Jelen határozat 2. melléklete
Bajót Község Településszerkezeti terve leírása
2. 1.A területfelhasználás, a település igazgatási területének területfelhasználási egységei:
2.1.1.Beépítésre szánt területek
Területfelhasználási
egység
általános használat
szerint
Lakóterületek
Vegyes terület
Gazdasági terület
Különleges területek

Területfelhasználási egység
sajátos használat szerint

Legnagyobb
szintterületsűrűség

Kertvárosias - Lke
Falusias - Lf
Településközpont - Vt
Kereskedelmi, szolgáltatási - Gksz
Temető – K-T
Sportterület – K-Sp
Hitéleti - K-H
Szociális – K-SZ
Idegenforgalmi – K-Id

0,6
0,5
0,8
1,2
0,1
0,5
0,3
0,3
0,3

2.1.1.1. Lakóterületek:
Falusias lakóterületek a meglévő, kialakult lakóterületi tömbök.
Kertvárosias lakóterületek a kialakult lakóterület újabb kisebb részei és a tervezett
lakóterületek.
2.1.1.2 Vegyes területek:
Településközpont vegyes terület: a központban lévő, a belterület középső részén, a főút és a
patak között találhatóak, a kialakult települési intézmények területén.
2.1.1.3. Gazdasági területek:
Kereskedelmi, szolgáltató terület: a külterületen kialakult raktározási és feldolgozóipari
létesítmények területei.
2.1.1.4. Beépítésre szánt különleges területek:
Temető: a belterület keleti szélén meglévő terület, és az ehhez csatlakozó bővítés.
Sportterület: a belterület északi részén meglévő községi sportpálya területe.
Hitéleti terület: a Péliföldszentkereszt külterületi településrész intézményei területe.
Szociális terület: a Péliföldszentkereszt külterületi településrészen lévő idősek otthona
területe.
Idegenforgalmi terület: a Szarkás-pusztai idegenforgalmi terület
az Erdészház és környezete
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2.1.2. Beépítésre nem szánt területek:
Területfelhasználási egység
általános használat szerint
Közlekedési és közműterület
Zöldterület
Erdőterület
Mezőgazdasági terület
Vízgazdálkodási terület
Különleges beépítésre nem
szánt

Területfelhasználási egység
sajátos használat szerint
Közutak – KÖu
Közkert - Z
Védelmi - Ev
Gazdasági - Eg
Közjóléti - Ek
Általános - Má
Kertes - Mk
V
Idegenforgalmi terület – Kb-Id
Honvédelmi terület – Kb-Hon

2.1.2.1. Közlekedési és közműterület:
Közlekedési és közműterületek: az országos közutak, helyi jelentőségű közutak területei
2.1.2.2. Zöldterület:
Zöldterületek: a község állandóan növényzettel fedett 1ha alatti közterületei, közkertek.
A község közkertjei:
- A Katona József utca keleti oldalán a Bajóti-patak bal partján kijelölt terület
- A Katona József utca nyugati oldalán a Bajóti-patak jobb partján kijelölt terület
- A Polgármesteri Hivataltól délre a tervezett lakóterülethez kapcsolódón kijelölt terület.
2.1.2.3. Erdőterület:
Erdőterület: az Országos Erdőállomány Adattár szerinti erdőtervezett területek és az egyéb
településvédelmi céllal kijelölt tervezett erdőterületek.
2.1.2.4. Mezőgazdasági területek:
Mezőgazdasági területek:
- a felaprózódott telekszerkezetű jellemzően kert, gyümölcs, szőlő művelési ágú kertes
mezőgazdasági területek és
- a jellemzően nagytáblás, üzemi jellegű művelésű, jellemzően szántó, rét, legelő művelési
ágú általános mezőgazdasági területek.
2.1.2.5. Vízgazdálkodási terület:
Vízgazdálkodási területek a vízfolyások területei.
2.1.2.6. Különleges, beépítésre nem szánt terület:
A beépítésre nem szánt különleges területek sajátos használatuk szerint
•

idegenforgalmi célú területek:
-

A Péliföldszentkereszten tervezett idegenforgalmi, turisztikai létesítmények területe,
a tervezett látogató központ területe
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•

-

A Bajóti-patak völgyében kialakítható különleges idegenforgalmi terület

-

A Tőkekúti kertek, Káposztások különleges idegenforgalmi területe

-

A Bajóti-patak és a Szabadság utca között kijelölt terület
honvédelmi célú terület,

2.2. A tájrendezés és a természetvédelem
A településrendezés során a településrendezés eszközeivel is gondoskodni kell a védett és
nem védett táji- és természeti értékek megőrzéséről, a védettség indokolt kiterjesztésének
kezdeményezéséről. A településszerkezet alakításával erősíthető a település és a táj szerves
kapcsolata. A környezettudatos építésszabályozás lehetőséget ad a település ökológiai
rendszerének, táji- és természeti értékeinek a védelmére, a település, a településrészek értéket
képviselő táji és építészeti arculatának megőrzésére.
A táj- és természetvédelem intézményesített keretein túl, a településszerkezet alakításával - a
helyi építésszabályozással - jelentős változási folyamatokat lehet elindítani és támogatni a
tájhasználatban, a településkép alakulásában. A településszerkezet és a helyi építési előírások
módosításával a község tudatosan kívánja összehangolni a lakossági és tulajdonosi
területhasznosítási igényeket az értékvédelem elvárásaival. A település természetvédelmi
érintettségű erdő- és mezőgazdasági területei használatának korlátozott lehetőségei és a
természetvédelmi kijelöléssel nem érintett kertes-, valamint általános mezőgazdasági
területeinek helyi építési előírásokkal szabályozott használata – művelés és építés –
meghatározóak a tájképi és településképi értékek megőrzésében, a település arculatának
alakításában.
A településszerkezeti terv a hatályos terv fejlesztési területeit megtartva, új beépítésre szánt
területet nem jelöl ki.
A település természeti értékei
2.2.1. Országos ökológiai hálózat területei
A település közigazgatási területének jelentős része az országos ökológiai hálózat része. Az
Ökológiai folyosó övezet lehatárolása nagyrészt megegyezik a Natura 2000 területek
lehatárolásával, gyakorlatilag két helyen tér el attól:
-

a HUDI10003 különleges madárvédelmi terület mezőgazdasági hasznosítású területeit
nem tartalmazza;

