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TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA
Területfelhasználási egységek

Terv jelei

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁLYA
1. A határozat hatálya területi értelemben Szalkszentmárton Község egész közigazgatási területére
kiterjed.
2. A határozat részét képezi Szalkszentmárton TSZT jelű 1: 20 000 méretarányú településszerkezeti
tervlapja (továbbiakban TSZT) és annak 1:8000 méretarányú belterületi részlet-terve.
A településszerkezeti terv épített örökségvédelemmel és természetvédelemmel kapcsolatos elemeinek
áttekintő lapjai a településszerkezeti tervi leírás 1-1 mellékletét képezi.
E határozat hatályba lépése után az igazgatási területen belül készülő műszaki terveket a
Településszerkezeti tervvel összhangban kell elkészíteni. Amennyiben a határozatban és a tervlapban
foglaltaktól eltérés válik szükségessé, úgy a Településszerkezeti tervet a határozat és a tervlap
egyidejű módosításával, a jogszabályokban előírt módon, a szükséges egyeztetések után határozattal
módosítani kell.
A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVLAP
1. A Településszerkezeti tervlap jelei és jelölései:
A belterületi határ, mint alaptérkép jel és a beépítésre szánt terület tervezett határvonala
Közutak nyomvonala és jele;
Az egyes területfelhasználási egységek színnel jelölve és jele
A területfelhasználást befolyásoló védőtávolságok, védőterületek, védősávok;
Műemlék és műemléki környezet határa;
Helyi védelemre javasolt terület határa;
Nyilvántartott régészeti lelőhelyek határa;
Országos ökológiai hálózat területének határa;
Natura 2000. élőhelyvédelmi és madárvédelmi terület határa;
Természeti terület határa;
Rekultivált terület.
A TELEPÜLÉS IGAZGATÁSI TERÜLETÉNEK FELOSZTÁSA
1. A települési igazgatási területe beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területekre tagolódik.
A beépítésre szánt területek jellemzően, de nem kizárólag a meglévő és tervezett belterületek.
A beépítésre nem szánt területek jellemzően, de nem kizárólag a külterületek.
2. A telepítés igazgatási területének beépítésre szánt területei az építési használatuk általános jellege,
valamint sajátos építési használatuk szerint az alábbi területfelhasználási egységekre tagolódnak:
a)
Lakóterületek,
b)
Vegyes területek, amelyek településközpont vegyes területek
c)
Gazdasági területek,
d)
Különleges területek,
e)
Üdülő területek, amelyek hétvégi házas területek
3. A beépítésre szánt területek építési használatának megengedett felső határa (legnagyobb szintterületsűrűsége) a következő:
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Falusias lakóterületek
Településközpont vegyes területek
Kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület
Különleges terület – Temető területe
Üdülő területek – Hétvégi házas üdülő területek

Lf
Vt
Gksz
Kt
Üh

Legnagyobb szintterület
sűrűség
0,5
1,2
1,2
0,5
0,2

4 Az egyes terület-felhasználási egységek kötelező minimális közüzemi közművesítettségének mértékét
az alábbi táblázat rögzíti. A HÉSZ kidolgozása során legalább az alábbi táblázatban közölt
minimális, vagy annál magasabb szintű közművesítettségi mértéknek megfelelő előírásokat kell
alkalmazni.

Terület-felhasználási egység neve
BELTERÜLETEN:
Lakóterületek
Vegyes területek
Gazdasági területek
Különleges területek
Közlekedési és közmű-elhelyezési,
hírközlési területek
Zöldterületek
Vízgazdálkodási területek
KÜLTERÜLETEN:
Gazdasági területek
Különleges területek
Üdülőterületek
Közlekedési és közmű-elhelyezési,
Hírközlési területek
Erdőterületek
Mezőgazdasági területek
Vízgazdálkodási területek
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A kötelező minimális közüzemi
közművesítettség mértéke
Teljes közművesítettség
Teljes közművesítettség
Teljes közművesítettség
Teljes közművesítettség
A feltárt terület közművesítettségi
mértékével azonos
Közművesítetlen
Közművesítetlen
Részleges közművesítettség
Teljes/Részleges közművesítettség
Részleges közművesítettség
A feltárt terület közművesítettségi
Mértékével azonos
Közművesítetlen
Részleges közművesítettség
közművesítetlen

A település igazgatási területének beépítésre nem szánt területe használatuk általános valamint
sajátos jellege szerint az alábbi területfelhasználási egységekre tagolódnak:
a) Közlekedési területek,
b) Közműelhelyezési, hírközlési területek,
c) Zöldterületek,
d) Erdőterületek,
e) Mezőgazdasági területek,
f)
Vízgazdálkodási területek.

