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BAKS KÖZSÉG 
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE 

RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁS 

 

1.1. Előzmények, adottságok 

Baks Község 41/2006.(IV.26.) Kt. sz. határozattal elfogadott Településszerkezeti Tervének 
részleges módosítására – A Képviselő-testület 115/2016.(XI.02.) határozata értelmében – 
egy beruházói szándék megvalósítása érdekében van szükség.  

1.2. Tervezési feladat 

Baks külterületén, a Csongrádi út mentén működő mezőgazdasági üzemközpont 
területén (hrsz.: 0320/1,2,stb.) a tulajdonos/beruházó az üvegházak bővítését tervezi. 
Ehhez a jelenlegi major területének mintegy 5 hektáros növelése szükséges.  

A módosítás során szükség van új beépítésre szánt területek kijelölésére, ezért jelen 
módosítást a településügyi kódex. 32. § (3) bek. szerint az un. „teljes eljárás” szabályai 
szerint lehet lefolytatni.  

1.3. A tervmódosítás készítéséhez felhasznált források 

Baks Község Településszerkezeti Terve (41/2006.(IV.26.) Kt. sz. Határozat) 
Helyszíni vizsgálatok és egyeztetések (2016. május-november) 

1.4. Településszerkezet, területfelhasználás 

A módosítás nem koncepcionális jellegű, nem jelent településszerkezeti változást, azaz a 
településszerkezet meghatározó elemei nem módosulnak.  

A területfelhasználás módosítását jelenti a gazdasági célú területbővítés és az ennek 
következtében – a biológiai aktivitásérték pótlása érdekében – szükséges erdőtelepítés, 
amely minden esetben szántóterületek igénybevételét jelenti. 

A jelenlegi módosítás egyidejűleg a hatályos terv kisebb pontatlanságát is korrigálja. A 
javítás a komphoz vezető út és a major területe közötti, tévesen mezőgazdasági 
területként jelölt háromszög alakú területrészt érinti.  

A Településszerkezeti Terv korrekciója erre a területrészre terjed. Ez a terület valójában 
már akkor is a major részeként, azaz gazdasági területként volt nyilvántartva és 
hasznosítva (ezt a területrészt a Szabályozási terv helyesen, Gm jelű gazdasági 
területként tartalmazza).  

A Településszerkezeti Terv további módosítása vált szükségessé az időközben módosult 
területrendezési tervek vonatkozó javaslatai következtében. A Terv ezeknek 
megfelelően főútként jelöli a 4519 és 4522 jelű utak érintett szakaszát, továbbá 
tartalmazza az új Tisza-híd helyét, az országos és térségi kerékpárút-hálózat elemeit. Az 
előirányzott beruházások nyomán várható további fejlesztési lehetőségeket a 
településrendezési eszközök teljes-körű megújítása során indokolt értékelni.  
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HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 
 

Tervezet! 
Baks Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2017. (…...) Önkormányzati rendelete 
BAKS KÖZSÉG 

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL szóló 
9/2006. (IV. 26.) Ökt. rendelet módosításáról 

  
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében 
Baks Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, a helyi önkormányzatokról szóló 
2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdésében és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. tv. 6. § (1) és (3) bekezdésében illetve 13. § rendelkezéseiben meghatározott 
feladatkörében eljárva, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 

20.) Korm. rendelet (OTÉK) alapján, Baks Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2006. (IV.26.) Ökt. 
rendelet (továbbiakban: HÉSZ) módosítására  
 állami főépítészi, környezetvédelmi és természetvédelmi, népegészségügyi, közlekedési  és 
ingatlanügyi hatáskörében eljáró Csongrád Megyei Kormányhivatal (CSMKH); a CSMKH örökségvédelmi 
hatáskörében eljáró örökségvédelem Szegedi Járási Hivatala; a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság; a 
Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vízügyi és Vízvédelmi Hatóság; a Csongrád Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság; a Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala; 
a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ;  erdészeti határkörében eljáró 
Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal  Erdészeti Igazgatósága; a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal 
vezetője; a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság; bányafelügyeleti hatáskörében a Jász-Nagy-Kun 
Megyei Kormányhivatal és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala véleményének kikérésével a 
következőket rendeli el: 

1. § 
A HÉSZ 14. § (3) bekezdése hatályát veszti, helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 „(3a) Az igazgatási területet érintő országos főút a jelenlegi 4519 jelű út Ópusztaszer-Baks 
közötti szakasza, továbbá a 4522 jelű út. A tervezett új Tisza-hídhoz vezető főút belterületen 
haladó szakasza részére 40 m szabályozási szélesség, külterületen haladó nyomvonala mentén 
az úttengelytől mért 100-100 m széles védősáv biztosítandó. 