-

magában foglalja a belterület északi részét is (futballpálya környéke).
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2.2.2. Nemzetközi védelem - Európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű
területek (Natura 2000 területek)
A Natura 2000 területeket az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű
területekről szóló 275/2004. (X.8.) Kormányrendelet jelölte ki. A Natura 2000 területek a
különleges madárvédelmi területeket és a különleges természetmegőrzési, illetőleg kiemelt
jelentőségű természetmegőrzési területeket foglalják magukba. Az európai közösségi
jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészleteket a 14/2010.
(V.11.) KvVM rendelet tartalmazza.
A község belterületét gyakorlatilag minden irányból közrefogja az Északi-Gerecse
(HUDI20018) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület (SCI), míg a Gerecse
(HUDI10003) különleges madárvédelmi terület (SPA) a külterület dél-nyugati részét érinti.
2.2.3. Országos szintű természetvédelmi védettség alatt álló területek
Bajót természeti értékekben gazdag település, a Gerecse-hegység keleti részén fekszik. A
település közigazgatásának jelentős része Natura 2000 terület, de önálló rendeletben védett,
országos jelentőségű védett természeti terület nem található rajta. A természet védelméről
szóló 1996. évi LIII. törvény 23 § (2) bekezdése alapján ugyanakkor valamennyi barlang,
forrás, és földvár „ex lege” (a törvény erejénél fogva) védett. A térség természetvédelmi
területeinek kezelője a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága.
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2.2.4. Helyi jelentőségű védett természeti területként kijelölt területek és egyedi tájértékek:
A TÉKA tájérték kataszter adatbázisában 78 egyedi tájérték szerepel a település területén,
többek között értékes épületek és emlékművek, de számos természeti érték is. Figyelemre
méltó egyedi tájértékek, kultúrtörténeti emlékek az út menti keresztek, melyek megóvása
szintén fontos feladat.
Egyedi tájértékek* Bajót területén (Forrás: http://tajertektar.hu/):
Péliföldszentkereszti Szalézi Rendház
szerzetesrendi templom
községháza
posta épülete
plébánia épülete
zeneiskola épülete
általános iskola épülete
tűzoltószertár –tűzoltó laktanya
Millenniumi emlékház

Épület
Dámvadasi vendégház, vadászház
Berényvár (földvár maradványai)
Barán várrom
római kori épület (Péliföldszentkereszt VIII. Szérűs-földek)
római kori épület (Péliföldszentkereszt IX. Komlós I.)
temető, ravatalozó
pincesor
pince (8 db)

Egyéb építmény, épített érték
kálváriadomb
Mária szobor
zarándokút (Mária út M10_02 szakasz)
szent szobor (3 db)
síremlék
egyéb szobor, emlékmű (7 db)
Mátyás -király szobor
kereszt, feszület (13 db)
hősi emlékmű
fahíd
1956-os forradalmi emlékmű
köztéri ivókút (2 db)
Fő téri Korona szobor
Természeti érték
Kis-kőoldal-barlang
halastó, horgásztó (2 db)
Jankovich-barlang
forrás (8 db)
Öreg-kő, hegycsúcs
idős tölgyfa (2 db)
péliföldszentkereszti történeti kertek (2 db)
fasor

2.2.5. Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek
A Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek az Országos Területrendezési
Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvényben (OTrT) kerültek lehatárolásra. Az OTrT 3/5. sz.
mellékletén jelölt Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete a
település teljes közigazgatási területét érinti.
Az Öregkő erdős és sziklakibúvásos területe a hegylábon lévő művelt szőlőskertekkel vonzó
látványt nyújtó táji érték. Az országos védelem alá vonásra nem tervezett hegyláb művelt
területeinek helyi védelmét a tájhasználati mód megtartása miatt érdemes meggondolni. Az
Öregkő lábánál a forrásfoglalást vissza kell építeni.
2.2.6. Egyéb tájvédelmi szempontból értékes tényező
A nem védett táji értékekben is gazdag a település területe. A községben a tagolt terepfelszín
miatt számos olyan magaspont található, ahonnan rendkívül szép látvány nyílik meg a
Dunára, a Gerecse felé, valamint az ember keze nyomát mutató művelt tájra, vagyis a kertekre
és a vonzó épített környezetre. A zavaró táj- és településképi elemek –ipari telephelyek,
bányák, rontott területek, stb. – mellett számos vonzó látvány és érték található a településben.
A tervezett Gerecse Natúrpark Bajót teljes közigazgatási területét érinti.
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2.3. A zöldfelületi rendszer
A település zöldfelületi rendszere az OTÉK 9.§-a alapján a telkek növényzettel fedett
részéből, a zöldterületekből és az erdőkből áll. A település zöldfelületi rendszerének elemei
tehát a közterületeken kialakított közcélú zöldfelületek (közparkok, közkertek), a jelentős
zöldfelületű létesítmények kertjei (pl. temető, oktatási- és egészségügyi létesítmények kertjei),
lakókertek, külterületen az erdő- és mezőgazdasági területek (kertes területek), vonalas
zöldfelületi elemek (utakat, vízfolyásokat kísérő gyepes, illetve fásított zöldsávok, fasorok).
A település zöldfelületi rendszere több területfelhasználási egységhez, övezethez és építési
övezethez tartozó, a település környezetminősége szempontjából jelentős zöldfelülettel
rendelkező területek, területrészek, vonalas elemek (fasorok, zöldsávok) többé-kevésbé
rendszert alkotó összessége.
Az igényesen kialakított és gondozott zöldfelületek meghatározóak a településkép és a
lakókörnyezet minőségének alakításában. A zöldterületek sokfunkciós területek, melyek a
természeti és művi elemekkel határolt és az emberi használatra feltárt szabad terek rendszerét
alkotják.
A település erdősültsége az országos átlag feletti. A TSZT-ben kijelölt erdőterületek a
hatályba helyezés óta eltelt időszakban erdőtervezés alá vont, erdőadattári állományban
nyilvántartott erdőterületekkel bővülnek ki.
A kialakult településszerkezet és az önkormányzati közterületi vagyon adottságai miatt a
zöldterületek kijelölése nem változik. A település lakossága zöldterületi ellátottságának
minőségét a zöldterületi létesítmények használati értékének növelésével lehet javítani.
A település zöldfelületi rendszere sajátos adottságainak figyelembe vételével a „városklíma”
jellemzői, a lakókörnyezet minősége, a településkép, a település arculata jelentősen javítható a
közterületi fásítások, kiemelten az utcafásítások rendszerének fejlesztésével (új utcafásítás,
fasor-rekonstrukció – pótlás, fafajcsere). A közterületek, lakóutcák fásítása a lakókörnyezet
kondicionálásának jótékony hatása mellett, az ingatlanok piaci értékének növekedését is
eredményezheti.
A település arculatát meghatározó fejlesztés volt az elmúlt időszakban a Hősök tere
környezetének közterület rendezése.
- A zöldfelületei rendszer elemei a felülvizsgálat során csak egy területre vonatkozóan
változnak. A Bajóti-patak és a Szabadság utca között kijelölt zöldterület időszakosan
vízállásos magántulajdonú területe az új településszerkezeti terv és az új szabályozási terv
szerint a továbbiakban beépítésre nem szánt különleges idegenforgalmi területként
szabályozott.
2.4. Az örökségvédelem
A kulturális örökségről szóló 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban Kötv.) 11. §-a alapján a
Lechner Lajos Tudásközpont által nyilvántartott lelőhelyek általános régészeti védelem alatt
állnak.
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Bajót Község területén lévő azonosított régészeti lelőhelyek rövid összefoglalása
A település országosan védett értékei:
Lelőhely neve
1.
2.