Módosítás az eredeti leírással egységbe szerkesztve
1

TELEPÜLÉSSZERKEZET, TERÜLETFELHASZNÁLÁS, BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK

TELEPÜLÉSSZERKEZET, TERÜLETFELHASZNÁLÁS,
Szalkszentmárton területének meghatározó szerkezeti elemei a belterület északnyugati határát képező,
Budapestet és Soltot – Kalocsát – Baját összekötő 51. számú főút, a belterület dél-keleti részén áthaladó,
Kunszentmiklós – Dunapataj vasútvonal, valamint a Szalkszentmártont Szabadszállással összekötő, 5213.
jelű összekötő út. A település nyugati határát a Duna képezi.
A község belterülete a közigazgatási terület északnyugati részén alakult ki.
A belterületen a lakófunkció a jellemző. A községközpont a belterület dél-nyugati részén, a Néphadsereg
utca – Jókai utca – Vecsei utca kereszteződésének környezetében alakult ki. Jellemzően ezen a
településrészen találhatók az igazgatási, oktatási, egészségügyi, egyházi, valamint a lakosság helyi szintű
ellátást szolgáló kereskedelmi-szolgáltató intézmények, de a település más részein is megtalálhatók a
település alapfokú ellátást biztosító intézmények.
A belterület jelentős része, jellemzően a vasút és az 51. számú főút között fekvő településrész viszonylag jól
megőrizte a régi településszerkezetet, azaz ma is megtalálható a szabálytalan vonalvezetésű és változatos
szélességű utcahálózat, a szabálytalan alakú és változatos formájú, a régi községközpontban kisméretű, a
régi településrész külső tömbjeinek nagyméretű, jellemzően oldalhatáron álló módon beépült telkei.
A belterület fiatalabb településrészei nyugati és dél-keleti irányban, szervesen kapcsolódnak a régebbi
településrészekhez, szerkezetüket tekintve rájuk a szabályos, derékszögű, egyenes vonalvezetésű
utcahálózat illetve a közel egyforma nagyságú és szabályos téglalaphoz hasonló alakú telekszerkezet a
jellemző, földszintes vagy földszint + tetőtér kialakítású épületekkel.
A település területének jelentős része lakóterület, amelyre a családi házas beépítés a jellemző. A lakóterületi
településrészeket illetően megfigyelhető, hogy a községközpont környezetében fekvő telkek esetében a
lakófunkció mellett sok esetben megjelenik a kereskedelmi-szolgáltató funkció is. A település lakóterülete
falusias lakóterületi területfelhasználási kategóriába került besorolásra. A település egyes lakóterületi
részeinek beépítési lehetőségei közötti különbségek igazán majd az építési előírásokban lesznek
érzékelhetők.
A lakóterület-fejlesztésre javasolt területek kijelölése elsősorban a Településfejlesztési koncepcióban
megfogalmazottak alapján történt, de az érvényben lévő rendezési tervben foglaltak is figyelembe vételre
kerültek.
A községközpont területe, nevezetesen a Néphadsereg utca – Jókai utca – Vecsei utca kereszteződésének
környezete ún. településközpont vegyes területfelhasználási kategóriába lett besorolva, de ugyanilyen
besorolást kapott a község más területrészein található intézmények területe illetve a tervezett kereskedelmi
– szolgáltató – vendéglátó funkciójú területek is.
Az országos szabályozás szerint ez a területfelhasználási kategória elsősorban a település működéséhez
szükséges összes intézmény, illetve az itt élők alapellátását biztosító kereskedelmi – szolgáltató –
vendéglátó funkciójú építmények elhelyezésére szolgál, amelyben szükség esetén lakófunkció is
elhelyezhető. A településközpont vegyes területekre majd az építési szabályzatban szereplő beépítési mérték
magasabb, mint a lakóterületre előírt érték. Az övezet intézményi telkein a szabályozás révén lehetőség lesz
majd arra, hogy a települési intézmények – szükség esetén – saját telkükön belül mind területi, mind
magassági értelemben bővíthetők legyenek.
A település belterületén van még néhány jelenleg üresen álló telek. Érdemes lenne ezeket számba venni,
ugyanis a területigényes intézményfejlesztések esetén a telkek szintén felhasználhatók Az építési törvény
előírásai szerint a településrendezési feladatok megvalósítása érdekében a törvényben biztosított bármely u.