(3b) Az igazgatási területet érintő, országos összekötő utak a 4519 jelű út Baks-Csongrád közötti 
szakasza és a 45127 jelű út. Az utak belterületi szakaszain a jelenlegi szabályozási szélesség 
változatlanul marad, a külterületi szakaszok mentén az úttengelytől mért 50-50 m széles 
védősáv biztosítandó.” 

2. §  
A HÉSZ 23. § (1) bekezdése hatályát veszti, helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 „(1) Feltételhez kötött telekalakítási és építési tilalom rendelendő el a Terv által beépítésre szánt 
területté minősített, erdőként nyilvántartott területen. A tilalom feloldásának feltétele, hogy 
a Földhivatal az érintett erdőt kiváltó ingatlanra az erdőművelési ágváltozást bejegyezze.”  

3. §  
(1) E rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, a hatálybalépést követő napon hatályát 

veszti. A rendelet előírásai a hatálybalépéskor el nem bírált ügyekben is alkalmazhatók, ha az az 
érdekeltek számára kedvezőbb. 

A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 

 
         Búza Zsolt sk.            dr. Faragó Péter sk. 

     polgármester                 jegyző 
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ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ: TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK VIZSGÁLATA  1 

1. Országos Területrendezési Terv figyelembe vétele  

Magyarország Területrendezési Tervét (továbbiakban: OTrT) 2003-ban fogadta el az Országgyűlés. A 2003. 
évi XXVI. törvény több esetben módosult. Baks településrendezési terve (továbbiakban: TrT) jelenlegi 
módosítása során előirányzott javaslatok megfelelését az OTrT vonatkozó előírásainak az alábbi pontok 
részletezik. 

1.1. Országos területfelhasználási kategóriák vizsgálata: 
Az OTrT Szerkezeti Tervével, illetve a vonatkozó térségi előírásaival sem a Terv, sem jelen módosítás nem 
ellentétes. 

 

 

 

 

                  Otervezési terület 

        Baks 
 

        szükségtározó  

 

         
                                         Baks 

                                       

1.2. Országos övezetek vizsgálata  

a) országos ökológiai hálózat:  Baks teljes közigazgatási területe az országos ökológiai hálózat 
övezetében helyezkedik el.   

b) kiváló termőhelyi adottságú szántóterület: 
Az övezet Baks közigazgatási területét nem érinti.  

c) jó termőhelyi adottságú szántóterület:               O 

Mint b) pont.  

d) kiváló termőhelyi adottságú erdőterület:  Az övezet  
kijelölt elemeihez a tervezett erdősítés csatlakozik.     

e) világörökség és világörökség-várományos terület:  
A z övezet Baksot nem érinti. 

f) országos vízminőség-védelmi terület övezete: 
A kék színnel jelölt övezetet a módosítás nem érinti.    

g)     nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése 
  keretében megvalósuló vízkárelhárítás célú szükségtározók 
  területének övezete: Baks közigazgatási területén valósul meg a kijelölt szükségtározó.       

A Szerkezeti Tervrészleten jelölt övezetet a módosítás nem érinti.    

h)    kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület:                  
Az övezet Baks közigazgatási területét nem érinti.  

i) országos jelentőségű tájképvédelmi terület  
Baks teljes közigazgatási területe az országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezetében 
helyezkedik el. A tervezett módosítás tájképi hatása a táji-környezeti jellemzőket nem módosítja. 
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ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ: TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK VIZSGÁLATA  2 

2. Csongrád Megye Területrendezési Tervének figyelembe vétele  

Baks településrendezési terve (TrT) jelenlegi módosítása során előirányzott javaslat megfelelését a Megye 
Területrendezési Terve (Cs.M.Ö. 21/2005.(XII.1.) rendelet és 10/2012.(III.19.) módosítása) vonatkozó 
előírásainak a következő pontok részletezik.                   

