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S Z A K Á L Y  K Ö Z S É G  

T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I  T E R V E  

2020. 

 

I. BEVEZETÉS 

 

 

1. Munkaindító döntés 

Szakály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 27/2018. (VII. 30.) számú határozatával 
döntött új településrendezési eszközök elkészíttetéséről. 

 

2. Előzmények 

 A község nem rendelkezik településrendezési tervvel.  

 Szakály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018. (VIII. 29.) önkormányzati 
rendelete a partnerségi egyeztetés szabályairól; 

 Szakály Község Településképi Arculati Kézikönyve – elfogadva a 6/2019. (II. 05.) sz. kt. 
határozattal; 

 Szakály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (II. 12.) önkormányzati rendelete 
Szakály község településképének védelméről; 

 Szakály község Településfejlesztési Koncepciója – elfogadva a 12/2019. (III. 20.) sz. kt. 
határozattal. 

 

3. A településrendezési terv elkészítésének rövid leírása: 

Szakály Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntése értelmében el kell készíteni a 
település teljes közigazgatási területére vonatkozóan a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelő 
új településrendezési eszközöket. A tervkészítésre az Önkormányzat a szekszárdi Meridián Mérnöki 
Iroda Kft-vel kötött szerződést.  

A Településképi Arculati Kézkönyv és a Településkép-védelmi rendelet már elkészült és 
elfogadásra került. Ezek, továbbá az új településfejlesztési koncepció képezik az új 
településszerkezeti terv és Helyi Építési Szabályzat alapját. 

A településszerkezeti tervben kell megállapítani a táj, az épített és a természeti környezet 
alakításának és védelmének területfelhasználással összefüggő módját, valamint ki kell jelölni a 
település fejlesztésének területi irányait. A településszerkezeti tervben meg kell határozni a település 
egyes területrészeinek területfelhasználását, továbbá a település működéséhez szükséges műszaki 
infrastruktúra elemeknek a település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését. (a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 
Kormányrendelet (továbbiakban: Eljr.)  9. § (2)) 
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II. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁS 

 

1. melléklet 

Szakály község településszerkezeti tervének elfogadásáról szóló Szakály Község Önkormányzata 
1/2021. (I. 14.) önkormányzati határozatához 

 

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVLAP  
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2. melléklet 

Szakály község településszerkezeti tervének elfogadásáról szóló Szakály Község Önkormányzata 
1/2021. (I. 14.) önkormányzati határozatához 

 

                           SZAKÁLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA 

 

2.1. A község településszerkezetét meghatározó nyomvonalas elemek 

 

a) Természeti adottságú szerkezeti elemek 

- Kapos folyó; 

- Köves-patak (Pankai –ér); 

- Kudari-ér; 

- Füstösmalmi-árok. 

 

b) Közlekedési hálózati szerkezeti elemek 

- 40. sz. Budapest – Dombóvár - Pécs törzshálózati vasútvonal; 

- 65. sz. Szekszárd – Siófok országos főút a településen keresztül, kialakult nyomvonalon;   

- Ürgevárpuszta – Tárkánypuszta közti gyűjtőút, kialakult nyomvonalon 

- Ürgevárpuszta - Gyulaj közti gyűjtőút kialakult nyomvonalon; 

- tervezett külső-somogyi országos kerékpárút Szántód – Tamási - Bonyhád – Pécs - Újpetre között 
a 65. út nyomvonala mentén. 

 

c) Közmű-hálózati szerkezeti elemek 

- Paks – Kaposvár 400 kV-os távvezeték; 

- Paks – Tamási – Dombóvár 132 kV-os távvezeték. 

 

 

 



 7 

A község közigazgatási területének felhasználása 

 

A) Beépítésre szánt területek 

Szakály közigazgatási területének beépítésre szánt területekkel rendelkező településrészei: 

- Központi belterület; 

- Szakályi major a belterület mellett északnyugatra; 

- Ürgevárpuszta; 

- Tárkánypuszta; 

- Kistavapuszta; 

- Agrokémia telephely területe. 

 

1. Lakóterületek 

1.1. Falusias lakóterülek 

A község belterületének túlnyomó részét képező családi lakóházakkal beépített, vagy ilyen célra 
szánt ingatlanai a településszerkezeti terv szerint falusias lakóterületbe tartoznak.  

A falusias lakóterületek megengedett legnagyobb beépítési sűrűsége: 0,5.  

  

2. Vegyes területek 

2.1. Településközpont területek 

A község településközpont területei: 

- az iskola és a templom (2, 3, 4 hrsz.),  

- a volt nagykocsma és környéke (402, 403/1-2, 404, 405 hrsz.),  

- a művelődési ház (647/1 hrsz.),  

- az új iskola-óvoda (158 hrsz.),  

- a vasútállomás közelében lévő kereskedelmi és vendéglátó egységek ingatlanai (899/4, 
955/14 hrsz.),  

A településközpont terület megengedett legnagyobb beépítési sűrűsége: 1,0.  

  

3. Gazdasági területek 

3.1. Kereskedelmi, szolgáltató terület 

 A község kereskedelmi szolgáltató területei: 

- A volt malom (710/1, 717, 718/1 hrsz.)  

- benzinkút és környéke (670/5-7 hrsz.),  

- víztorony környéke (969/3-5 hrsz.),  

- a vasútállomás melletti telephelyek (0256/1-3, 943/1, 954, 955/12, 955/15-17, 955/19, hrsz.)   

A kereskedelmi-szolgáltató terület megengedett legnagyobb beépítési sűrűsége: 1,0.  
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3.2. Egyéb ipari terület 

 A község egyéb ipari területei: 

- Agrokémia telephelye és bővítési területe (0252/1, 0253/1, 0253/2 (északi része) 0254/1, 
0254/2, 0260, hrsz.). 