sajátos jogintézménnyel élhet, azaz joga van például elővásárlási jogot bejegyeztetni a település bármely
telkére. Érdemes tehát számba venni a jelenleg üres telkeket.
A település területén új, településközpont vegyes kategóriába sorolható funkciójú terület egyenlőre nem
került kijelölésre. Abban az esetben, azonban, ha a község fejlesztési elképzelései között szerepel olyan
mértékű intézményi fejlesztés, amely számára szükséges lenne területet kijelölni, kérjük, hogy jelezzék.
A település területén – tudomásunk szerint – nem működik jelentős zavaró hatású tevékenységet folytató
gazdasági vállalkozás.
A település területén jelenleg működő vállalkozások, illetve gazdasági funkciójú területek közül
kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területi besorolást kapott
- a belterület nyugati részén, a Vecsei út északi oldalán lévő vállalkozási terület,
- a jelenlegi vásártér területe, valamint
- a Szabadszállás felé vezető út déli oldalán, a belterülethez dél-keleti irányban kapcsolódó
vállalkozás területe.
A jelenleg működő gazdasági funkciójú területek közül ipari gazdasági területi besorolást kapott
- a belterület észak keleti részén, a vasút északi oldalán lévő vállalkozási terület.
A település igazgatási területén több olyan területhasználat található, mely az OTÉK-nak megfelelően a
különleges területek közé sorolható.
A sportpálya a belterület keleti szélén, a vasút mellett található. A jelenleg külterületen fekvő sportpálya a
szomszédos területekkel együtt belterületbe vonásra és gazdasági célú beépítésre tervezett. A terület jól
megközelíthető.
Községi sporttelep céljára a Vecsei út déli oldalán új terület kerül kijelölésre a roncsolt felszínű terület
rekultivációját is biztosítva egyúttal.
A sport-rekreációs terület a Duna árvízvédelmi rendszerén belül kialakított bányatavak körül található. A
komphoz vezető út két oldalán fekvő területek jelenleg is sport rekreációs hasznosításúak.
A terület településszerkezeti tervi besorolása különleges beépítésre szánt területről beépítésre nem szánt
vízgazdálkodási területre változik. A területfelhasználási kategória változtatása a terület funkcionális
használhatóságát nem érinti.
A település temetője a belterület központi részén található, s a Temető utcáról közelíthető meg. A temető
bővítésére a közeljövőben nincs szükség. A meglévő temető és a szomszédos beépítés közé 30m-es
véderdősáv tervezett.
A település rekultivált kommunális hulladéklerakó telepe a belterülettől DK-i irányba, a belterületi határtól
több mint 2 km-re található.
A közigazgatási terület dél-keleti részen, a Szabadszállás felé vezető út mentén területét tekintve
jelentősnek mondható üdülőterületek alakultak ki, mely nagyszámban tartalmaz már kiosztott, de még
beépítetlen telkeket. E területek hétvégiházas besorolást kaptak.
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TERVEZETT FEJLESZTÉSI TERÜLETEK

INFRASTRUKTURÁLIS ELEMEK (TELEPÜLÉSI INSFRASTRUKÚRA HÁLÓZATOK)

A fejlesztések megvalósulása esetén a település beépítésre szánt területe a mai hagyományos belterületnek a
terv távlatán belül nő.