    

 

 

 

             O tervezési terület 
 

                                         

 

 

 

Csongrád Megye Szerkezeti Tervével ellentétes javaslatokat jelen tervmódosítás nem tartalmaz. 
Baks Településrendezési terve kiegészült a tervezett Tisza-híddal és a hozzá vezető új főúttal. 

a) országos ökológiai hálózat: Baks teljes közigazgatási területe az országos ökológiai hálózat 
magterület övezetében helyezkedik el. 

b) kiváló termőhelyi  adottságú szántóterület: Baks közigazgatási területén nincs kijelölve. 
c) kiváló termőhelyi adottságú erdőterület, erdőtelepítésre alkalmas terület:  

Az erdőtelepítésre alkalmas területeket a hatályos TrT erdőterületként  
előirányozta. A módosítás során tervezett erdősítés az övezet kijelölt 
elemeihez csatlakozik.        

    O 

d)  térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület 
Baks közigazgatási területén nincs kijelölve. 

e)  országos és térségi jelentőségű tájképvédelmi terület 
Mint 1.2. i) pont.  

f)  térségi hulladéklerakó-hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület  
g)  történeti  települési terület övezete  
h)  kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete  
i)  felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezete  
j)  ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület  
k)  együtt tervezhető térségek övezete 
l) kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi és honvédelmi terület övezete  

Az f)-l) pontokban felsorolt övezetek Baks közigazgatási területét nem érintik. 
m) nagyvízi meder és rendszeresen belvízjárta terület 

A módosítás a nagyvízi meder területét nem érinti. 
 

 
 

n)  széleróziónak kitett terület által érintett települések övezete: Baks teljes közigazgatási területe a 
széleróziónak kitett települések övezetében helyezkedik el. 
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ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ: BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁS 

Biológiai aktivitásérték számítás  

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény (Étv.) 8. § (2) b) 
pontja értelmében „újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település 
közigazgatási területének – a külön jogszabály alapján számított – biológiai aktivitásértéke 
(röviden: BAÉ) az átminősítés előtti aktivitásértékhez képest nem csökkenhet.” 

A vonatkozó (9/2007.(IV.3.)ÖTM) rendelet alapján tételesen vizsgálni kell az új, vagy bővített 
beépítésre szánt terület és a használati módosítással érintett – korábban beépítésre nem szánt 
területek – aktivitásértékének különbözetét, továbbá az egyéb használati módosításokból 
eredő változást.  

1./ Vizsgálandó módosítások 
1.1. „Utászházi-baksi part” majorbővítés:  
a) 0329 hrsz. erdőterület nyugati része 
b) 0318/1 hrsz. „tervezett” erdő 
c) 0318/2 hrsz. „tervezett” erdő 
d) 0318/5 hrsz. szántó déli része 
1.2. Erdősítendő területek: 
a) 0315/2 hrsz. szántó 
b) 0318/5 hrsz. szántó északi része 
b) 0324/5 hrsz. szántó 
c) 0324/6 hrsz. szántó  
d) 0324/7 hrsz. szántó 
 

2./ A rendeletben megadott mutatók alapján számítható aktivitásérték: 

Területhasználat             Terület (hektár)  Értékmutató-különbözet     BAÉ 

1.1. „Utászházi-baksi part” majorbővítés:  
a) 0329 hrsz. erdőterület nyugati része     2,17   (9,0     0,4) -8,6  -18,66  
b) 0318/1 hrsz. „tervezett” erdő*      0,64      "   "        "    -  5,50 
c) 0318/2 hrsz. „tervezett” erdő*      1,72      "   "        "    -14,79 
d) 0318/5 hrsz. szántó déli része       0,60   (3,7     0,4) -3,3  -  1,98 
          Összes csökkenés:   -40,93 
*a „főút” (0,5) számára biztosítandó útszélesítés területe (cca.0,12 ha) majorként (0,4) számolva! 
1.2. Erdősítendő területek: 
a) 0315/2 hrsz. szántó       1,61   (3,7     9) +5,3      + 8,53 
b) 0318/5 hrsz. szántó északi része     0,63   "   "        "    + 3,34 
b) 0324/5 hrsz. szántó       2,31   "   "        "    +12,24 
c) 0324/6 hrsz. szántó         0,40   "   "        "    +  2,12 
d) 0324/7 hrsz. szántó        3,00   "   "        "    +15,90 
         Összes növekedés:   +42,13 