Az ipari terület megengedett legnagyobb beépítési sűrűsége: 1,0.  

  

4. Különleges területek 

4.1. Különleges mezőgazdasági üzemi terület  

A község különleges mezőgazdasági üzemi területei: 

- Szakályi major (081/10-13, 081/16, 099/4, 099/7, 099/9-10, 099/13, 099/20-24, 099/26-27 hrsz),  

- Ürgevárpuszta (0103/1-4, 0103/6-11, 0103/13-14, 0107/4-6, 0107/137, 0108, 0109/1-3, 0109/5-
6, 0109/8-12, 0109/14 hrsz.),  

- Kistavapuszta (0139 hrsz.) 

- Tárkánypuszta (039/2, 039/4-5, 039/7(b), 039/8 hrsz.).  

A mezőgazdasági üzemi terület megengedett legnagyobb beépítési sűrűsége: 1,0.   

4.2. Különleges sport-terület 

A község különleges sport-területe: 

- községi sportpálya (964/1 hrsz.). 

A terület megengedett legnagyobb beépítési sűrűsége: 0,1. 

4.3. Különleges közmű-üzemi terület 

A község különleges közmű-üzemi területei: 

- a vízmű-kutak, víztornyok (647/2, 964/2, 969/1, 0107/130 hrsz.) 

A terület megengedett legnagyobb beépítési sűrűsége 0,5.   

 

B) Beépítésre nem szánt területek 

5. Erdőterületek 

5.1. Védelmi erdőterületek  

A község védelmi erdőterületei az erdészeti hatóság adatszolgáltatása szerinti talajvédelmi 
kategóriába sorolt erdőterületek.   

5.2. Gazdasági erdőterületek 

A község gazdasági erdőterületei az erdészeti hatóság adatszolgáltatásában szereplő 
faanyagtermelő erdők, illetve az erdők térségi övezetébe tartozó területek. 

 

6. Mezőgazdasági területek 

6.1. Általános mezőgazdasági területek 

A község külterületének szántó- és gyep művelési ágú földrészletei jellemzően általános 
mezőgazdasági területbe tartoznak.   

6.2. Kertes mezőgazdasági területek 
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A község zártkerti területei és a Jókai utca keleti oldalának mélyfekvésű kertes ingatlanai kertes 
mezőgazdasági területbe tartoznak. 

 

7. Zöldterületek 

A község zöldterületi (közkertek): 

- a Zrínyi utca (721 hrsz.)   

- az Árpád utca – Bem utca – Zrínyi u. találkozásánál lévő közterület (710/2 hrsz.) 

  

8. Beépítésre nem szánt különleges területek 

8.1. Beépítésre nem szánt különleges hígtrágya-kezelési terület 

A község beépítésre nem szánt különleges hígtrágya-kezelési területe: 

- Ürgevárpuszta hígtrágya-tárolója (0101/2, 0101/4 hrsz.)  

8.2.  Beépítésre nem szánt különleges temető terület 

A község beépítésre nem szánt különleges temető területe: községi temető (315 és 017 hrsz.)  

8.3.  Beépítésre nem szánt különleges mezőgazdasági telep terület 

A község beépítésre nem szánt különleges mezőgazdasági telep területébe a 081/8 hrsz. 
(Szakályi major nyugati része) és 015 hrsz-ú ingatlan (Jókai u. déli vége) tartoznak. 

9. Természetközeli területek 

A község természetközeli területei: 

- 0163/3, 0163/6 hrsz. nádas 

- 0183(a), 0185(a), 0187(a), 0189/1(b) hrsz. vízállás, 

- 046(c) hrsz. vízállás. 

 

10. Vízgazdálkodási területek 

Vízgazdálkodási területbe tartoznak a község területén lévő halastavak, vízfolyások és árkok. 

 

11. Közlekedési és közműelhelyezési területek 

Közúti közlekedési és közműelhelyezési terület övezetbe tartoznak a község meglévő és tervezett 
közúti területei. 

A MÁV által használt területek (vasúti pálya, vasútállomás) kötöttpályás közlekedési területbe 
tartoznak. 

 

 

2.2. Tájrendezés és természetvédelem 

Az ökológiai hálózathoz tartozó területeket (magterület, ökológiai folyosó) a településszerkezeti terv 
tartalmazza. 

A településszerkezeti terven feltüntetett tájképvédelmi területeken minden esetben, egyéb 
területeken pedig az ésszerű lehetőségek mértékéig az alábbi szempontok érvényre jutására kell 
törekedni:  
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 A táj mozaikos jellege megőrizendő;  

 A tájképet zavaró művi elemek, különösen új hírközlési tornyok, elektromos légvezetékek, 
víztornyok telepítése kerülendő;  

 Új épületek, épület-együttesek tájba illesztésére fokozottan ügyelni kell, telepítésükhöz 
látványterv készítendő;  

 Dombtetőkön és hegygerinceken új épületek elhelyezése kerülendő; 

 Erdők, fasorok telepítésénél a honos növényfajok ültetendők; 

 A nagytáblás szántó-területek mezővédő erdősávokkal tagolandók; 

 A vizes élőhelyek és vízfolyások menti természetes állapotú rétek és galériaerdők 
megőrizendők, vagy ahol indokolatlanul megszüntették őket, visszaállítandók; 

 A mezőgazdasági telephelyek védőfásítással körbeültetendők. 