KÖZLEKEDÉS

Lakóterület-fejlesztésre kijelölt területek
1. A Vörösmarty utca északi irányú folytatásában, a jelenlegi belterület és az 51. számú főút között
fekvő, jelenleg külterületi terület. A kb. 1,8 ha nagyságú területen kb. 16 db új építési telek
alakítható ki.
2. A belterülethez DK-i irányban kapcsolódva, Szabadszállás felé vezető út északi oldalán fekvő telkek
mögötti külterületi területek, amelyek csak tereprendezés és vízrendezés után építhetők be.
3. A belterülethez DK-i irányban kapcsolódva, a Felszabadulás utca külterületi folytatásának
(Szabadszállás felé vezető út) északi oldalán fekvő 15 db meglévő telek beépíthetővé válik.
Gazdasági funkciójú fejlesztésre tervezett területek (gazdasági és mezőgazdasági üzemi területek)
1. A Kossuth Lajos utca és a vasút között fekvő, összesen kb. 11 10,6 ha nagyságú beépítetlen területek,
kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területként,
2. A Szabadszállás felé vezető út déli oldalán működő gazdasági terület déli irányú bővítéseként kijelölt,
kb. 11 8,2 ha nagyságú terület, kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területként,
3. A Szabadszállás felé vezető úttól keletre fekvő, a belterülethez DK-i irányban kapcsolódó, összesen kb.
40 ha nagyságú, jelenleg külterületi területek.
4. 2,1 ha kereskedelmi szolgáltató terület a 033 hrsz térségében
5. 11 ha kereskedelmi szolgáltató terület a Béke utca északi folytatásában az 51. sz. főútig
6. 4,1 ha mezőgazdasági üzemi terület a 0278/9 hrsz-ú telken
Különleges funkciójú fejlesztésre javasolt területek
1 A tervezett sportpálya és sportközpont területe, a belterület déli részéhez kapcsolódóan, a Vecsei út déli
oldalán. A terület nagysága kb. 9,3 ha.
A terven fejlesztésre kijelölt területeket fokozatosan, a jelentkező igények szerint lehet a terven jelölt
funkció szerint felhasználni, és igény szerint, az adott területre vonatkozó egyedi határozattal (az egyéb
jogszabályok által előírt feltételek egyidejű teljesítése esetén) lehet belterületbe vonni
-

-

-

A Kossuth Lajos utca és a vasút között fekvő, összesen kb. 10 ha nagyságú beépítetlen területek,
kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területként, (046/3, 048/3, 048/6-8, 044/1, 044/3,4 049/2-5, 054/1,
056, 058/7, 1085, 1086 hrsz.),
A Szabadszállás felé vezető út déli oldalán működő gazdasági terület déli irányú bővítéseként kijelölt,
kb. 11 8,2 ha nagyságú, kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület, (0261/14-17 hrsz.),
A Szabadszállás felé vezető úttól keletre fekvő, a belterülethez DK-i irányban kapcsolódó, összesen kb.
40 ha nagyságú, jelenleg külterületi területek, tervezett mezőgazdasági üzemi területként, (071/2, 073/2,
075/1-3, 075/7-8, 075/10-14 hrsz.),
A Szabadszállás felé vezető úttól keletre fekvő, a belterülettől DK-i irányban tervezett elkerülő út déli
oldalán kijelölt, kb. 10,1 ha nagyságú, tervezett mezőgazdasági üzemi területek (083/4-5, 081/2-4 hrsz.),

A településszerkezeti terv megoldást ad a jelenlegi hálózati és vonalvezetési problémákra. Az 5213 j.
összekötő útnak észak felé van kapcsolati igénye, ezért a terv tartalmaz egy északi elkerülő nyomvonalat,
amely a keleti új gazdasági területeknél ágazik ki a jelenlegi nyomvonalból. A Vecsei- Néphadsereg utcák
rossz vonalvezetésének kiváltására a Kádár utcában építhető ki az összekötő út új nyomvonala. Ezáltal a
község központi- és lakóterületei mentesülnek az oda nem való forgalmaktól.
A település jelenlegi és tervezett belterületeinek kiszolgálására a szerkezeti terv gyűjtőút-hálózati
kiegészítéseket is tartalmaz, amely északon az új fejlesztési területekre helyezi a feltárás fő vonalát. A belső
területekről ezen úttal jó kapcsolatot biztosító gyűjtő utak kiépítésével (Arany János. u., vasút menti
gyűjtőút) a község lakóterületei a forgalomtól viszonylag zavartalanokká válnak.
A kiszolgáló (lakó) utcai fejlesztések a meglévő és tervezett belső gyűjtőúthálózatra épülve kialakíthatók. A
fejlesztési területek jelenlegi hiányos és rossz vonalvezetésű földútjai közvetlenül nem alkalmasak a
továbbfejlesztésre, a területek beépítése előtt a közterületek biztosítása céljából szabályozási tervet kell
készíteni.
A terv továbbfejleszti a külterületi, részben kiépített feltáró úthálózatot is. Az 51. sz. főút és az 5213 j.
összekötő út között tervezett közúti összeköttetés (részben már jelenleg is kiépített) a tehermentesíti a
belterületet.
A község beépítésére szánt területei telkes kialakításúak, ezért a vonatkozó előírások szerint a parkolást,
gépjármű elhelyezést telken belül kell megoldani. Ez alól külön önkormányzati rendelettel kivétel tehető
azon meglévő intézmények, létesítmények esetén, amelyek már e terv jóváhagyása előtt is működtek és
parkolásuk részben vagy egészben közterületen, vagy egyéb módon van megoldva.
Az Országos Területrendezési Terv tartalmazza a „Duna menti kerékpárút”- at „…-Ráckeve- Solt- Baja…” érintésével. A javasolt nyomvonalat a Településszerkezeti terv feltünteti.