                   Egyenleg:                         +  1,20 
 

A számítás igazolja, hogy a tervezett módosítások következtében Baks közigazgatási területének 
biológiai aktivitásértéke nem csökken. 
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BEVEZETÉS 

 

A Baks község településrendezési tervének 2016-os részleges módosításához a régészeti szempontú 

örökségvédelmi hatástanulmány a Tér-Idő Műterem Bt. (6720 Szeged, Arany János u. 7.) felkérésére 

készült. A tervdokumentációt részünkre a Megrendelő biztosította.  

A község külterületén, az Ópusztaszer–Csanytelek közötti út keleti oldalán működő 

mezőgazdasági üzemközpont területén (hrsz.: 0320/1, 2, stb.) a tulajdonos/beruházó az üvegházak 

számának növelését tervezi. Ehhez szükséges a jelenlegi major területének a bővítése.  

 Munkánk során felhasználtuk a 2005-ban elkészült, a község területére vonatkozó 

örökségvédelmi hatástanulmányt, áttekintettük a szegedi Móra Ferenc Múzeum régészeti gyűjteményét 

és régészeti adattárát, a Csongrád Megyei Kormányhivatal, Szegedi Járási Hivatal, Építésügyi és 

Örökségvédelmi Osztálya, valamint a  Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási 

Központ  nyilvántartását, valamint a vonatkozó szakirodalmi adatokat. A rendelkezésünkre álló adatok, 

megfigyeléseink alapján fogalmaztuk meg a tervezett módosításokkal kapcsolatos észrevételeinket. 

Baks község 2006-ban elfogadott településrendezési terve tartalmazott egy mindenre 

kiterjedő örökségvédelmi hatástanulmányt a szükséges teljes körű régészeti munkarésszel. A 

hatástanulmány elkészítése óta eltelt 11 évben a régészeti lelőhelyek számának nagymértékű 

megnövekedése és területük részbeni módosítása, az elmúlt évek nagyberuházásai kapcsán 

végzett terepbejárások, feltárások, régészeti megfigyelések során számos új lelőhely került elő, 

illetve a már korábban ismert lelőhelyek kiterjedése is sok esetben pontosításra szorult. 

 

 

IRODALOM 

 
Lőrinczy Gábor: Örökségvédelmi hatástanulmány Baks község területéről. Szeged, 2005. 

 

A MÓDOSÍTANDÓ TERÜLETRE VONATKOZÓ ADATOK 

 

A területen 2016. november 28-án végeztünk helyszíni szemlét. Az érintett terület az Ópusztaszer–

Csanytelek közötti műút keleti, a mindszenti révhez vezető út déli oldalán fekszik.  

– A mai üzemterülethez délről csatlakozó szántóföld (0324/5-7 hrsz.) beművelt (szántott, tárcsázott), de 

gazos állapotú.  
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– Az üzemterülethez tartozónak látszik a 0319 hrsz-ú terület, közvetlenül a csanyteleki út melletti kb. 

30 méteres sáv, amely most fás (erdős-bokros) terület.  

– Ehhez közvetlenül keletről csatlakozó, és keleti irányba az elhagyott épületekig tartó négyszögletes 

alakú szántóföld (0319 hrsz.) beművelt (szántott, tárcsázott), de gazos állapotú.  

– Az útkereszteződés délkeleti szakaszához közvetlenül csatlakozó szántóföld (0318/1-2 hrsz.) művelt, 

rajta őszi vetés található.  