Gohéros
Szabadság
utca
(Kenderesidűlő)

3.

Római
katolikus
templom
Hagymás-rét
Péliföldszentk
ereszt I.
Péliföldszentk
ereszt II.
Péliföldszentk
ereszt III.
Péliföldszentk
ereszt IV.
Péliföldszentk
ereszt V.
Péliföldszentk
ereszt VI.
Péliföldszentk
ereszt VII.
Péliföldszentk
ereszt VIII.
(Szérűsföldek)
Péliföldszentk
ereszt IX.
(Komlós I.)
Péliföldszentk
ereszt X.
(Komlós II.)
Berényvár
Jankovichbarlang
Kiskő-oldalibarlang
Rétkertek
Bajóti 3. sz.
kőfülke
Nagy-völgyidűlő

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

Azonosít
ó szám
1956
1957

1958

Nyilvántartott
Hrsz.
1242, 1240, 1238/3, 1238/2, 1238/1, 1253, 0184, 0183
1143/1, 1144, 849, 1135, 862, 861/2, 861/1, 860, 859,
858, 856, 850, 855, 854, 852, 853, 1117, 1115, 1160,
1163, 1164, 1170, 1172/2, 1169, 1177, 1176, 1175,
1172/3, 1166, 1180, 1179, 1178, 863, 1146/2, 1145, 1141,
1140, 1139, 1142, 1146/1, 1149, 1148, 1147, 1116, 1125,
1124, 1126, 1132, 1123, 1122, 1121, 1120, 1119, 1118,
1114, 1113, 1112, 1111, 1110, 1109, 1136, 1138, 1137,
1155, 1154, 1152, 1151, 1156, 1153, 1143/2, 1159, 1158,
1157, 839, 836, 848, 847, 846, 840, 845, 842, 841, 838,
837, 832/1, 833, 832/2, 828, 829, 826, 825
918, 1042, 1041, 1039, 917, 915, 916, 1038