KÖZMŰVEK
A település belterülete közel összközműves ellátással rendelkezik, mivel a vezetékes víz-, és villamos
energia- ellátás hálózatai mellett kiépültek a vezetékes földgáz-, és a hírközlés hálózatai, továbbá
megvalósult a szennyvízcsatornázás is Tass településsel közös rendszerben. A csapadékvíz- elvezetés a
probléma –megoldására váró feladatok közé tartozik.
A beépítés- fejlesztésekhez a meglévő hálózatoknál főleg elosztó- hálózati fejlesztések szükségesek, de
elképzelhető, hogy háttérbővítések is szükségessé válnak a víz-, és villamosenergia- ellátás terén a
különleges és gazdasági fejlesztési területek esetében.

Vízellátás
Szalkszentmárton vízellátását az Észak-Bács-Kiskun megyei Vízművek Rt. Kunszentmiklósi
üzemmérnöksége biztosítja, a regionális vízmű-rendszeren keresztül.
A település körvezetékes hálózata a távlati igények kiadására is alkalmas lehet néhány vezetékszakasz
felbővítésével, és a beépítés-fejlesztések következtében körvezetékesítés lehetőségének megteremtésével.
Szalkszentmárton meglévő hálózati rendszere az I. beépítés-fejlesztési ütem igényeinek kielégítésére
alkalmas. A hálózatbővítés csak az új utcák nyitása esetén szükséges.
A távlati vízigények biztosítására a regionális rendszer rendelkezésre áll, hálózat és vízbázis kérdésében is.
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Csatornázás
A csatornázás elválasztott rendszerben került kialakításra, gravitációs szennyvízcsatorna-rendszerrel.
A jelentős szennyvízmennyiségek, és beépítés-fejlesztések miatt felül kell vizsgálni a csatornarendszert és a
szennyvíztisztító-telep bővítési lehetőségeit.
A község felszíni vizeinek elvezetése jelenleg az utak mentén kialakított földmedrű illetve burkolt
árokhálózatokkal történik. A községi árokhálózatok befogadói a meglévő belvízelvezető csatornák, melyek
mint fő befogadóba, a Kiskunsági főcsatornába kerülnek bevezetésre.
A település egységes vízrendezési tervét külön szakági tervként kell elkészíteni.

MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK
A mezőgazdasági területek rendezésének célja egyrészt a termelőterületek megóvása, másrészt a
gazdálkodás feltételeinek megteremtése. A mezőgazdasági területekre elsősorban általános gazdálkodási
formák jellemzők (nagy- és kistáblás szántóföldek).
VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLETEK

Gázellátás
A gázellátás középnyomású rendszerben, a vízellátáshoz hasonlóan szintén teljes mértékben megoldásra
került.
Az I. beépítési ütem többlet gázigényeit a meglévő elosztóhálózat továbbfejlesztésével lehet biztosítani. A
II. és a III. ütem gázellátásához felül kell vizsgálni a meglévő rendszert.