– A mindszenti révhez vezető út déli oldalához merőlegesen csatlakozó szántóföld (0318/5 hrsz.) 

beművelt (szántott, tárcsázott), de gazos állapotú. 

 

AZ ÉRINTETT TERÜLETEN AZ ALÁBBI RÉGÉSZETI LELŐHELYEK TALÁLHATÓK 

 

KÖH azonosító 20680: A Tisza egykori magaspartján, az üzemterület délkeleti sarkán keresztül 

húzódik a lelőhely. A terepbejárások során a felszínen őskori, kelta és késő szarmata 

kerámiatöredékeket gyűjtöttek. A tervek szerint ezt a lelőhelyet se az üvegházak építésével, sem pedig 

az erdősítéssel nem érintik. 

 

KÖH azonosító 20681: A Tisza egykori magaspartján, az Ópusztaszer–Baks közötti úttól 80-100 

méterre, az egykori Állami Gazdaság bejáratától délre egy, a környezetéből alig kiemelkedő kisebb 

dombháton (0324/5 hrsz.) terepbejárás során jellegtelen őskori és újkori kerámiaanyag került elő.  

 

KÖH azonosító 20682: Az Ópusztaszer–Baks közötti úttól kb. 250-300 méterre, a szántóterület 

közepén kiemelkedő dombháton (324/6-7 hrsz.) terepbejárás során jellegtelen őskori, szarmata és 

újkori anyag, valamint embercsontokat kerültek elő.  

 

KÖH azonosító 20724: Az Ópusztaszer–Baks közötti úttól kb. 450-500 méterre, a mai szántóterületen 

(0324/7-8 hrsz.), annak idején az un. baksi-parti szarvasmarha telepen, kukoricasiló építése közben 

sírokra bukkantak. Az előkerült embercsontokon megfigyelhető zöldes patinanyomok alapján a 

helyszíni szemlét végző régész népvándorlás kori temetőt valószínűsített a területen.  

 

KÖH azonosító 20726: Az előző lelőhelytől északra mintegy félszáz méterre (0324/7-8 hrsz) az 1960-

as években melléklet nélküli csontváz előkerülését rögzítették.  
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KÖH azonosító 20683: A mindszenti révhez vezető út két oldalán, a Tisza korabeli magaspartján egy 

nagykiterjedésű északnyugat-délkeleti irányba elhúzódó területen kora és középső bronzkori, valamint 

Árpád-kori kerámiaanyag került elő. Az 1966-ban elvégzett kisméretű hitelesítő ásatás során 

többrétegű bronzkori telep részletét tárták fel. A lelőhely érinti az úthoz délről csatlakozó szántóföldet 

(0318/5 hrsz.). 

ÉSZREVÉTELEK, MEGJEGYZÉSEK 

A közhiteles lelőhely-nyilvántartás alapján az előbbiekben felsorolt helyrajzi számon található 

régészeti lelőhelyek a tervezett erdősítéssel és majorbővítéssel (üvegházak építése) régészeti 

lelőhelyeket érint. A lelőhelyeknek a Beruházással érintett szakaszaira a Hivatal megelőző 

próbafeltárást fog előírni. Ezt követően lehet eldönteni, milyen mértékben szükséges az egyes 

területek régészeti feltárása. 

 

TÉRKÉPMELLÉKLETEK 

 

 

A tervmódosítás vázlata (sötétlila = tervezett majorbővítés, sötétzöld = erdőtelepítés) 
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A tervmódosítással érintett területen található régészeti lelőhelyek 

 

 

 

NYILATKOZAT 

 

Alulírott Lőrinczy Gábor, örökségvédelmi szakértő (nyilvántartási szám: NKÖM Sz-

17/2007) ezúton nyilatkozom arról, hogy az örökségvédelmi hatástanulmányban 

szereplő adatok a valóságnak megfelelnek, a javasolt régészeti megoldás megfelel az 

örökségvédelmi jogszabályoknak és hatósági előírásoknak, továbbá, hogy a tanulmány 

elkészítésére jogosultsággal rendelkezem. 

 

Szeged, 2016. november 30. 

                                                                          
Lőrinczy Gábor 

régész, örökségvédelmi szakértő 
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