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1. BEVEZETŐ



Településfejlesztési koncepció – elfogadva a 69/2018. (VIII. 27.) számú határozattal;



Településszerkezeti terv – elfogadva a 44/2020. (VII. 6.) számú határozattal;



Pörböly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2020. (VII. 8.) önkormányzati
rendelete Pörböly Község Helyi Építési Szabályzatáról;



Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2017.
önkormányzati rendelete Pörböly Község településképének védelméről



Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 1.)
önkormányzati rendelete a településtervvel, a kézikönyvvel és a településképi
rendelettel összefüggő helyi partnerségi egyeztetés szabályairól



Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 42/2022. (VI. 23.) kt. számú
határozata Pörböly község településrendezési terve 2022. évi módosításának
előkészítéséről (kivonat)

(XII.19.)

1./ Pörböly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településtervek
tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm.
rendelet, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 16. § (1)
bekezdésére figyelemmel az érvényben lévő Településrendezési terv 3. pontban
foglalt módosítását határozza el, amely a 44/2022. (VII. 6.) határozattal elfogadott
Településszerkezeti tervet és a 10/2020. (VII. 8.) számú önkormányzati rendelettel
elfogadott Helyi Építési Szabályzatot és annak mellékletét képező Szabályozási tervet
érinti.
2./ A Képviselő-testület a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (6) bekezdés a)
pontjában foglaltak szerint a településrendezési terv módosítását tárgyalásos eljárás
keretében kívánja lefolytatni.
3./ A Képviselő-testület kezdeményezi, hogy az „55. számú főút Pörböly és Bátaszék
közötti szakasz fejlesztése, párhuzamosan kerékpárút fejlesztéssel” megnevezésű,
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű projekt megvalósulása érdekében
a településrendezési terv módosuljon.
A településrendezési eszközök módosítása a NIF részéről a projekt tervezésével
megbízott Pannonway Építő Kft. kezdeményezésre és költségviselésével történik.
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I.
HATÁROZATI JAVASLAT A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVMÓDOSÍTÁS JÓVÁHAGYÁSÁHOZ

Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2022. (………………) számú határozata
Pörböly község Településszerkezeti tervének módosításáról

Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének a község településszerkezeti
tervének jóváhagyásáról szóló 44/2020. (VII. 6.) sz. határozatát az alábbiak szerint
módosítja:
Módosított településszerkezeti tervlap:

1. melléklet

Településszerkezeti terv-módosítás leírása:

2. melléklet

Változások, beavatkozások és ütemezések:

3. melléklet

A település területi mérlege:

4. melléklet

A területrendezési tervvel való összhang igazolása

5. melléklet

A biológiai aktivitásérték számítás eredménye

6. melléklet

Határidő: 2022. …………….
Felelős: Sipos Lajos polgármester

………………………………………….
Sipos Lajos
polgármester

…………………………………………
Balogh Györgyi
jegyző

A kiadmány hiteléül:

Pörböly, 2022. ………………………..

…………………………………………..
Balogh Györgyi
jegyző
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1. melléklet
Pörböly község Településszerkezeti terve 2022. évi módosításáról szóló ……… sz. határozathoz

MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVLAP
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2. melléklet
Pörböly község Településszerkezeti terve 2022. évi módosításáról szóló ……… sz. határozathoz

PÖRBÖLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE
2022. ÉVI MÓDOSÍTÁSÁNAK LEÍRÁSA
Pörböly község településszerkezeti terve leíró munkarészének „5. Közlekedés” című fejezet
„Fejlesztési elképzelések, javaslatok” c. bekezdésének az 55. sz. útra vonatkozó
megállapítása a következőképpen módosul:
„A Pörböly község belterületét délről elkerülő 55 sz. országos főút nyomvonala Tolna
megye 8/2020. (X.29.) rendelettel elfogadott területrendezési tervével összhangban az új
településszerkezeti terv szerinti nyomvonalon halad.
Az elkerülő út megvalósítási tervével összefüggésben az 55. sz. út kiváltásra kerülő
külterületi és belterületi szakaszai önkormányzati tulajdonú és kezelésű helyi gyűjtőútnak
minősülnek.
Tolna Megye Területrendezési Tervével összhangban a Pörböly – Báta és a Decs – Pörböly
utak országos mellékútnak minősülnek.
Hibajavítás keretében a 047/8 elkerülő úttal nem érintett része, a 047/16 és a 052/32 hrsz‐
ú ingatlanok általános mezőgazdasági terület besorolást kapnak.
A szabályozási terven hibajavítás jelleggel a Köu‐3 övezetbe sorolt Komló köz (249 és 025
hrsz.) utak a hatályos településszerkezeti tervvel összhangban Köu‐4 övezeti jelű kiszolgáló
útnak minősülnek.
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3. melléklet
Pörböly község Településszerkezeti terve 2022. évi módosításáról szóló ……… sz. határozathoz

