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2.2. 
ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT 
 
Szalkszentmárton hatályos településrendezési eszközeiben a nyári gáton belüli hullámtér 
vízgazdálkodási területbe sorolt.  
A vízgazdálkodási területen belüli tagolás alapját a meglévő illetve tervezett területhasználat 
adja. Ennek megfelelően a vízgazdálkodási területen belül a településszerkezeti tervben és a 
helyi építési szabályozásban is lehatároltak a következők: 

Vízfelület 
Védgát 
Hullámtéri erdő 
Hullámtéri mezőgazdasági terület 
Közösségi sport és rekreációs terület 
Bányatelek 

 
A bányatelek megnevezés helytelen, ábrázolása a településszerkezeti terven „bányászattal 
érintett terület”-ként történik. A szabályozási terv nem jelöli, a HÉSZ Bányatelek 
szakaszcímű 27.§: „ Kb Bányatelek a szabályozási terven lehatárolt.” szövege sem 
értelmezhető. 
 
Jelen módosítás tartalmazza: 

-.a bányatelekre vonatkozó javítást 
- a településszerkezeti tervbe bevezetett közösségi sport és rekreácós terület bővítést -

amelyen belül ideiglenesen a bányászat megengedett 
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Településszerkezeti terv módosítása 

 

Igazgatási terület településszerkezeti tervi részlete 

 
 

Igazgatási terület módosított településszerkezeti tervi részlete 

 
 

 Bányászattal érintett terület határa 
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Szabályozás módosítása 

 

Vízgazdálkodási területek 
26.§(1) Vízgazdálkodási területbe a Duna, a hullámtér és a csatornák tartozik. 

(2) A terület az alábbi övezetekre tagolódik:  
a) (V-1) Vízfelület 
b) (V-2) Védgát 
c) (V-3) Hullámtéri erdő 
d) (V-4) Hullámtéri mezőgazdasági terület 
e) (V-5) Közösségi sport és rekreációs terület 
f) (V-6) Bányatelek 

(3) (V-1), (V-2), (V-3) és (V-4) övezetekben kizárólag árvízvédelmi építmény helyezhető el. 
(4) A (V-5) hullámtéri közösségi, szabadidős övezetben az árvízvédelmi -, és a szabadidős 

és turisztikai tevékenység építményei és az azokhoz kapcsolódó kereskedelmi, 
szolgáltató és vendéglátó és szociális épületek helyezhetők el. 

a) Beépítés: oldalhatáron álló 
b) Beépítettség max 5%. 
c) Építménymagasság: max 7,5 m 
d) Zöldfelület min 40%. 
e) Átmeneti hasznosítása bányatelek lehet. 
f) az övezeten belüli út a földügyi és közlekedési általános előírások 

figyelembevételével megszüntethető. 
 

Bányatelek 
27.§ (1) Kb Bányatelek a szabályozási terven lehatárolt. 
 

Védett és védőterületek előírásai 

32.§(1) A védett területek övezeti előírásai az építési korlátozásokat tartalmazzák. 

(2) Az egyes vonalas létesítmények védősávjait a szabályozási és övezeti terv „védőterület 
határa” jellel ábrázolja. A védőterületen belül építés csak az illetékes szakhatóság 
hozzájárulásával lehetséges: 

(3) Vízügyi közvetlen védőterületek, amelyen belül vízügyi érdekből az építés korlátozott: 
állami csatornáknál partéltől: 10 m szabadon hagyandó, állandó épület min.15 m-re, 
társulati csatornánál partéltől: 4 m szabadon hagyandó, állandó épület min.10 m-re, 

(4) Közlekedési védőterület: 
országos mellékutak tengelyétől külterületen 50-50 m 
vasútvonal tengelyétől : 50m 

(5) A közművezetékek védőtávolságai: 
a) az ivóvíz távvezeték védőtávolsága       2 - 2  m 
b) a szennyvíznyomócső védőtávolsága     2  - 2 m 

(6) Amennyiben a létesítmény védőterületet igényel azt saját telken belül kell biztosítani, 
védőterület kijelölés érdekében a beépítésre szánt terület értelemszerűen növelhető. 

(7) A szabályozási terven lehatárolt bányászattal érintett területre az általános előírások 
érvényesek. 
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Hatályos SZ-1 szabályozási terv részlete 
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SZ-1 szabályozási terv módosított részlete 

 

 
 

 

Megszüntető jel  

Bányászattal érintett terület  

 