1959
1960

0153/5, 0144/8, 0144/7, 0144/10, 0153/9, 0153/10, 0152
043, 046/3, 018/5

1961

046/3

1962

046/4, 053, 056/4

1963

064/8, 064/7, 064/3

1964

064/3

1965

028, 031/2, 031/6, 031/4

1966

078, 044/1, 044/2, 059/11, 030

1967

059/9, 059/10, 059/8, 059/7, 059/6

1968

059/5, 059/12

1969

070/8

1970
1971
1972

070/11, 070/10
kiemelten védett
0220/16
0220/8

1973
82643

737, 731, 729/2, 723, 722, 721, 720, 719, 718, 717
0220/16

2408/ 8

056/1, 021/1
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A világörökségi, és a világörökségi várományos helyszínek és területeket:
A településen nincs világörökségi vagy világörökségi várományos terület.
Az országos építészeti örökség elemei:
- Műemlék:
- Római katolikus templom, hrsz. 917, törzsszám: 2475, azonosító: 6112
- Barán várrom, hrsz. 917, törzsszám: 2475, azonosító: 15969
- Péliföldszentkereszt, Római katolikus templom, hrsz. 031/4, törzsszám: 2478,
azonosító: 6113
- Péliföldszentkereszt, Rendház, hrsz. 031/4, törzsszám: 2479, azonosító: 6114
- Péliföldszentkereszt, Kálvária szoborcsoport, hrsz. 031/4, törzsszám: 2480,
azonosító: 6115
- A műemlékvédelem sajátos tárgyai: történeti kert, temető és temetkezési emlékhely
Ilyen jellegű védelem nincs a településen.
- Műemléki környezet
- Római katolikus templom ex-lege műemléki környezete, Bánk bán tér, hrsz.: 917, 918,
törzsszám: 2475, azonosító: 27858
- Péliföldszentkereszt – Római katolikus templom ex-lege műemléki környezete,
hrsz: 031/2, 031/3, 031/6, törzsszám: 2478, azonosító: 27859,
- Péliföldszentkereszt - Rendház, ex-lege műemléki környezete, külterület, hrsz.: 031/2,
031/3, 031/4, törzsszám: 2479, azonosító: 27860,
- Péliföldszentkereszt – Kálvária szoborcsoport ex-lege műemléki környezete, hrsz: 031/3,
031/6, 031/2, törzsszám: 2480, azonosító: 27861
- Nemzeti emlékhely
Ilyen jellegű védelem nincs a településen.
- Helyi értékvédelmi terület:
Ilyen jellegű védelem nincs a településen.
2.5. A közlekedés
Országos utak:
Bajót közigazgatási területét jelenleg a 1124j., 1125j., 1126j. összekötőutak érintik.
Az országos utak tervezett fejlesztései:
A magasabb rendű tervek szerint Bajót közigazgatási területét országos útfejlesztés nem
érinti.
Az országos utak tervezési kategóriák szerinti besorolása:
1124j. út: K.V., B.V.,
1125j. út: K.V., B.V.,
1126j. út: K.V.
Települési utak:
Belterületi kiszolgáló, ill. lakóutak, fontosabb helyi külterületi utak, kiskerti utak, dűlőutak
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A települési utak tervezett fejlesztései:
A településszerkezeti terv Bajót északi részén egy Mogyorósbánya felé vezető új útkapcsolat
nyomvonalát tartalmazza. A helyi kiszolgáló úthálózat ezen kívüli bővítése a
területfejlesztésekhez, illetve az új telekosztásokhoz kapcsolódik.
A külterületi utaknál, mező- és erdőgazdasági utaknál, a mezőgazdasági járművek
akadálymentes közlekedését, valamint a későbbiekben esetleg szükségessé váló útszélesítés
lehetőségét az út menti beépítés szabályozásával kell biztosítani.
A helyi úthálózat az alábbiaknak megfelelő tervezési kategóriák szerinti besorolást kapja:
− kiszolgáló (lakó) utak: B.VI. d-D
− önálló kerékpárutak: K.VII., B.VII.
− önálló gyalogutak: K.VIII., B.VIII.
− helyi külterületi utak: K.VI.
Gyalogos felületek, Kerékpárút, turistaút:
A magasabb rendű tervek szerint Bajótot országos vagy térségi kerékpárút nem fogja érinteni,
helyi kerékpárutak javasoltak a településszerkezeti terv szerinti nyomvonalakon.
A gyalogos közlekedés érdekében elsősorban további járdaépítésre, és a vegyeshasználatú
burkolatok megfelelő kiépítésére van szükség.
Parkolás, rakodás:
A parkolást, rakodást az OTÉK előírásai szerint kell megoldani. Jelentősebb telken kívüli
parkolási igény a központban lévő helyi intézményeknél, és a temetőnél jelentkezhet.
Közösségi közlekedés:
A közúti tömegközlekedési ellátást továbbra is a helyközi autóbuszjáratok biztosítják.
2.6. A közműellátás
Bajót a kedvező földrajzi elhelyezkedésének, jó közlekedési lehetőségének hatására,
folyamatosan fejlődik. A népességszáma ugyan hullámzóan stagnálónak tekinthető döntően a
negatív természetes szaporodása miatt, mert viszonylag többen érkeznek és várhatóan érkezni
fognak letelepedési szándékkal. A település Önkormányzata ezért szükségesnek tartja, hogy a
település fejlődését elősegítve, az érkezők számára úgy biztosítson helyet, hogy a településen
élők igényei is kielégítettek legyenek.
A településnek, a lakónépességének helyben tartására, munkahely kínálattal is kell
rendelkezni. Ezek érdekében az Önkormányzat a már beépített területeit is felülvizsgálva, az
alulhasznosított területeinek, továbbá a korábbi mezőgazdasági hasznosítású területeinek
funkcióváltásával a területének hatékonyabb hasznosítását szeretné.
A község településfejlesztésbe vonható területeit megvizsgálva, azok intenzívebb
hasznosításával, illetve javasolt funkcióváltásával a belterületén, illetve a beépítésre szánt
területein új lakóterület kialakítását javasolja a terv be-, illetve letelepülők, vendégek
számára.
A megfelelő élet- és munkakörülmény biztosítására, valamint a környezetvédelmi igények
kielégítésére a fejlesztési-területek megfelelő közműellátását kell biztosítani. Az elvárt
közművesítés igénye a szabályozási tervben, a helyi építési szabályzatban kerül rögzítésre.
A közműfejlesztési feladatok között elsődleges feladatnak kell tekinteni a település meglevő