VÁLTOZÁSOK, BEAVATKOZÁSOK ÉS ÜTEMEZÉSEK
Pörböly község településszerkezeti tervén az alábbi változtatás történik:
1. Az 55 sz. Szeged – Bátaszék országos főút Pörböly község belterületét délről
elkerülő tervezett szakasza a Tolna megye 1/2005. (II.21.) rendelettel elfogadott
területrendezési tervében szereplő nyomvonal helyett a Tolna megye 8/2020.
(X.29.) rendelettel elfogadott területrendezési terve szerint kidolgozott útépítési
engedélyezési terv szerint módosul.
Az út területének kisajátítása és az út megvalósítása állami költségvetésből történik,
önkormányzati forrást nem igényel.
Fenti változtatás végrehajtása egy ütemben megvalósítható, ütemekre bontást nem
igényel.
2. Az elkerülő út megvalósítási tervével összefüggésben az 55. sz. út kiváltásra kerülő
jelenlegi belterületi átkelési és külterületi szakaszai helyi gyűjtőúttá minősülnek.
3. Tolna megye területrendezési tervével összhangban a Pörböly – Báta és a Decs –
Pörböly utak Pörböly község közigazgatási területét érintő szakaszai országos
mellékúttá minősülnek át.
4. Hibajavítás keretében a hatályos településszerkezeti terven közlekedési
területfelhasználási egységbe sorolt 047/8, 047/16 és 052/32 hrsz-ú ingatlanok
általános mezőgazdasági terület besorolást kapnak.
5. Hibajavítás keretében a hatályos külterületi szabályozási terven Köu-3 övezetbe
sorolt Komló köz (249 és 025 hrsz.) a hatályos településszerkezeti tervvel
összhangban Köu-4 övezeti jelű kiszolgáló úttá minősítendők át.
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4. melléklet
Pörböly község Településszerkezeti terve 2022. évi módosításáról szóló ……… sz. határozathoz

A TELEPÜLÉS TERÜLETI MÉRLEGÉNEK VÁLTOZÁSA
Megnevezés

Közigazgatási terület (ha)
Beépítésre szánt terület (ha)
Beépítésre nem szánt terület (ha)
Falusias lakóterület
Településközpont terület
Kereskedelmi, szolgáltató terület
Különleges mezőgazdasági üzemi terület
Különleges közmű terület
Különleges, közlekedési építmény elhelyezési terület
Különleges vízügyi terület
Különleges erdőgazdasági terület
Különleges idegenforgalmi terület
Különleges sport terület
Beépítésre nem szánt különleges temető terület
Zöldterület
Gazdasági rendeltetésű erdőterület
Védelmi rendeltetésű erdőterület
Közjóléti rendeltetésű erdőterület
Általános mezőgazdasági terület
Közúti közlekedési terület
Kötöttpályás közlekedési terület
Vízgazdálkodási terület
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Hatályos terv
szerinti
állapot
(hektár)
1110,62
76,23
1034,39
47,07
0,69
5,69
10,95
0,71
1,13
0,77
9,07
0,15
0,77
0,84
1,7
42,94
317,37
5,37
588,05
32,68
12,83
31,84

Módosítás
utáni állapot
(hektár)
1110,62
76,23
1034,39
47,07
0,69
5,69
10,95
0,71
1,13
0,77
9,07
0,15
0,77
0,84
1,7
39,32
316,51
5,37
586,30
38,87
12,72
31,84

Változás
(ha)

-3,62
-0,86
-1,75
+6,19
-0,11

5. melléklet
Pörböly község Településszerkezeti terve 2022. évi módosításáról szóló ……… sz. határozathoz

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA
(Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2020. (X. 29.) ök. rendelete alapján)

A megye szerkezeti terve

A tervezett főút mezőgazdasági térségen halad végig, kismértékben érint erdő térséget is, a vasútvonalat külön szintben
keresztezi.
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Országos övezetek
1.