 

2.3.  Zöldfelületi rendszer 

 

A zöldfelületi rendszer elemei: 

2.3.1.Korlátlan használatú zöldfelületek 

Közkertek 

Zrínyi Miklós utcai közkert (721 hrsz.) 

Zrínyi és Árpád utca közötti közkert (710/2 hrsz.) 

Közlekedési területekhez kapcsolódó zöldfelületek 

Szentháromság szobor környezete (645/6 hrsz.) 

Római Katolikus templom előtti zöldsáv (Kossuth Lajos utca 58/2 hrsz.) 

A település utcái mentén található zöldsávok  

2.3.2. Korlátozott használatú zöldfelületek 

Jelentős zöldfelülettel rendelkező intézmények 

Általános iskola kertje (158 hrsz.) 

Óvoda kertje (158 hrsz.) 

Kultúrház kertje (647/1hrsz.) 

Temető (315 hrsz.) 

Sporttelep (964/1 hrsz) 

Közhasználat elől elzárt zöldfelületek 

A családi házas lakóterületek kertjei. 

 

 

2.4. Örökségvédelem 

A községben nem található világörökségi, valamint világörökségi várományos terület. 

A községben 1 műemléki védettségű épület (R.k. templom), és annak jogszabály szerint lehatárolt 
műemléki környezete található. 
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Műemléki védelem alatt álló építmények és műemléki környezetek 

törzsszám azonosító 
védelem 
státusza 

védelem 
fajtája 

helyrajzi szám cím név 
bírság 

kategória 

4262 8728  
Műemléki 
védelem 

Műemlék 2 Kossuth u. 1. 
Római 

Katolikus 
templom 

 

II. 

4262 22240 
Műemléki 
védelem 

Műemléki 
környezet 

3, 1/1, 58/2, 
645/4, 645/5, 

645/6, 403/2, 404, 
405, 403/1, 159 

 

R.k. 
templom 
műemléki 

környezete 

 

 

A községben a helyi védelmet a településkép védelméről szóló 1/2019. (II. 12.) településképi rendelet 
szabályozza, mely 58 helyi védelem alatt álló objektumot tartalmaz.   

cím hrsz. megnevezés védett érték 

65. út 0241 kereszt (csonka) teljes objektum 

Árpád út (529. előtt) 710/2 Szent Vendel szobor teljes objektum 

Bartók u. 935/2 szoborfülke teljes objektum 

Bartók u. 1401 szoborfülke teljes objektum 

Dózsa u. 291. 314 szoborfülke teljes objektum 

Fő út 645/6 Szentháromság szobor teljes objektum 

Fő út 116/21. előtt 152/4 kereszt teljes objektum 

(Gyulaji út) 095/1 Sóska-kereszt teljes objektum 

Jókai u. 396. 477 lakóház épülettömeg, homlokzatok 

Kistavapuszta 0139 istálló épülettömeg, homlokzatok 

Kossuth u. 3. 4 iskola épülettömeg 

Kossuth u. 4. 5 szoborfülke teljes objektum 

Kossuth u. 11. 12 községháza épülettömeg, utcai homlokzat 

Kossuth u. 14. 16 lakóház épülettömeg, homlokzatok 

Kossuth u. 17. 19 lakóház épülettömeg, homlokzatok 

Kossuth u. 18. 20 lakóház épülettömeg, homlokzatok 

Kossuth u. 24. 26 lakóház épülettömeg, homlokzatok 

Kossuth u. 26. 27 lakóház épülettömeg, homlokzatok 

Kossuth u. 27. 28 lakóház épülettömeg, homlokzatok 

Kossuth u. 29. 30 lakóház épülettömeg, homlokzatok 

Kossuth u. 36. 37 lakóház épülettömeg, utcai homlokzat 

Kossuth u. 37. 38 lakóház épülettömeg, homlokzatok 

Kossuth u. 38. 39 lakóház épülettömeg, homlokzatok 

Kossuth u. 40. 41 lakóház épülettömeg, homlokzatok 

Kossuth u. 41. 42 lakóház épülettömeg, homlokzatok 

Kossuth u. 85. 93/1 lakóház, gazdasági épület épülettömeg, homlokzatok 

Kossuth u. 90. 102 szoborfülke teljes objektum 

Kossuth u. 90. 102 lakóház épülettömeg, homlokzatok 

Kossuth u. 94. 110 lakóház épülettömeg, homlokzatok 

Kossuth u. 95. 111 lakóház épülettömeg, homlokzatok 

Kossuth u. 96. 112 szoborfülke teljes objektum 

Kossuth u. 100. 126 lakóház, gazdasági épület épülettömeg, utcai homlokzat 

Kossuth u. 113. 150 lakóház épülettömeg, homlokzatok 

Kossuth u. 114. 151 lakóház épülettömeg, homlokzatok 

Kossuth utca 58/2 Mária szobor teljes objektum 
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Mártírok útja 861 kereszt teljes objektum 

Petőfi u. (67. előtt) 77/1 kereszt teljes objektum 

Petőfi u. 969/1 víztorony épülettömeg 

Rákóczi u. 117. 157 lakóház épülettömeg, homlokzatok 

Rákóczi u. 117. 157 szoborfülke teljes objektum 

Rákóczi u. 119. 160 lakóház épülettömeg, homlokzatok 

Rákóczi u. 120. 162 rendezvényház, piac épülettömeg, udvari homlokzat 

Rákóczi u. 355. 403/1, 403/2 italbolt, üzletek, lakások épülettömeg, utcai homlokzatok 