A település jelentősebb vízfolyásai a Duna, Kiskunsági főcsatorna, Kígyós-ér (mellékág), Fűzvölgyi
főcsatorna, Vadas főcsatorna, Vadas III. csatorna, XXXI-4 csatorna. A vízfolyásokon és csatornákon kívül
az árvízvédelmi rendszerek is a vízgazdálkodási területek közé tartoznak.
Az OTÉK előírásának megfelelően a hullámtér egésze vízgazdálkodási területbe kerül. A művelési ágbeli
különbségek a szabályozásban megjeleníthetők.

Villamosenergia-ellátás
A település villamosenergia-ellátása 100%-osnak tekinthető, még a külterületi ingatlanok is teljes ellátásban
részesülnek. A közvilágítás a településen szintén megoldottnak tekinthető.
Az energiaigényeket a lakóterületi részeken a középfeszültségű hálózat fejlesztésével, valamint a meglévő
transzformátorok felbővítésével, és távlatban 6-7 db új transzformátorral lehet biztosítani. A
településközpont vegyes területek, a gazdasági és a különleges területek energiaigényét csak a konkrét
funkciók ismeretében lehet megfelelően megadni.
Az új beépítési területeken ki kell építeni a kisfeszültségű ellátó és közvilágítási hálózatokat.
A III. ütem során számítani lehet háttérfejlesztésekre is a konkrét energiaigény ismeretében.

MŰVI ÉRTÉKVÉDELEM

Hírközlés
A telefonhálózat az egész községben kiépült főleg légvezetékes formában. A meglévő hálózat továbbépítése
műszaki hátteret biztosít a tervezési területek vezetékes távközlési ellátásra.
A településen valamennyi vezeték nélküli táv- és hírközlési szolgáltató megfelelő vételi lehetőséget tud
biztosítani.

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK (JELLEMZŐEN KÜLTERÜLETEK)
TELEPÜLÉSI ZÖLDFELÜLETI RENDESZERE, ZÖLDTERÜLETEK
A település közhasználatú zöldterülettel (közparkkal) közepesen ellátott. A település zöldterületi adottságain
javít, hogy a településre jellemző családiházas beépítés miatt a rekreációs igények nagyobb része saját
telken belül is megoldható.

A TELEPÜLÉS MŰVI ÉRTÉKEI
A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal műemléki nyilvántartása szerint Szalkszentmárton területén az alábbi
épületek állnak műemléki védelem alatt:
Mtsz.:641 Községháza, Szalkszentmárton község Önkormányzata
Jókai Mór u. 1.
Hrsz.: 17
Jegyzék: Községháza, klasszicista, 1842.
Stílus :Klasszicista
Típus: Középület
Mtsz.:642 Református templom, Szalkszentmárton Református Egyházközség temploma
Petőfi tér. 16.
Hrsz.: 1
Jegyzék: Ref. templom, barokk, 1767-1775. Bővítve 1805-ben.
Stílus :Barokk, Rokokó
Típus: Szakrális
Mtsz.:643 Vendégfogadó és mészárszék (Petőfi Sándor Emlékmúzeum)
Petőfi tér. 14.
Hrsz.: 101
Jegyzék: Petőfi Sándor emlékmúzeum, ún. Petőfi-ház, klasszicista1840 körül
Volt vendégfogadó és mészárszék.
Stílus :Klasszicista
Típus: Ipari

ERDŐTERÜLETEK
Műemléki környezet fenti műemlékek körzetében került kijelölésre.
Az erdőterületek rendezése az ökológiai és ökonómiai szempontok figyelembe vételével készült. A
település területének alig 10%-a erdő. A település erdőinek nagyobb része a Duna árterében található, s
viszonylag összefüggő területeket alkotnak.