2.

Ökológiai hálózat övezete

A tervezett főút ökológiai folyosót nem érint.
3.

A tervezett főút kiváló és jó szántókat nem érint.

Erdők és erdőtelepítésre javasolt terület övezete

4.

A tervezett főút erdőket és erdőtelepítésre javasolt
területet érint.

Tájképvédelmi terület övezete

A tervezett főút tájképvédelmi területet érint

5. Világörökségi és világörökségi várományos területek

6.

A tervezett főút világörökségi és világörökségi várományos
területeket nem érint.
7.

Kiváló és jó szántók övezete

A tervezett főút vízminőség-védelmi területet nem érint.
8.

Nagyvízi meder övezete

Vízminőség-védelmi terület övezete

Honvédelmi és katonai célú terület övezete

A tervezett főút honvédelmi és katonai célú területet nem
érint.

A tervezett főút nagyvízi meder övezetet nem érint.
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Megyei övezetek
9.

Ásványi nyersanyagvagyon övezete

10. Rendszeresen belvízjárta terület övezete

A tervezett főút ásványi nyersanyagvagyon területet nem
érint.

A tervezett főút nem érint rendszeresen belvízjárta
területet.

11. Földtani veszélyforrás terület övezete

12. Innovációs-technológiai fejlesztés támogatott
célterületének övezete

A tervezett főút földtani veszélyforrás területet nem érint.

A tervezett főút innovációs-technológiai fejlesztés
támogatott célterületének övezetét nem érinti.

13. Logisztikai fejlesztések támogatott célterületének
övezete

14. Turisztikai fejlesztések támogatott célterületének
övezete

A tervezett főút logisztikai fejlesztés támogatott
célterületének övezetét nem érinti.

Pörpöly turisztikai fejlesztés támogatott célterületébe
tartozik.
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A MaTRT előírásainak való megfelelés igazolása
1. MaTRT 12. §
12. § (1) Ha jogszabály új beépítésre szánt terület kijelölését nem tiltja, a településrendezési tervben
új beépítésre szánt területet a következő szempontok mérlegelése alapján kell kijelölni: *
a) az új beépítésre szánt terület csatlakozik a meglévő települési területhez,
b) az új beépítésre szánt terület kijelölése nem okozza a különböző települések beépítésre szánt
területeinek összenövését, és
c) * új beépítésre szánt terület kijelölésére csak akkor kerül sor, ha a települési térségben nincs a
tervezett rendeltetésnek megfelelő beépítésre szánt területen beépítetlen földrészlet, vagy az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti
barnamezős terület.
(2) * Az (1) bekezdés c) pontja szerinti szempontot abban az esetben nem kell mérlegelni, ha
a c) pont szerinti meglévő beépítésre szánt terület - tervezett rendeltetésnek megfelelő igénybevétele aránytalanul nagy terhet jelentene annak várható költsége miatt.
(3) * Új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a területnövekmény legkevesebb 5%-ának
megfelelő kiterjedésű, legalább 50%-ában az újonnan kijelölt beépítésre szánt területtel
kapcsolatban lévő zöldterületet, - gazdasági vagy különleges terület kijelölése esetén zöldterületet
vagy védelmi célú erdőterületet - kell kijelölni. Ha a zöldterület vagy védelmi célú erdőterület
kijelölése az új beépítésre szánt terület rendeltetése miatt az adott területen nem valósítható meg,
akkor a zöldterületet vagy a védelmi célú erdőterületet a település arra alkalmas más területén kell
kijelölni.