beépített területein (lakó-, intézményi, gazdasági hasznosítású területen egyaránt) a
közműellátottság növelését, amely érdekében a közmű ellátottsági hiányokat pótolni kell.
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A hiányosság felszámolása érdekében környezeti-településképi szempontból igényesen kell
megoldani az utak felszíni vízrendezését, a villamosenergia ellátás és a hírközlési hálózat
rekonstrukcióját, át- és kiépítését, az irányfény szintű közvilágítást. Ezek a hiányosságok un.
minőségi hiányosságok, amelyeknek megoldása az esztétikai igények kielégítésével vonható
össze.
A közműfejlesztési feladatok között, mint második fejlesztési feladat a területfejlesztés során
új beépítésre, hasznosításra, funkcióváltásra javasolt területek közműellátásának a megoldása.
Az új beépítés, új területhasznosítás lehetőségének, különösen a funkcióváltásra jelölt
területeken már feltételként kell meghatározni, hogy a beépítés, hasznosítás csak a megfelelő,
környezetvédelmi követelményeket kielégítő, közműellátás biztosítása esetén engedélyezhető.
Nagyon fontos, hogy közműhiányos terület ne alakuljon ki és a fejlesztések során a meglévő
közműhiányos területek csökkenjenek, megszűnjenek.
A fejlesztési területek, új közműigénylők közműellátása mellett a már beépített területeken
jelentkező igénynövekedésből eredő többletigény kielégítésével is kell számolni.
Az üzemeltetők a település jelenlegi belterületén, a foghíjak és a már beépített területekhez
közvetlen kapcsolódó telkek új beépítését külső hálózatfejlesztési igény nélkül ki tudják
elégíteni, vagy a már meglevő elosztóhálózatokról építendő új bekötővezetékekkel, vagy az
elosztóhálózatok továbbépítésével és arról létesítendő új bekötővezetékek segítségével.
A közműfejlesztési feladatok között harmadlagos feladat a rendezett, vonzó településkép,
esztétikus közterületi környezet és táj kialakulását is szolgáló közműfejlesztés, közműépítés
alkalmazása. A komfortosabb környezet kialakítási igénye, az utak és közterületek
állapotának, látványának javítását teszi szükségessé. Ennek keretében a XXI. századhoz illő, a
jelenlegi és várható motorizáltságot figyelembe vevő közterületi használatot kell biztosítani,
amelyhez a felszíni vízrendezésnek is komfortosabb, nagyobb rendezettségű megoldását kell
előtérbe helyezni. Az útburkolat kiépítésével egyidejűleg kell a felszíni vízrendezést
megoldani. A kiemelt járdaszegély, a kontúros útnyomvonal vezetés, a zárt csapadékvíz
csatornahálózat rendezettebb megjelenést eredményez. A zárt csapadékvíz csatornás elvezetés
jelentős karbantartási költségmegtakarítást, területgazdálkodási előnyöket jelent. A kisebb
helyigényű zárt csapadékcsatorna által felszabaduló terület utcafásításra hasznosítható, amely
a látványjavításon túl, a mikrokörnyezeti állapot javítását is szolgálja.
A település fejlődéséhez hozzátartozik a település arculatának a fejlődése is, amelyhez hozzá
kell járulni a közművek megjelenésének a javításával is. E vonatkozásban különösen az
energiaellátás és a vezetékes távközlés területén jelentkeznek feladatok, amelynek
feltételrendszere a helyi építési szabályzatban kerülhet rögzítésre.
2.7. A környezetvédelem
A településrendezés célja, hogy az érintett lakosság lakás, munkahelyi és egyéb települési
ellátási szükségletei optimálisan a települési és a természeti környezet jó állapotának, az
egészséges környezetnek a biztosításával legyen kielégítve.
A településrendezés kapcsán a településszerkezetet, a területfelhasználás rendjét, a
közlekedési hálózatot és a közmű-infrastruktúrát a jövőre is gondolva úgy kell alakítani, hogy
az egészséges élethez szükséges környezeti elemek jó minőségben, távlatosan is rendelkezésre
álljanak, a nem megújuló környezeti elemek igénybe vétele a takarékos használat
eredményeként csökkenjen, a megújuló energiaforrások alkalmazása, a hulladékok
csökkenése, újrahasznosítása, a környezettudatos élet áltanos gyakorlattá váljon.
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Bajót község területe a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő
települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet értelmében érzékeny,
valamint a település a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen lévő
települések közé tartozik. A község a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel
szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés bc) és a bd)
pontjában foglalt nitrátérzékeny területek közé tartozik.. A szennyvizek gyűjtését és kezelését
a környezetterhelés minimalizálásával lehet folytatni.
Bajót község a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.)
KvVM rendelet alapján a 10. számú zónába tartozik. A településen a környezetvédelmi
hatóság hatáskörébe tartozó pontforrás nem üzemel.
2.8. Védőterületek, védősávok
Az OTÉK 38.§ (1) bekezdése szerint a védőterület a káros hatások elleni védelmet vagy
biztonságot szolgáló terület, amely lehet védőterület (biztonsági terület), vagy nyomvonal
jellegű építmény esetén védősáv (biztonsági övezet). A védőterület kiterjedését,
felhasználásának és beépítésének lehetőségét, módját és feltételeit a vonatkozó jogszabályok –
ennek hiányában az illetékes hatóságok előírásai – alapján kell meghatározni.
- Közművezetékek jogszabályokban előírt védőterületei,
- Közút védőterülete: külterületen 50-50m
2.9. Korlátozások
Településszerkezeti
adottságok