Rákóczi u. 376 Szent Flórián szobor teljes objektum 

Szabadság u. 148. 193 szoborfülke teljes objektum 

Széchenyi u. 256. 351 lakóház épülettömeg, homlokzatok 

Széchenyi u. 259.  348/2 lakóház, kocsma épülettömeg, homlokzatok 

Széchenyi u. 295/2 Nep. Szt. János szobor teljes objektum 

Szőlőhegy 1114 lakóház épülettömeg, homlokzatok 

Szőlőhegy 1244 présház épülettömeg, homlokzatok 

Szőlőhegy 1251 présház épülettömeg, homlokzatok 

Szőlőhegy 1404 présház épülettömeg, homlokzatok 

Szőlőhegy 1405 présház épülettömeg, homlokzatok 

Szőlőhegy 1406 présház épülettömeg, homlokzatok 

Temető 315 kereszt teljes objektum 

Vasútállomás 955/11 irányító torony épülettömeg, homlokzatok 

Zrínyi u. 549. 893 lakóház épülettömeg, homlokzatok 

Zrínyi u.  718/1 volt malom épülettömeg, homlokzatok 

 

Az örökségvédelmi hatástanulmány régészeti munkarésze szerint Szakály község közigazgatási 
területén 43 darab nyilvántartott régészeti lelőhely található. 

Egyedileg védett régészeti lelőhely nem található a közigazgatási területen, nem is javasol a 
hatástanulmány egyedi védettségre nyilvántartott lelőhelyet. Továbbá nem javasol bemutatásra sem 
nyilvántartott lelőhelyet. 

 

2.5. Közlekedés 

  

2.5.1. Közúti közlekedés 

Országos közúti hálózatok és közúti hálózati kapcsolatok 

- 65. Szekszárd – Siófok országos főút: nyomvonala kül- és belterületen (Fő u., Árpád u.) a 
kialakult nyomvonalon marad; 

Helyi gyűjtőutak 

- Szakály - Ürgevárpuszta - Tárkánypuszta gyűjtőút nyomvonala külterületen a kialakult 
nyomvonalon marad; 

- Ürgevárpuszta – Gyulaj gyűjtőút nyomvonala külterületen a kialakult nyomvonalon marad. 

- A szakályi majortól Gyulaj felé vezető út (095/1-2 hrsz.) kiépítésre javasolt, tervezett 
gyűjtőút. 

2.5.2. Közösségi közlekedés  

A község területén található buszmegállók számát és helyét illetően változás nem tervezett. 
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2.5.3. Parkolás  

A községközpontban a községháza, a Fő utcai ABC és a temető előtt korlátozott számú kiépített 
szegély menti parkolóhely található, ezeknél változás nem tervezett.  

Tervezett új parkolóhelyek:  

- temető területén (a temető telkének észak-keleti részén) 

- iskolánál (a közút mentén) 

2.5.4. Kerékpáros és gyalogos közlekedés  

A község területén tervezett országos kerékpárút (OTRT-vel és Tolna megye TRT-vel összhangban) 

- Külső-somogyi kerékpárút (Szántód – Tab – Tamási – Hőgyész – Bonyhád – Pécs – Újpetre) a 
község területén a 65. út mentén. 

2.5.5. Vasúti közlekedés  

A községen áthalad a 40. Budapest-Dombóvár törzshálózati vasútvonal. A község területén található 
a Szakály-Hőgyész vasútállomás.   

A vasúti pálya nyomvonalán és a vasútállomás területén, továbbá a szintbeni vasúti-közúti 
keresztezések vonatkozásában településszerkezetet érintő változás nem tervezett. 

 2.5.6. Vízi közlekedés  

A település közigazgatási területén vízi közlekedésre alkalmas vízfolyás nem található. 

2.5.7. Légi közlekedés  

Szakály légi közlekedéssel nem érintett.   

   

 

2.6. Közműellátás, hírközlés 

 

A település területén a fejlesztésre szánt új lakó- és gazdasági területek csak a szükséges 
közművesítéssel (vízellátás, szennyvízkezelés, elektromos-energia és vezetékes földgáz-ellátás, 
hírközlés) együttesen valósíthatók meg.  

A község tervezett szennyvízcsatornázásának kiépítése a legfontosabb önkormányzati feladatok 
egyike. 

A község közúthálózata egyben a csapadékvíz-elvezetés hálózatának helyét is biztosítja. A 
csapadékvíz-rendezést szinte a település belterületének egészén meg kell oldani. 

A község területét átszeli a Paks – Kaposvár 400 kV-os és a Paks – Dombóvár, valamint az ebből 
kiágazó Szakály – Dúzs közti 132 kV-os távvezeték, melyek védőterületét fenn kell tartani. A község 
területén törekedni kell a meglévő elektromos és hírközlési légvezetékek földkábelre történő 
cseréjére. Új légkábelek építése kerülendő. 

A község területén egy hírközlési átjátszó állomás működik Ürgevárpusztán. Új hírközlési átjátszók 
létesítési igénye esetén törekedni kell azok meglévő átjátszó tornyokra történő elhelyezését. 
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2.7. Környezetvédelem 

A településszerkezeti tervben megfogalmazott elhatározásokhoz szükséges környezetvédelmi 
intézkedések: 

- A környezettudatos magatartás, a fenntartható fejlődés biztosítása és a klíma-védelmi 
szempontok fontosságának tudatosítása mind az önkormányzat, mind a lakosság körében; 

- A lakóterületek közelében működő gazdasági tevékenységek esetében a kibocsátási 
határértékek szigorú betartatása; 

- Új gazdasági vállalkozások csak a környezeti szempontok maradéktalan teljesülése és a 
környező lakóterületek zavartalansága esetén telepíthetők;   

- A település közműves szennyvíz-csatornázásának megoldása; 

- A talajt, a felszíni és felszín alatti vizeket szennyező szakszerűtlen trágya-elhelyezések, 
szennyvíz-szikkasztók és szivárgó szennyvíztárolók felszámolása; 

- A megújuló energiák (különösen a nap-, geotermikus- és szél-energia) minél szélesebb körű 
hasznosítása; 

- A szelektív hulladékgyűjtés rendszerének minden területre történő kiterjesztése. 