A tervezett módosítás nem jár új beépítésre szánt terület kijelölésével.
2. MaTRT 29. §
29. § Az erdők övezetébe tartozó területeket az adott településnek a településrendezési

tervében legalább 95%-ban erdőterület övezetbe kell sorolnia. Az e törvény hatálybalépését
megelőzően kijelölt beépítésre szánt területek, valamint az erdőről, az erdő védelméről és
az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott
területek, továbbá az Ország Szerkezeti Terve, a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve,
valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve által kijelölt települési térség
területein lévő erdők övezetének területét a számításnál figyelmen kívül kell hagyni.
A MaTrT 29.§ szerinti előírás a módosítások után is teljesül, miszerint a településrendezési
terven erdők övezetébe tartozó területek legalább 95%-a erdőterület övezetébe sorolt – a
változások következtében a megmaradó erdőterület 95,22 %.
3. MaTRT 11. § b) bekezdés
b) * mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át mezőgazdasági terület övezetébe kell
sorolni, a fennmaradó részen nagyvárosias lakóterület és vegyes terület építési övezet nem jelölhető
ki;

Tolna Megye Területrendezési Terve szerint Pörböly község közigazgatási területéből
595,59 hektár tartozik mezőgazdasági térségbe. Pörböly hatályos településszerkezeti terve
13

szerint a mezőgazdasági térség 95 %-a (566,1 ha) tartozik általános mezőgazdasági
területbe.
A változás által az általános mezőgazdasági terület 6,19 hektárral csökken, így a
mezőgazdasági térség 94%-a (559,91 ha) marad általános mezőgazdasági területben, tehát a MATRT 11. § b) pontjának követelménye, miszerint a mezőgazdasági térségnek
legalább 75 %-a elsődlegesen mezőgazdasági terület területfelhasználási egységbe
sorolandó – teljesül.
4. MaTRT 11. § c) bekezdés
c) * a vízgazdálkodási térség területét - e törvény hatálybalépését megelőzően már jogszerűen
kijelölt beépítésre szánt területek kivételével - vízgazdálkodási terület, vízgazdálkodási célú
erdőterület, vízgazdálkodási célú mezőgazdasági terület, természetközeli terület, zöldterület,
továbbá különleges beépítésre nem szánt honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célú terület
vagy honvédelmi célú erdőterület övezetbe kell sorolni, és a működési területével érintett vízügyi
igazgatási szervvel egyeztetve kell pontosítani;

A módosítás nem érint vízgazdálkodási térséget.
5. MaTRT 11. § d) bekezdés
d) * a települési térség területén bármely építési övezet, övezet kijelölhető;

A módosítás nem érint települési térséget.
6. MaTRT 11. § e) bekezdés
e) * sajátos területfelhasználású térség területét a terület tervezett felhasználásának megfelelően
különleges - ideértve a beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt honvédelmi, katonai,
nemzetbiztonsági célú területet -, közúti közlekedési, egyéb közlekedési, védelmi célú erdőterület,
rekreációs célú erdőterület, egyéb erdőterület, kertes mezőgazdasági terület, általános
mezőgazdasági terület, tájgazdálkodási mezőgazdasági terület, kereskedelmi szolgáltató gazdasági,
ipari gazdasági, egyéb ipari gazdasági, általános gazdasági, intézményi vegyes területbe kell
sorolni.

A módosítás nem érint sajátos területfelhasználású térséget.
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6. melléklet
Pörböly község Településszerkezeti terve 2022. évi módosításáról szóló ……… sz. határozathoz

A BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK EGYENSÚLY FENNTARTÁSÁNAK IGAZOLÁSA
A 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése értelmében az „egy hektár területet
meghaladó új beépítésre szánt terület kijelölésével járó településterv készítése vagy módosítása
során az Étv. 7. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott követelmény teljesülése érdekében az
újonnan kijelölt beépítésre szánt területtel összefüggő biológiai aktivitásérték egyenleg fenntartását
a rendezési terv alátámasztó munkarészében kell igazolni, …”