tervet

érintő,

területfelhasználást

befolyásoló-korlátozó

közmű-

Vízellátás területén:
Bajóton a komfortos közműellátás legfontosabb eleme, a vezetékes ivóvíz ellátás megoldott, a
vízellátó hálózat 100 %-os szintre kiépítettnek tekinthető, az ivóvíz vezeték minden utcában
kiépült. Bajót vízellátását az ÉDV Zrt Komáromi Üzemigazgatósága biztosítja kiépített
regionális hálózati rendszerén keresztül. A regionális rendszer Nyergesújfalu és Bajót közötti
szakasza érinti a települést. A regionális rendszer vízbázisa a Nyergesújfalui Viscosa Gyár
Vízművében üzemelő kutakból kitermelt víz.
Szennyvízelvezetés, kezelést érintően:
Bajóton a szennyvizek korszerű elvezetésére és tisztítására az elválasztott rendszerű
szennyvízcsatorna hálózati rendszer kiépült. A településeken a szennyvízcsatorna hálózat
gravitációs rendszerű, a mélyebben fekvő területeken szennyvízátemelő berendezések és
nyomóvezetékek üzemelnek, a település legmélyebben fekvő kisebb területi egységeken
nyomott rendszerű hálózat is található. A szennyvízcsatorna hálózattal által elvezetett
szennyvizeket az Újbarok keleti részén üzemelő regionális szennyvíztisztító telepen tisztítják
meg.
Felszíni vízelvezetés és csapadékvíz elvezetés vonatkozásában:
Bajót a Duna vízgyűjtő területén helyezkedik el. A település belterületén halad át a Bajótipatak, amely Bajót fő vízfolyása.
Bajót beépített területén nyílt árkos csapadékvíz elvezetést alakítottak ki. A település főbb
belterületi útjai mellett általában burkolt nyílt árok halad, amik az útfelület víztelenítését
biztosítják. A Bajóti-patak a település csapadékvíz elvezető rendszerének a befogadója.
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Villamosenergia ellátás vonatkozásában:
A település villamosenergia-ellátásának bázisa az országos 132 kV-os alaphálózatról táplált
Dorogi 132/35/22 kV-os alállomás. amely betáplálása az Göd és Tatabánya között kiépített
132 kV-os hálózatáról biztosított.
Földgázellátással kapcsolatosan:
A település földgázellátását az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Tatabányai Kirendeltsége
biztosítja. A település gázellátásának bázisa a Bajna-Lábatlan közötti 1126 számú közlekedési
út déli oldalán, azzal közel párhuzamosan haladó Dorog-Győr közötti országos nagynyomású
gázvezetékről, Lábatlan ellátására épült gázátadó állomás. A nagynyomású gázvezeték Bajót
külterületén, a belterülettől nyugatra, közel észak-dél irányban épült meg. A biztonsági
övezetét figyelembe kell venni.
Elektronikus hírközlés vonatkozásában:
A település vezetékes távközlési ellátását jelenleg a Invitel Távközlési Zrt. biztosítja. Bajót
vezetékes távközlési hálózatának bázisa az budapesti szekunder központ alá tartozó 29-es
számú esztergomi primer központ. A település a 33-as távhívó számon csatlakozik az
országos, illetve nemzetközi távhívó hálózathoz.
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3. Jelen határozat 3. melléklete
Változások (Beavatkozások és ütemezések) a Településszerkezetben.
A hatályos tervben szereplő elképzelések, tervezési alapadatok jelentős része ma is aktuális,
hasznosítható, ezért a jelen terv-felülvizsgálat, illetve módosítás nagyrészt a hatályos
településrendezési eszközök technikai jellegű átdolgozását jelenti, a megváltozott, új
jogszabályoknak megfelelően. A településrendezési eszközök felülvizsgálata a 314/2012. (XI.
8.) Korm. rendelet, valamint a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rend. (OTÉK) tartalmi
követelményei alapján. A felülvizsgálat során a HÉSZ újrafogalmazásra került a
törvényességi észrevételek figyelembe vételével.
Változások
1. A hatályos tervben tervezett északi lakóterület
megtartása a terület csökkentésével a
közigazgatási határon (a 0179/11, 0179/6 hrsz és a
0183 a, b egy részének kivételével) ~1,62 ha
A belterület északi részén, a sportpálya környezetében
lévő, a hatályos településszerkezeti terv szerint
tervezett lakóterület megtartása (a 0179/11, 0179/6
hrsz és a 0183 a,b egy részének kivételével).
(A tervezett lakóterület és a Szarkás-puszta felé
vezető út északi oldalán lévő erdőterület (0183 c és
0185 hrsz.) cseréje és ennek érdekében az ökológiai
folyosó övezethatár módosításának kezdeményezése
elvetésre került az érintett államigazgatási szervek
véleményének megfelelően.)
2. Tervezett Déli gazdasági terület megtartása
(0144/11-12 hrsz.) ~18,9 ha
A belterülettől délre, a hatályos terv szerint kijelölt
(meglévő telephelyhez csatlakozó) kereskedelmi,
szolgáltató gazdasági területek megtartása, változatlan
lehatárolással. E terület 1126. j. úttól délre lévő része
(0144/11-12 hrsz.) a Gerecse elnevezésű, HUDI10003
jelű különleges madárvédelmi területet érinti. A
Natura 2000 hálózat lehatárolására a hatályos terv
jóváhagyását követően került sor, és ennek során a
hatályos településrendezési tervben elhatározott
fejlesztések nem kerültek figyelembe vételre. Az
előzetes egyeztetések alapján a hatályos tervben
kijelölt beépítésre szánt terület megtartása ellen az
illetékes államigazgatási szervek nem emelnek
kifogást.
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3. A Kossuth u. melletti 0168/2 hrsz-ú területből a
6/2 és a 8/1 hrsz közötti területrész belterületbe
vonása (közlekedési területként, az út-területhez
csatlakozóan) ~ 0,2 ha
Az érintett telek a Kr. által kihirdetett Natura 2000
hálózathoz tartozó, Északi-Gerecse elnevezésű,
HUDI20018
jelű
kiemelt
jelentőségű
természetmegőrzési terület részét képezi. A terület
jelenleg is gépkocsiforduló/parkolóként használt,
természetvédelmi szempontból értéktelen.
Az előzetes egyeztetések alapján a kialakult
területhasználatnak megfelelő területfelhasználás
változtatás ellen nem emelnek kifogást.
A terület erdőtervezett adattári erdő.
A módosítás kizárólag a kialakult állapot szerint a
buszközlekedéssel már érintett területre terjed ki.

4. A Kossuth u. déli szakaszának nyugati oldalán
megvalósult buszforduló/várakozóhely kialakult
állapotnak megfelelő, közlekedési területként
történő szabályozása (266/1 hrsz.). ~0,07 ha
Védettség nem érinti, a meglévő állapot lekövetését
szolgálja a módosítás.
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5. A Péliföldszentkeresztre vezető 1124 jelű út és a
Bajóti-patak közötti sávban a lakótelkek kijelölése
a hatályos tervhez képest változatlan marad.
Természeti védettséggel nem érintett, jelenleg 7.
minőségi osztályú rét, és 4. minőségi osztályú
kertként nyilvántartott terület.

6. Táncsics u. folytatásában tervezett lakóterületi
fejlesztés megtartása ~9 ha
A tervezett lakóterületet a hatályos településszerkezeti
terv tartalmazza, 6. osztályú szántóterületeket érint.

7. Má -> Kb-Id

~12,7 ha

Péliföldszentkereszt mellett különleges beépítésre
nem szánt idegenforgalmi terület kijelölése, történt a
felülvizsgálat ideje alatt, amely változás átvezetésre
kerül. A hatályos településrendezési tervben
mezőgazdasági területként (M1=Má) szabályozott.
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8. Kertes mezőgazdasági terület kijelölése 1125
jelű út mellett Má - > Mk ~2.64 ha
A Gerecse (HUDI10003) elnevezésű Natura 2000
területként meghatározott 0136/7 (Sző), 0136/8 (Sz),
0136/9 (L), 0137/2 (Sz) és a 0136/1 (udvar) hrsz-ok
területét illetően az „Má” jelű általános
mezőgazdasági
terület
„Mk”
jelű
kertes
mezőgazdasági
területté
történő
átminősítése
tervezett.
A Natura 2000 terület élőhely vizsgálatai alapján a
tervezett változtatás nem veszélyeztet meglévő
védendő élőhelyet.

9. Erdőterületek lehatárolásának igazítása az
erdészeti nyilvántartáshoz (adattári erdőterületek
erdőövezetbe való besorolása)

pl.