 

  

2.8. Védőterület és védősávok 
 

2.8.1. Katasztrófavédelmi besorolás 

A települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes 
szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendeletet módosító 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet szerint 
Szakály község I. katasztrófavédelmi osztályba tartozik. A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság adatközlése szerint a községben egy felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó 
üzem (Agrokémia) működik. 

2.8.2. Vasút, utak védőterülete 

Nyomvonal jellegű létesítmények (vasútvonal, országos közutak, nagyfeszültségű elektromos 
vezetékek, szénhidrogén vezetékek) esetén az OTÉK 38. § nyomvonal jellegű építményekre 
vonatkozó előírásai a mértékadóak. 

2.8.3. Vízbázis-védelmi területek 

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Tolna Megyei Szakaszmérnökségének nyilatkozata szerint a 
község területén ivóvízbázis védőövezet nincs kijelölve.  

 

2.9.  Korlátozások 

 

2.9.1. Ásványi nyersanyagvagyon terület  

A Baranya Megyei Kormányhivatal Bányászati Osztályának nyilatkozata szerint a község területén két 
megkutatott és nyilvántartott szilárd ásványi nyersanyagvagyon tőzeg-bányaterület található a 
külterület észak-keleti részén a Kapos mellett. 
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2.9.2. Belvízzel veszélyeztetett terület  

A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) 
KvVM-BM együttes rendelet melléklete szerint a község „C” enyhén veszélyeztetett kategóriába 
tartozik. 

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Tolna Megyei Szakaszmérnökség előzetes tájékoztatásában 
megadta a rendszeresen belvízjárta területek térképét, eszerint belvízzel veszélyeztetett területek 
csak a Kapos folyó völgyében találhatók. A belvízveszélyes területek gazdasági funkciójú ingatlanokat 
is érintenek. Ezek a 9/2019. (VI. 14.) MvM. rendelet 9. § (1) bekezdés előírása értelmében csak a 
vízügyi szakigazgatási szerv hozzájárulása esetén sorolhatók beépítésre szánt területbe. A Vízügyi 
Igazgatóság hozzájárult az érintett, 0256/1, 0256/2, 0256/3 hrsz-ú ingatlanok beépítésre szánt 
területbe történő sorolásához azzal, hogy a belvízveszélyes területtel érintett részeken épület nem 
helyezhető el. A helyi építési szabályzatban emiatt ezen belvízveszélyes területeket a telek be nem 
építhető részeként kell kezelni. 

2.9.3. Felszínmozgás-veszélyes területek 

Tolna megye területrendezési terve szerint a község földtani veszélyforrással érintett település. A 
Baranya Megyei Kormányhivatal Bányászati Osztály előzetes tájékoztatása szerint az Országos 
Felszínmozgásos Kataszterben 3 db mozgás helyszín felvételezése történt, továbbá a gravitációs 
tömegmozgásokat összegző nyilvántartásban egy omlás esemény szerepel. A településrendezési 
eszközök alátámasztó javaslatként mérnökgeológiai szakvélemény készült, amely alapján a 
felszínmozgás-veszélyes területek lehatárolásra kerültek.  

2.9.4. Vízminőségvédelmi területek 

A 9/2019. MvM. rendelet szerint a község területének délkeleti részét (Hőgyész közigazgatási 
határánál) érinti a vízminőségvédelmi terület térségi övezete. 

A község közigazgatási határán belül nincs ivóvízbázis védelmére kijelölt hidrogeológiai védőzóna. 

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, valamint a 27/2004. KvVM 
rendelet szerint a község a felszín alatti víz szempontjából érzékeny területen fekszik. 
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3. melléklet 

Szakály község településszerkezeti tervének elfogadásáról szóló Szakály Község Önkormányzata 
1/2021. (I. 14.) önkormányzati határozatához 

 

III. VÁLTOZÁSOK (BEAVATKOZÁSOK ÉS ÜTEMEZÉSEK) 

 

Szakály község jelenleg még nem rendelkezik OTÉK alapú, hatályos rendezési tervvel. Így az egyes 
területek területfelhasználásának megállapítása a kialakult állapothoz és a fejlesztési igényekhez, 
valamint a területrendezési tervek megállapításaihoz igazodva történt. 

  

A szerkezet-alkotó közlekedési elemek változása 

A szerkezet alkotó közlekedési elemek körében változás nem tervezett. 

A területfelhasználási elemek változása 

1. Lakóterületek 

A Fő utca – Szabadság utca – Széchenyi utca közi tömbbelsőben található nagyszámú beépítetlen, 
jellemzően kert hasznosítású ingatlan távlati lakóterületi célra szánt terület, de a beépítés 
előfeltétele a terület úttal és közművekkel való feltárása. 

2. Gazdasági területek 

 Gazdasági célú fejlesztésre szánt területek a 0254/1, (szántó) 0254/2 (szántó) és 0253/2 (legelő) 
ingatlanok, amelyek az Agrokémia telephelyének hosszú távú további fejlődése számára szolgálnak. A 
megvalósítás folyamataként a közművek bővítése, termőfölből való kivonás elvégzése szükséges. 