A módosítás során nem kerül sor új beépítésre szánt terület kijelölésére, ezért biológiai
aktivitásérték-számítás nem készül.
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III. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLATOK
(a megalapozó vizsgálattal összevontan)
1. Környezetalakítás terve
1.1. Településrendezési javaslat
Javasolt településszerkezet, területfelhasználási rendszer
Pörböly község 44/2020. (IV. 6.) sz. kgy. határozattal elfogadott hatályos
településszerkezeti tervének területfelhasználási rendszere a tervezett módosítás
megvalósulása esetén sem változik érdemben. A településszerkezet egyik meghatározó
eleme, az 55 sz. út belterületet délről elkerülő tervezett nyomvonalának vonalvezetése kis
mértékben változik.
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1.2. A változással érintett területek összefoglalója és összefüggései
1.2.1.Településszerkezeti változások bemutatása
A hatályos településszerkezeti terv részlete

A módosított településszerkezeti terv részlete

A hatályos tervhez képest a módosított terven az 55. sz. országos főút nyomvonala változik.
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1.2.2. A településszerkezeti változások területrendezési tervekkel való összefüggéseinek
bemutatása
L. 5. melléklet
1.2.3. A változások hatályos településfejlesztési koncepcióval való összhangjának
bemutatása
A tervezett módosítás a 69/2018. (VIII. 27.) határozattal jóváhagyott Településfejlesztési
koncepció 3.2.1. Közlekedés c. fejezetének alábbi célkitűzésével teljes mértékben
szinkronban van.
„Tolna Megye Területrendezési Tervének szerkezeti tervlapján is szerepel az 55. főút
elkerülő nyomvonala Pörböly község területén. Az 55. út forgalma már jelenleg is indokolttá
teszi egy elkerülő út betervezését, ami célszerűen a belterülettől délre, a vasútvonal mentén
vezethető. Így a község jelenlegi fő útvonalai – Bajai utca – mentesülne az átmenő forgalom
okozta környezetvédelmi és balesetveszélyt jelentő problémáktól. Ezen elkerülő út
szerepeltetése szükséges a településszerkezeti és a szabályozási terven is.”
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2. Szakági javaslatok
2.1. Tájrendezési javaslat
A tervezett főút keleti, 0,000 – 0+444 m szelvények közti szakasza érintett tájképvédelmi
terület és ökológiai hálózathoz tartozó magterület övezetével, de a tervezett módosítások
nem járnak a kialakult tájkép és településkép sérelmével, főként azért sem, mivel e szakasz
a meglévő 55 sz. út felújítását jelenti csak.
A tervezett út nyugat felé haladó további 0+444 – 2+979 m szelvények közti szakasza
nem érintett tájképvédelmi terület és ökológiai hálózat övezetével.
2.2. Zöldfelületi rendszer
A tervezett módosítás a település zöldfelületi rendszerén nem eredményez érdemi
változtatást, leszámítva, hogy az út keleti szakasza erdőterületen halad át (020/1 hrsz.), ez
azonban csak az elkerülő út nyomvonalának kismértékű változását jelenti, mivel a hatályos
tervben is szerepelt az elkerülő út létesítésének szándéka.
2.3. Közlekedési javaslat
Jelenlegi állapot
Az 55. sz. Szeged – Bátaszék közti országos főút Baja és Bátaszék közti szakasza Pörböly
község belterületén halad keresztül, továbbá Pörböly belterületének keleti végénél
szintben keresztezi a 154 sz. Bátaszék – Kiskunhalas egyvágányú törzshálózati vasútvonalat.
Az átkelési szakasz forgalma rendkívül jelentős, mivel ezen az úton bonyolódik le Baja
megyei jogú város és vonzáskörzete M6 autópálya felé irányuló közúti forgalmának
túlnyomó része.
Az 55. sz. út átlagos napi forgalma Pörböly községben igen jelentős: 6583 E/nap volt,
ebből a nehézmotoros forgalom 1795 E/nap (2020. évben)
Ugyanakkor az 55 sz. út pörbölyi átkelési szakaszának paraméterei, vonalvezetése és
keresztmetszeti szélessége (helyenként 15 méternél is kevesebb, és a gyalogjárdák sem
mindenhol kiépítettek) sem alkalmasak az itt lebonyolódó forgalom megnyugtató módon
való levezetésére.
Előzmények
Az 55 sz. főút Pörböly belterületét délről elkerülő tervezett nyomvonal igénye már a
régebbi településrendezési tervekben is megfogalmazódott és a 2005. évi, valamint a 2020.
évi megyei rendezési terv is tartalmazta.
A tervezett út főbb jellemzői
Jelen terv-módosítás feladata a 2020. évi megyei területrendezési terv alapján készülő
útépítési engedélyezési tervben meghatározott műszaki megoldások és kisajátítási terv
figyelembevételével pontosítani az 55. sz. út terület-szükségletét.
A 3053 m hosszúságú új főút-nyomvonal engedélyezési terve szerint Pörböly keleti
részén megmarad a sorompóval biztosított meglévő szintbeni vasúti keresztezés, melyhez a
főút új nyomvonalán kialakított kereszt alakú csomóponton lehet lecsatlakozni (a