10. Különleges beépítésre nem szánt honvédelmi
terület kijelölése a 0126 hrsz-ú erdő művelési ágú
erdőtervezett adattári erdőterületen a 1125 jelű út
mellett, amely terület a Gerecse (HUDI10003)
elnevezésű Natura 2000 terület része
A Natura 2000 terület élőhely vizsgálatai alapján a
tervezett változtatás nem veszélyeztet meglévő
védendő élőhelyet, mert a terület funkciója,
használata a gyakorlatban nem változik. Az övezeti
besorolás módosítása a Honvédelmi minisztérium
előzetes adatszolgáltatása alapján történt.
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11. A Bajóti-patak és a Szabadság utca között a
hatályos tervben zöldterületként jelölt terület
helyett kijelölt különleges beépítésre nem szánt
idegenforgalmi terület (1,47 ha)
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4. Jelen határozat 4. melléklete
Bajót Község Területi mérlege.
Területi mérleg
Igazgatási terület

1643,90

Belterület

105,71

Külterület

1473,89

Beépítésre szánt területek
Területfelhasználási egység
általános használat szerint
Lakóterületek
Vegyes terület
Gazdasági terület

Különleges területek

Területfelhasználási egység
sajátos használat szerint

Legnagyobb
szintterület-sűrűség

Kertvárosias Lke
Falusias - Lf
Településközpont - Vt
Kereskedelmi, szolgáltatási Gksz
Temető - Kt
Sportterület - Ksp
Szociális jellegű terület – K-sz
Hitéleti terület K-H
Idegenforgalmi terület – K-Id

0,6
0,5
2,0

Terület
ha
31,66

40,38
16,66
35,3

2,0

1,77
1,46
2,16
2,64
6,09
138,12

0,1
0,2
0,2
0,4

Összesen

Beépítésre nem szánt területek:
Területfelhasználási egység
általános használat szerint

Területfelhasználási egység
sajátos használat szerint

Közlekedési és közműterület

Közutak - Köu

Zöldterület

Közkert - Z

Erdő
Mezőgazdasági
Vízgazdálkodási

Védelmi - Ev
Közjóléti - Ek
Gazdasági - Eg
Általános - Má
Kertes - Mk
V
Idegenforgalmi – Kb-id

Különleges beépítésre nem szánt

Honvédelmi terület – Kb-Hv

Összesen

Terület
ha

22,32
1,46
222,05
34,58
508,56
601,33
77,28
4,19
31,8
0,56

1504,13
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5. Jelen határozat 5. melléklete
Bajót Község Településszerkezeti tervének a Területrendezési tervekkel való összhang
igazolása.
Bajót község területe Komárom megye Területrendezési Tervéről szóló Komárom-Esztergom
Megyei Közgyűlés 25/2011 (XII.15.) számú önkormányzati rendeletével módosított a
22/2005. (IX. 29.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: KEMTrT) hatálya alá
tartozik. A felülvizsgálatnál a 2014. január 1-től hatályos állapot lett figyelembe véve.

Település

Bajót

Térségi területfelhasználási
kategóriák

Térségi
területfelhasználási
kategória területe
(hektár)

Település
közigazgatási
területéhez
viszonyított
arány
(%)

195,52

11,9

621,95
812,51
13,34
1643,33

37,85
49,44
0,81
100%

Hagyományosan vidéki települési
térség
Vegyes területfelhasználású térség
Erdőgazdálkodási térség
Mezőgazdasági térség
összesen

Az erdőgazdálkodási térség a meglévő és tervezett erdőterületeket, valamint az erdősítésre
alkalmas területeket foglalja magában. Az OTrT és a KEmTrT védi az erdőterületeket és
biztosítja, hogy azok kiterjedése ne csökkenjen (OTrT 7.§ (1) bek.).

Szerkezeti
terv

KEmTrT

Hagyományosan vidéki
települési térség
(ha)

Vegyes
területfelhasználású térség

Erdőgazdál
-kodási
térség (ha)

Mezőgazda
sági térség
(ha)

Összesen
(ha)

195,52

621,95

812,51

13,34

1643,33

196,16

608,86

765,75

13,34

Bajót
TSZT

1643,33
eltérés
százalék
(%)

100,3

97,9

94,4,9

100,0

Települési térségbe tartozó települési területfelhasználási egységek: belterületként és
beépítésre szánt területként meghatározott területfelhasználású területek, különleges területek
Vegyes területfelhasználású térségbe tartozó települési területfelhasználási egységek (OTrT
6.§ (2) c)): mezőgazdasági terület, erdőterület vagy természetközeli terület.
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A települési terv a térségi területfelhasználási kategóriákra vonatkozó szabályoknak
megfelel, mert




a vegyes területfelhasználású térség 97,9%-a – azaz több, mint 85 %-a mezőgazdasági
területbe, erdőterületbe van sorolva
az erdőgazdálkodási térség 94,4%-a – azaz több, mint 75 %-a – erdőterületbe van
sorolva,
a mezőgazdasági térség 100%-a – azaz több, mint 85 %-a – mezőgazdasági területbe
van sorolva, a mezőgazdasági térségben nagyvárosias lakóterület és vegyes terület
nincs kijelölve,

Az Országos Erdőállomány adattárnak való megfelelés
A települési terv az Országos Erdőállomány Adattár nyilvántartásának kis eltéréssel megfelel,
mert a Kossuth u. melletti 0168/2 hrsz-ú erdőterületből a 6/2 és a 8/1 hrsz közötti területrész
belterületbe vonásával kb. 0,4 ha adattári erdőterület – ami természetben nem erdő –
területfelhasználása és szabályozása közlekedési területként tervezett. Az előző terület
kivételével, az Országos Erdőállomány Adattár szerinti erdőket erdőterületbe sorolja a terv.
Bajót területén az Országos Erdőállomány Adattár szerinti erdőterület: 747 ha
Ebből a településszerkezeti tervben erdőterületbe sorolva: 746,6 ha, amely 99,9%-a az adattári
erdőterületeknek.
A szőlő és gyümölcs termőhelyi kataszternek való megfelelés
A település szőlő termőhelyi katasztert és gyümölcskatasztert által érintett. A települési terv
módosításai a szőlő termőhelyi kataszterbe és gyümölcskataszterbe tartozó területeket nem
érintenek.
Térségi övezetek
Bajót területét a következő térségi övezetek érintik:
- KEmTrT 3.1. - Országos ökológiai hálózat – ökológiai folyosó övezete
- KEmTrT 3.3. - Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete, és erdőtelepítésre
alkalmas terület övezete
- OTrT 3/5 - Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete
- OTrT 3/7 - Országos vízminőség-védelmi terület övezete
- OTrT 3/9 - Kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete
- KEmTrT 3.13 - Földtani veszélyforrás területének övezete
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A települési terv a térségi övezeti előírásoknak
megfelel, mert a településszerkezeti tervben a térségi
övezet területei 100 %-ban beépítésre nem szánt
területbe: erdő-, mezőgazdasági vízgazdálkodási és
különleges övezetekbe vannak sorolva. Továbbá a
települési tervben a Kossuth u. melletti 0168/2 hrsz-ú
erdőterületből a 6/2 és a 8/1 hrsz közötti kb. 0,4 ha
területrész belterületbe vonásával, az ökológiai
folyosó övezetébe tartozó adattári erdőterület – ami
természetben nem erdő – területfelhasználása és
szabályozása közlekedési területként tervezett.
A települési terv a vonatkozó előírásoknak megfelel,
az övezetbe tartozó területek pontosított lehatárolása
a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság digitális
adatszolgáltatásának megfelelő.
KEmTrT 3.1. Országos ökológiai hálózat ökológiai folyosó övezete