A víztorony környékének jelenleg beépítetlen belterületi területe (969/3-5 hrsz.) új vállalkozások 
letelepedése céljára kereskedelmi, szolgáltató terület besorolást kapott. A konkrét igények 
közművekkel való ellátása szükséges.  

 

Új beépítésre szánt területek esetében a MATRT 12. § előírásai teljesülésének igazolása 

 

Új beépítésre szánt terület kijelölése az Agrokémia telephelyének déli irányú bővítése a 0254/1, 
(szántó) 0254/2 (szántó) és 0253/2 (legelő) - északi része - ingatlanokra. Az új beépítésre szánt összes 
terület: 1,8364 ha. 

A jogszabályban előírt követelmények az alábbiak szerint teljesülnek: 

a) az új beépítésre szánt terület a tőle északra meglévő települési területhez csatlakozik; 

b) az új beépítésre szánt terület kijelölése nem okozza különböző települések beépítésre szánt 
területeinek összenövését (Hőgyész nagyközség közigazgatási határa mintegy 50 méterre 
található az új beépítésre szánt terület szélétől.) 

c) a község területén nincs más, a tervezett rendeltetésnek megfelelő, beépítésre szánt 
területen beépítetlen földrészlet, illetve barnamezős terület. 

A MATRT 12.§ (3) bekezdése értelmében az új beépítésre szánt terület-növekmény 5 %-ának 
megfelelő kiterjedésű véderdő (min. 918 m2) a 0253/1 hrsz. ingatlan déli részén került biztosításra 
(1997 m2) területen. 

A változásokhoz szükséges beavatkozások   
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A tervben szereplő új lakóterületek és gazdasági területek a tulajdonosi illetve befektetői szándékok 
függvényében cserélhetnek gazdát. 

A Fő utca – Szabadság utca közti tömbbelsőben az új lakóterület kialakítás előfeltétele a terület 
közművekkel és szilárd burkolatú úttal való ellátása. Ez történhet önkormányzati forrásból is, de 
történhet magánerőből, vagy az érdekeltek részbeni bevonásával is (pl. településrendezési szerződés 
keretében.) 

 

A változások ütemezése 

A tervben szereplő fejlesztések nincsenek előre meghatározható határidőhöz kötve. A legsürgetőbb 
fejlesztés a község szennyvíz-csatorna hálózatának kiépítése. 

Az Önkormányzat település-fejlesztési döntéseit a gyakran változó lakossági és befektetői igények, 
továbbá az éppen aktuális pályázati lehetőségek nagymértékben befolyásolhatják. 
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4. melléklet 

Szakály község településszerkezeti tervének elfogadásáról szóló Szakály Község Önkormányzata 
1/2021. (I. 14.) önkormányzati határozatához 

 

IV. A TELEPÜLÉS TERÜLETI MÉRLEGE 

 

Közigazgatási terület (ha) 4101,08 

Beépítésre szánt terület (ha) 240,39 

Beépítésre nem szánt terület (ha) 3860,69 

 

Beépítésre szánt területek területfelhasználási egységei  

Lakóterület 

Falusias lakóterület 163,88 

Vegyes terület 

Településközpont terület 3,01 

Gazdasági terület 

Ipari gazdasági terület 7,7 

Kereskedelmi, szolgáltató terület  6,4 

Különleges terület 

Különleges mezőgazdasági üzemi terület  55,88 

Különleges közműelhelyezési terület 0,53 

Különleges sport terület 2,99 

Beépítésre nem szánt területek területfelhasználási egységei 

Beépítésre nem szánt különleges területek 

Beépítésre nem szánt terület, temető 5,68 

Beépítésre nem szánt terület, hígtrágya tároló 5,55 

Beépítésre nem szánt terület, mezőgazdasági telep 5,66 

Zöldterület  

Zöldterület-közkert 0,42 

Erdőterület 

Gazdasági rendeltetésű erdőterület 286,78 

Védelmi rendeltetésű erdőterület 58,89 

Mezőgazdasági terület 

Általános mezőgazdasági terület 3182,24 

Kertes mezőgazdasági terület 49,01 

Közlekedési és közműterület 

Közutak, közművek területe 107,91 

Vasút 9,7 

Vízgazdálkodási terület 

Vízgazdálkodási terület 135,81 

Természetközeli terület 

Természetközeli terület 13,04 
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5. melléklet 

Szakály község településszerkezeti tervének elfogadásáról szóló Szakály Község Önkormányzata 
1/2021. (I. 14.) önkormányzati határozatához 

 

V. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 

 

A településrendezési tervek készítése, módosítása során meg kell teremtetni az összhangot a 
magasabb szintű tervekkel, így Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről 
szóló 2018. évi CXXXIX. törvény, továbbiakban Trtv), valamint Tolna Megye Területrendezési Tervével 
(továbbiakban: TMTRT) is. Az országos kiemelt térségi és megyei térségi övezetek lehatárolása a Trtv. 
22. §-a szerint: 

„A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési eszközök készítése 
során a térségi övezetek által érintett területeket az e törvény felhatalmazása alapján kiadott 
kormányrendelet szerint, az abban meghatározott államigazgatási szervek előzetes 
adatszolgáltatását mérlegelve kell lehatárolni. A mérlegelésnél az e törvényben meghatározott 
szerkezeti terveket kell elsősorban figyelembe venni.”   

A terv készítése során az új Trtv. hatályba lépése után az illetékes államigazgatási szervektől új 
adatszolgáltatás-kérés megtörtént, és az így kapott adatok szerepelnek a tervben.  