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lecsatlakozáshoz egy 104 méter hosszúságú új útszakasz is létesül. A csomópont déli ága a
távlatban tervezett Pörböly – Báta összekötő út része.
Az új főúti nyomvonal nyugati végénél megszüntetésre kerül a mezőgazdasági területek
feltárását biztosító, csak jelzőtáblával védett szintbeni vasúti keresztezés, és a település
belterületét feltáró út itt is egy 162 méter hosszúságú kiépítendő új útszakasz beiktatásával
csatlakozik az új főútba. A csomópont közelében, attól északra egy új útcsatlakozás
tervezett az Alsónyék és Pörböly közigazgatási határán húzódó 0414 hrsz-ú jelenleg
mezőgazdasági kiszolgáló úthoz, mely azonban Tolna Megye Területrendezési Terve 1.
melléklet 2. Tervezett mellékutak fejezet 2.19. pont szerint a Pörböly – Decs összekötő út
nyomvonala is.
Az új főút nyugati részén egy tengelysúly-mérőhely, továbbá a mezőgazdasági területek
megközelítésére szolgáló egyszerű keresztezésként kialakított közúti csomópont is létesül.
Az új főút kialakítása miatt összesen 3340 méter hosszúságban zúzottkő felülettel
ellátott mezőgazdasági szervízutak is létesülnek.
Az 55. út kiváltásra kerülő szakasza a beruházó tájékoztatása szerint önkormányzati
tulajdonba és kezelésbe kerülő helyi gyűjtőút lesz a jövőben.
Keresztmetszeti jellemzők
Az új főút 2x1 forgalmi sávval, 12 m koronaszélességgel és 7,5 m burkolatszélességgel
tervezett.
Minta-keresztszelvények az engedélyezési tervből
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Kerékpáros közlekedés
Tolna megye hatályos területrendezési terve szerint Baja és Alsónyék között térségi
kerékpárút is tervezett. A tervezett kerékpárút Pörböly belterületén az 55 sz. út jelenlegi
nyomvonala mentén halad, ezért az 55. sz. út jelenleg tervezett új nyomvonalát kerékpárút
nem érinti.
Vasúti közlekedés
Pörböly község területét átszeli a 154 sz. Bátaszék – Kiskunhalas vasútvonal. A tervezett
55 sz. elkerülő út engedélyezési terve szerint a Pörböly belterületének keleti végénél lévő,
sorompóval biztosított szintbeni vasúti keresztezés fennmarad, viszont a belterület
délnyugati végén lévő, kizárólag jelzőtáblával védett szintbeni vasúti kereszteződés
megszüntetésre kerül.
Egyéb közlekedési formák
Jelen terv-módosítás nem érinti a gyalogos-, a közforgalmú-, a légi- és a vízi-közlekedés
problémakörét.
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2.5. Környezeti hatások és feltételek
Az elkerülő út engedélyezési tervéhez a Pannonway Építő Kft. gondozásában Előzetes
Vizsgálati Dokumentáció (EVD) is készült, ezért jelen tervben a környezetvédelmi kérdések
nem kerülnek részletes kifejtésre.
A tervezett elkerülő út megvalósításával lényegesen csökkenhet Pörböly belterületén a
jelenlegi átmenő forgalomból származó levegőszennyezés, a talaj, felszíni és felszín alatti
vizek szennyezése, határérték feletti zajkibocsátás, és ezáltal a település lakókörnyezeti
minősége jelentősen javul.
2.6. Hatályos településszerkezeti tervvel való összhang bemutatása
A hatályos településszerkezeti terv Tolna megye 2005. évi területrendezési tervével
összhangban az 55 jelű út új nyomvonalát a vasútvonaltól délre jelölte ki, és a belterület
délnyugati végén a vasúti pályát szintben keresztezve kanyarodott vissza az út Alsónyék
közigazgatási területén meglévő nyomvonalához.
A tervezett új nyomvonal viszont a 2020. évi területrendezési tervvel szinkronban a
belterülettől délre külön szintű vasúti keresztezést irányoz elő, és az új nyomvonal keleti
részét a vasúttól délre, a nyugati részét viszont a vasútvonal északi oldalán jelöli ki.
Az új megoldás mind forgalomtechnikai, mind közlekedés-biztonsági szempontból
kedvezőbb.
2.7. Közművesítési javaslat
A tervezett elkerülő út jellemzően közművesítetlen külterületen halad, azonban néhány
közmű-hálózati elemet, nevezetesen egy hírközlési kábel és egy ivóvíz-vezeték szakasz
átépítését mégis szükségessé teszi.
Az érintett közműhálózatok az engedélyezési tervből
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2.8. Szabályozási koncepció
A HÉSZ-ben a közúti közlekedési övezetek felsorolása pontosítandó.
2.9. Örökségvédelem
Pörböly község nem érintett világörökségi vagy világörökségi várományos területtel,
továbbá nem rendelkezik műemlékkel vagy műemléki védelem alatt álló ingatlannal sem.
A tervezett új főút környezetében helyi védelem alatt álló objektum nem található.
A tervezett új útszakasz engedélyezési tervéhez a Nemzeti Régészeti Intézet
gondozásában előzetes Régészeti Dokumentáció (ERD) is készült. A régészeti
adatszolgáltatás szerint egy régészeti lelőhely található a tervezett út környezetében, a
vasútvonal északi oldalán, a tervezett vasúti felüljáró közelében.