A település területét mozaikosan érinti a kiváló
termőhelyi adottságú erdőterület övezete. Az
övezetbe tartozó mindegyik terület a művelési ága
szerint erdőterület, illetve egyben erdőtervezett
adattári erdő.

KEmTrT 3.3. Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete
Erdőtelepítésre alkalmas terület

A település majdnem teljes területe része a
tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő
terület övezetének.
A települési terv a vonatkozó előírásoknak megfelel,
az övezetbe tartozó területek pontosított lehatárolása
a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság digitális
adatszolgáltatásának megfelelő.

OTrT 3/5 Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete
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A települési terv a vonatkozó előírásoknak megfelel,
mert Bajót területén a szennyvízkezelés korszerűen
megoldott.
Bajót ár- és belvíz veszélyeztetettségi besorolása
alapján a „B-közepesen veszélyeztetett” kategóriába
tartozó

OTrT 3/7 Országos vízminőség-védelmi terület övezete

A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal
adatszolgáltatása szerint a Bajót község külterületén
fekvő 0126 hrsz-ú erdő művelési ágú ingatlan a
kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezetébe
tartozik.
A települési terv módosításai a településen található
kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezetébe
tartozó ingatlant nem érintenek.

OTrT 3/9 Kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete

A Földtani veszélyforrás területe övezetére
vonatkozó előírásokat az OTrT/Mtv. módosította:
OTrT 25. §86 (1) A földtani veszélyforrás területének övezetét a
településrendezési eszközökben kell a tényleges kiterjedésnek
megfelelően lehatárolni.
(2) Az övezet területén új beépítésre szánt terület csak akkor
jelölhető ki, ha ahhoz a bányafelügyelet a településrendezési
eszközök egyeztetési eljárása során adott véleményében
hozzájárul.

A települési terv módosításai a településen
található a földtani veszélyforrás terület
övezetébe tartozó területet (a 0168/1 és a 0168/2
hrsz-ú erdő művelési ágú ingatlanok Kossuth
Lajos utca felöli partfalai) és felszínmozgásveszélyes ingatlant (Dobozi Mihály utca
környezete) nem érintenek.
KEmTrT 3.13 Földtani veszélyforrás területének övezete
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6. Jelen határozat 6. melléklete
Bajót Község Településszerkezeti terve szerinti biológiai aktivitásértek számítási
eredménye.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Tv. (Étv.)7.§ (3)
bek. b) pontja szerint újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település
közigazgatási területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez
képest nem csökkenhet.
A tervmódosítás során új beépítésre szánt terület kijelölésére nem kerül sor, ezért a település
biológiai aktivitásértéke nem csökkent, szinten tartása biztosított.
A területfelhasználásban bekövetkezett táblázatban szerepeltetett változások a biológiai aktivitás
értékben az alábbi többletet eredményezik:
Sorszám

Terület megnevezése

terület
(ha)

Területfelhasználás
kiindulási
(BAÉ
normaérték)

BAÉ

Területfelhasználás
változás
(BAÉ
normaérték)

BAÉ

1.

A hatályos tervben
tervezett északi
lakóterület megtartása
a terület csökkentésével
a közigazgatási határon
(a 0179/11, 0179/6 hrsz
és a 0183 a,b egy
részének kivételével

1,37

Lke

3,69

Má

5,07

A hatályos tervben
tervezett északi
lakóterület megtartása
a terület csökkentésével
a közigazgatási határon
(a 0179/11, 0179/6 hrsz
és a 0183 a,b egy
részének kivételével

0,25

A Kossuth u. melletti
0168/2 hrsz-ú területből
a 6/2 és a 8/1 hrsz
közötti területrész
belterületbe vonása
(közlekedési
területként, az útterülethez
csatlakozóan)

0,2

Péliföldszentkereszt
mellett különleges
beépítésre nem szánt
idegenforgalmi terület
kijelölése, történt a
felülvizsgálat ideje

12,7

1.

3.

7.

(2,7)

Lke

(3,7)

0,68

(2,7)

E

(3,7)
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1,8

(9)

1,8

(9)

Má

Ev

KÖu

0,12

(0,6)

46,99

Kb-Id
(6)

76,2

Sorszám

Terület megnevezése

terület
(ha)

Területfelhasználás
kiindulási
(BAÉ
normaérték)

BAÉ

Területfelhasználás
változás
(BAÉ
normaérték)

BAÉ

Kertes mezőgazdasági
terület kijelölése a 1125
jelű út mellett Má - >
Mk

2,64

Má

9,77

Mk

13,2

Különleges beépítésre
nem szánt honvédelmi
terület kijelölése a 0126
hrsz-ú erdő művelési
ágú erdőtervezett
adattári erdőterületen
a 1125 jelű út mellett

0,56

A Bajóti-patak és a
Szabadság utca között
a hatályos tervben
zöldterületként jelölt
terület helyett kijelölt
különleges beépítésre
nem szánt
idegenforgalmi terület

1,47

alatt, amely változás
átvezetésre kerül. A
hatályos
településrendezési
tervben mezőgazdasági
területként (M1=Má)
szabályozott.
8.

10.

11.

(3,7)
Ev

(5)
5,04

(9)

Z

1,79

(3,2)

8,82

(6)

összesen

Kb-Hon

Kb-Id

8,82

(6)

76,79

107,00

A változás +30,21, ez a biológiai aktivitás értéktöbblet a változás után, ami az új
településrendezési eszközök hatályba lépése után, egy újabb módosításkor szükség
esetén felhasználható.

24