Magyarország Területrendezési Tervének Szakály községet érintő döntései: 

Az ország Szerkezeti Terve: 

Szakály közigazgatási területének túlnyomó része mezőgazdasági térségbe sorolt. Erdőgazdálkodási 
térség a keleti határszélen, és néhol kisebb foltokban jelenik meg. A települési térség a belterületet 
jelöli. A vízfolyások vízgazdálkodási térségbe soroltak. A községen áthalad a Budapest – Dombóvár 
vasútvonal és a 65. sz. országos főút, valamint a Paks-Kaposvár közti 400 kV-os átviteli hálózat 
távvezetéke.  
 

 

Az ország szerkezeti tervének kivonata 

 
 

A Trtv országos övezetei 

1. Az ökológiai hálózat magterületének övezete: (Trtv. 25. §) A község nem érintett. 

2. Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete: (Trtv. 26. §) A Kapos-völgye érintett.  

3. Az ökológiai hálózat pufferterületének övezete: (Trtv. 27. §) a község területén nem fordul elő.   
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4. Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete: (Trtv. 28. §) Főként a község északi és déli részét 
érinti. 

5. Jó termőhelyi adottságú szántók övezete (9/2019. (VI.14.) MvM rend. 2.§) A község északi részét 
jelentős mértékben érinti.    

6. Erdők övezete: (Trtv. 29-30. §) A település területét elszórt foltokban érinti. 

7. Erdőtelepítésre javasolt terület övezete: (9/2019. (VI.14.) MvM rend. 3.§)  A belterülettől észak-
keletre található nagyobb tömbben. 

8. Tájképvédelmi terület övezete: (9/2019. (VI.14.) MvM rend. 4.§) A község délnyugati és délkeleti 
részén fordul elő. 

9. Világörökség és világörökség várományos terület övezete: (Trtv. 31. §) A község nem érintett. 

10. Vízminőség-védelmi terület övezete: (9/2019. (VI.14.) MvM rend. 5.§) A község területe érintett.  

11. Nagyvízi meder övezete: (9/2019. (VI.14.) MvM rend. 6.§) A község nem érintett. 

12. VTT-tározók övezete: (9/2019. (VI.14.) MvM rend. 7.§) A község nem érintett.     

13. Honvédelmi és katonai célú terület övezete: (Trtv. 32. §) A község területe nem érintett. 

 

 

Ökológiai hálózat magterület, 
ökológiai folyosó, pufferterület 

 

Kiváló termőhelyi adottságú 
szántók övezete 

 

Jó termőhelyi adottságú szántók 
övezete 

 

Erdők övezete 

 

Erdőtelepítésre javasolt terület 
övezete 

 

Tájképvédelmi terület övezete 
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Világörökségi és világörökségi 
várományos terület övezete 

 

Vízminőségvédelmi terület 
övezete 

 

Nagyvízi meder övezete 

 

VTT tározók övezete 
 

Honvédelmi és katonai célú 
terület övezete 

 

 

Tolna Megye Területrendezési Terve (TMTrT) Szakály községet az alábbiakban érinti 

Szerkezeti terv 

A község belterületét települési térségbe sorolja a Terv. A külterület legnagyobb része – a jellemzően 
szántóföldi növénytermesztéssel érintett területek - mezőgazdasági térségbe, a vasúttól keletre 
fekvő zártkerti területek vegyes területfelhasználású térségbe kerültek. Erdőgazdálkodási térségben 
találhatók a község területét átszelő patakvölgyek galéria-erdői, a Füstösmalmi-árkot kísérő erdősáv, 
valamint a Szárazd felőli erdők. 

A település belterületét átszeli a 65. számú főút, valamint a 65. sz. főútból észak felé kiágazik a 6318. 
jelű (Regöly-Keszőhidegkút) összekötő út. A 65. sz. főút északi oldala mentén tervezett a térségi 
kerékpárút törzshálózat. További vonalas infrastruktúra elemként jelenik meg a 400 kV-os átviteli 
hálózat távvezetéke mellett a térségi ellátást biztosító 132 kV-os elosztó hálózat. 
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TMTrT Szerkezeti terv kivonata 

 

 

 

Megyei övezetek (A Trtv. 91. § átmeneti előírásai szerint hatályban maradt övezetek) 

  

3.8. Ásványi nyersanyagvagyon-terület övezete: A település érintett. 

3.10. Rendszeresen belvízjárta terület övezete: A külterület délkeleti része érintett. 

3.11. Földtani veszélyforrás terület övezete: A település területe érintett.   

3.12. Tájrehabilitációt igénylő terület övezete: A település területe nem érintett. 

3.13. Szélerőműpark telepítéséhez vizsgálat alá vonható terület övezete (egyedileg meghatározott 
megyei övezet): A község területének nagy része érintett. Az övezet lehatárolása azonban 
ellentétben áll az OTÉK 10. § (4) bekezdésének előírásával (beiktatta a 277/2016. (IX. 15.) Korm. 
rendelet) miszerint: „Beépítésre szánt területen és beépítésre szánt terület határától számított 
12 000 méteren belül – a háztartási méretű kiserőműnek számító szélerőmű kivételével – 
szélerőmű, szélerőmű park nem helyezhető el.” 
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Ásványi nyersanyagvagyon-
gazdálkodási terület övezete 

 

Rendszeresen belvízjárta terület 
övezete 

 
Földtani veszélyforrás terület 

övezete 

 

Tájrehabilitációt igénylő terület 
övezete 

 

Szélerőműpark telepítéséhez 
vizsgálat alá vonható terület 

 

 

Az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs rendszerben (TEIR) lévő alapadatok 
szerint Szakály közigazgatási területén a megyei területfelhasználási kategóriák kiterjedése az alábbi 
módon oszlik meg: 

 

Települési 
térség 

(ha) 

Erdőgazdálkodási 
térség 

(ha) 

Vegyes 
területfelhasználású 

térség 

(ha) 

Mezőgazdasági 

térség 

(ha) 

Vízgazdálkodási térség 

(ha) 

138,24 239,86 146,42 3552,78 22,07 

 

A változásokkal érintett területek vonatkozásában az összhang igazolása: 

1. Lakóterületi fejlesztés a Fő utca – Széchenyi utca – Szabadság utcai tömbbelsőben 
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A terület Tolna megye Területrendezési terve szerint települési térségbe tartozik, így a 
kijelölés a területrendezési tervekkel összhangban van. 