A tervezett 55. út pörbölyi elkerülő szakaszának régészeti érintettsége (forrás: ERD)

2.9. Környezeti értékelés
A tervhez a környezeti értékelés szükségességének eldöntéséhez készült tájékoztató
tervezői javaslata szerint a tervezett fejlesztés nagyságrendje és jellege részletes környezeti
értékelés kidolgozását nem teszi szükségessé. A tájékoztató egyeztetését követően a
Képviselő-testület ………………………………….. határozata szerint részletes környezeti értékelés
kidolgozása nem szükséges.
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2.10. Beépítési terv
Jelen tervfázissal párhuzamosan készül a Pannonway Építő Kft. gondozásában „Az 55 sz.
főút Pörböly – Bátaszék közötti szakasz fejlesztése” c. útépítési engedélyezési és kiviteli
terv.

A tervezett út nyugati szakasza (forrás: EVD)

A tervezett út középső szakasza (forrás: EVD)

A tervezett út keleti szakasza (forrás: EVD)

28

IV. Helyi építési szabályzat módosító rendelet tervezete
Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2022. (………..) önkormányzati rendelete a
Pörböly község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2020. (VII. 8.) rendelete módosításáról
(tervezet)
Pörböly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében
és a 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet 9. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró szervek véleményének
kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
Pörböly Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2020. (VII. 8.) rendelet 1. mellékletét képező
külterületi szabályozási terv jelen rendelet 1. melléklete szerint módosul, 2. mellékletet képző
belterületi szabályozási terv a jelen rendelet 2. melléklete szerint módosul.
2. §
A Helyi Építési Szabályzat 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A szabályozási terven jelölt közutak osztályba sorolása:
a) Köu-1 övezeti jelű terület: országos főút;
b) Köu-2 övezeti jelű terület: országos mellékút;
c) Köu-3 övezeti jelű terület: helyi gyűjtőút;
d) Köu-4 övezeti jelű terület: kiszolgáló út;
e) Köu-5 övezeti jelű terület: vegyesforgalmú kiszolgáló út, külterületi dűlőút.”
3. §
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sipos Lajos
polgármester

Balogh Györgyi
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Pörböly, 2022. ………………………..

Balogh Györgyi
jegyző
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1. melléklet a …../2022. (……) önkormányzati rendelethez
Pörböly község külterületi szabályozási terve
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2. melléklet a …../2022. (……) önkormányzati rendelethez
Pörböly község belterületi szabályozási terve
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V.
TERVIRATOK, FÜGGELÉKEK

Pörböly Község Önkormányzata
mb. települési főépítész
7142 Pörböly, Óvoda u. 1.

FELJEGYZÉS
Pörböly község településrendezési tervének 2022. évi módosításához
az 55. sz. főút Pörböly – Bátaszék közötti szakaszának fejlesztése érdekében

Tisztelt Képviselő-testület!
Pörböly Község Önkormányzata 42/2022. (VI. 23.) sz. Képviselő-testületi határozatával döntött
hatályos településrendezési eszközeinek módosításáról az 55. sz. főút Pörböly – Bátaszék közötti
szakaszának fejlesztése érdekében.
A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 7. § (7)
bekezdése értelmében a megalapozó vizsgálat és alátámasztó javaslat tartalmát a települési főépítész
írásban határozza meg.
A jelen településrendezési eszközök módosításához szükséges megalapozó vizsgálat és alátámasztó
javaslat tartalmi követelményeit a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rend.) 45. § (6)
bekezdése szerint az alábbiakban állapítom meg:
A hatályos településrendezési eszközök 2020-ban léptek hatályba, tehát 7 évnél nem régebbiek, ezért
a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdésének megfelelően a hatályos tervhez készített
megalapozó vizsgálat és alátámasztó javaslat felhasználható jelen tervezési munkához. A
munkarészeket a tervezési terület, a tervezési feladat és a tervezési cél figyelembevételével az alábbiak
kidolgozásával kell aktualizálni:
MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT és ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT összevontan
a Korm. rend. 1. és 3. melléklete alapján
1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, térségi kapcsolatok
2. A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata
3. A szomszédos települések hatályos településszerkezeti terveinek - az adott fejlesztést befolyásoló
- vonatkozó megállapításai
4. A település településrendezési tervi előzményeinek vizsgálata
4.1. A hatályos településszerkezeti terv megállapításai
5. A táji és természeti adottságok vizsgálata
5.1. Tájhasználat, tájszerkezet; Zöldfelületi rendszer vizsgálata
6. Közlekedés
7. Környezetalakítás terve
7.1. Településrendezési javaslat
7.1.1. Javasolt településszerkezet, területfelhasználási rendszer
7.2. A változással érintett területek összefoglalója és összefüggései
7.2.1. Településszerkezeti változások bemutatása

7.2.2. A településszerkezeti változások területrendezési tervekkel való összefüggéseinek
bemutatása
7.2.3. A változások hatályos településfejlesztési koncepcióval való összhangjának bemutatása
8. Szakági javaslatok
8.1. Tájrendezési javaslat
8.2. Zöldfelületi rendszer
8.3. Közlekedési javaslat
8.4. Környezeti hatások és feltételek
8.5. Hatályos településszerkezeti tervvel való összhang bemutatása
8.6. Közművesítési javaslat
8.7. Szabályozási koncepció
8.8. Örökségévédelem
8.9. Környezeti értékelés
8.10.
Beépítési terv
A Korm. rend. 1. és 3. mellékletében meghatározott további tartalmak kidolgozása nem szükséges,
nem relevánsak a tervezési feladat jellegéből adódóan.

Kérem a tartalmi követelmények elfogadását.

Pörböly, 2022. október 27.

Fercsák Ágnes
mb. települési főépítész
főépítészi bizonyítvány száma:
I/12/2020/VAS

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS
LEVELEI