2. Kereskedelmi szolgáltató terület kijelölése a Fő utca északnyugati végén a víztorony 
környékén 

A terület Tolna megye területrendezési terve szerint mezőgazdasági térségbe tartozik, a 
beépítésre szánt terület kijelölése azonban a területi mérleg szerint megengedhető. 

3. Ipari gazdasági terület kijelölése az Agrokémia kft. bővítése céljára 

Az Agrokémia meglévő és bővítésre szánt üzemi területe Tolna megye Területrendezési terve 
szerint vegyes területfelhasználású térségbe tartozik, a beépítésre szánt terület kijelölése 
azonban a területfelhasználási területi mérleg szerint megengedhető.   

 

A település területfelhasználása OTrT szerinti megfelelőségének igazolása 

 

SZAKÁLY település területfelhasználási területi mérlege 

Térségi területfelhasználás TSZT területfelhasználási övezet Terület (ha) 

Az adott térségre 
vonatkozó %-os 
megoszlás 

  

Települési térség   138,24  

Ebből: Lakóterület 118,76 85,9 

  Vegyes terület 3,01 2,17 

  Gazdasági terület 2,2 1,6 

  Különleges terület 0,05 0,03 

  Különleges beépítésre nem szánt terület 0 0 

  Zöldterület 0,42 0,3 

  Erdőterület 0 0 

  Mezőgazdasági terület  0 0 

  Közlekedési terület 13,8 10 

  Vízgazdálkodási terület 0 0 

 Természetközeli terület 0 0 

Összesen:   138,24 100 

  

Mezőgazdasági térség   3552,78  

Ebből: Lakóterület 32,37 0,92 

  Településközpont terület 0 0 

  Gazdasági terület 11,9 0,33 

  Különleges terület 59,35 1,67 

  Különleges beépítésre nem szánt terület 16,89 0,48 

  Zöldterület 0 0 

  Erdőterület 93,17 2,6 

  Mezőgazdasági terület 3122,89 87,90 

  Közlekedési terület 89,43 2,53 

  Vízgazdálkodási terület 113,74 3,2 

 Természetközeli terület 13,04 0,37 

Összesen:   3552,78 100 

 

Erdőgazdálkodási térség   239,86  

Ebből: Lakóterület 0 0 
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  Településközpont terület 0 0 

  Gazdasági terület 0 0 

  Különleges terület 0 0 

  Különleges beépítésre nem szánt terület 0 0 

  Zöldterület 0 0 

  Erdőterület 226,83 94,57 

  Mezőgazdasági terület 8,25 3,43 

  Közlekedési terület 4,78 2 

  Vízgazdálkodási terület 0 0 

 Természetközeli terület 0 0 

Összesen:  239,86 100 

 

Vízgazdálkodási térség   22,07  

Ebből: Lakóterület 0 0 

  Településközpont terület 0 0 

  Gazdasági terület 0 0 

  Különleges terület 0 0 

  Különleges beépítésre nem szánt terület 0 0 

  Zöldterület 0 0 

  Erdőterület 0 0 

  Mezőgazdasági terület 0 0 

  Közlekedési terület 0 0 

  Vízgazdálkodási terület 22,07 100 

 Természetközeli terület   

Összesen:  22,07 100 

 

Vegyes térség* 
 

146,42  

Ebből: Lakóterület 12,75 8,7 

  Településközpont terület 0 0 

  Gazdasági terület 0 0 

  Különleges terület 0 0 

  Különleges beépítésre nem szánt terület 0 0 

  Zöldterület 0 0 

  Erdőterület 25,67 17,53 

  Mezőgazdasági terület 100,11 68,38 

  Közlekedési terület 7,89 5,38 

  Vízgazdálkodási terület 0 0 

 Természetközeli terület 0 0 

Összesen: 
 

146,42 100 

 

 

* A Trtv 91. § (1) bekezdés b) pontja alapján  a megyei területrendezési tervben megállapított térségi 

területfelhasználási kategóriákon belül a 11. § előírásait kell alkalmazni azzal, hogy a vegyes 
területfelhasználású térség és az építmények által igénybe vett térség esetében az Országos Területrendezési 
Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 2019. március 14-én hatályos előírásai kerültek figyelembe vételre. 
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6. melléklet 

Szakály község településszerkezeti tervének elfogadásáról szóló Szakály Község Önkormányzata 
1/2021. (I. 14.) önkormányzati határozatához 

 

VI. A BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁS EREDMÉNYE 

 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény alapján újonnan beépítésre 
szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének - a külön jogszabály alapján 
számított - biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem csökkenhet.  

Szakály község Településrendezési tervéhez készített biológiai aktivitásérték számítás a területek biológiai 
aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet alapján készült. 

A 2020. évi településrendezési terv felülvizsgálata során számolt érték a teljes közigazgatási területre 16641,92. 

 

A település biológiai aktivitásértéke a jogszabályoknak megfelelően nem csökkent. 

 

 

 

 