A településnek nincs helyi értékvédelmi rendelete, így sem a településszerkezet, sem az értékes épületek
nem élveznek védelmet. A településrendezési terv épített örökségvédelmi fejezete a külön jogszabály
megalkotásának szakmai megalapozását szolgálja.
A területrendezési terv történeti települési területi övezetébe tartozik Szalkszentmárton.
Ennek megfelelően az 1. melléklet szerint településkép-védelmi terület, azon belül a történeti
településközpont és a helyi területi védelemre javasolt településszerkezet lehatárolása megtörtént.
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TÁJI ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKVÉDELEM
Települési szegélyek rendezése
A meglévő belterületen (lakóterület), illetve a javasolt fejlesztési területeken kialakuló új települési
szegélyek rendezése. A települési szegélyek rendezésének célja, hogy a beépített területek külső határa,
valamint a szomszédos mező-, illetve erdőgazdasági területek találkozása rendezett képet mutasson. A
települési szegélyek megjelenését elsősorban az határozza meg, hogy beépített területek szélén található
többnyire (lakó)telkek végei, hátsókertjei mennyire rendezettek. Az összhatást tovább rontja, hogy a telkek
mögötti területsávban gyakori az illegális hulladék elhelyezés.
Természeti értékek védelme
A település területének mintegy 38%-a a természetvédelmi nyilvántartással érintett.
A tájképvédelmi övezeti érintettségből következően a tájképvédelem és természetvédelem a rendezés
kiemelt szempontja. A tervi elemek áttekintő lapja a településszerkezeti tervi leírás 2. mellékletét képezi.
A település keleti része a Dunavölgyi-sík érzékeny természeti terület (ÉTT) részét képezi.
TÁJRENDEZÉS, KÖRNYEZETALAKÍTÁS ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM
A felszíni és a felszín alatti vizek védelme
A település nitrátérzékeny területen fekszik, valamint a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny
területeken lévő települések besorolása alapján az kiemelt érzékeny területek közé tartozik.
A település belterületén a csatornahálózat kiépítettsége 100%-os, s rákötöttség is közel 100%-osnak
tekinthető. Az üdülőterületi részeken csatornahálózat nincs kiépítve. A szennyvizet a Tasson található (5050%-ban közösen üzemeltetett) települési szennyvíztisztító telepre szállítják. A tisztító biológiai tisztítási
fokozattal üzemel. Szennyvízszikkasztás a település területén nem engedélyezhető. A település DNy-i részét
a Dunavecse-Észak távlati partiszűrésű vízbázis védőövezete, míg ÉK-i részét a Duna Kistérségi Vízmű
Gudmon-foki vízbázisának védőövezete érinti,
A település legjelentősebb vízfolyása a Duna. A településen található állami kezelésben lévő csatornák:
Vadas főcsatorna, Vadas I.-II.-III., Csabonyi, XXXI-4, XXXI-4/c és Erzsébeti csatornák.

Élővilág, ökológiailag értékes területek
Az ökológiailag értékes területek (erdő, rét, legelő és nádas) a település területének közel negyedét teszik ki.
Az erdőterületek aránya (10%) jelentősen elmarad az országos átlagtól. A település erdőinek nagyobb része
a Duna árterében található, s viszonylag összefüggő területeket alkotnak.
A települési környezet védelme
Hulladékgazdálkodás
A település területén a kommunális hulladékok gyűjtése és elszállítása szervezett formában történik. A
település egész területén, az Önkormányzat végzi a kommunális hulladék gyűjtést és elszállítást. A
kommunális hulladékot jelenleg még a települési lerakóra szállítják, amit várhatóan 2007. november végén
bezárnak és rekultiválták
Az új beépítésre szánt területek kialakításával egyidejűleg e területeken is gondoskodni kell a szervezett
hulladékgyűjtésről és elszállításról. A kisebb illegális hulladék elhelyezéseket fel kell számolni, majd a
területet rekultiválni kell.
A településen évente keletkező –ipari, mezőgazdasági, és szolgáltató tevékenységből származó- termelési
veszélyes hulladék mennyisége nem jelentős. A településen dögkút nem található. Az ipari-gazdasági
területeken veszélyes hulladék tárolása átmenetileg engedélyezhető.
A levegő tisztaságának védelme
A település területén található gazdasági objektumok számottevő légszennyezéssel járó ipari tevékenységet
nem folytatnak. A település levegőminőség állapotában a közlekedés nem okoz számottevő légszennyezés
terhelést.
A településen tervezett fejlesztésektől oly mértékű forgalmi változások nem várhatók, melyek a meglévő
légszennyezés terhelést számottevően befolyásolnák.
Zaj- és rezgésártalmak elleni védelem
A település belterületén az átmenő közúti forgalom, valamint a belső forgalom által okozott zajterhelés nem
jelentős. Lakóterületen, illetve a közelében jelentős zajkibocsátású ipari-gazdasági telephely, vagy
szórakozóhely nem működik.
A közlekedési eredetű légszennyezés terheléshez hasonlóan, a fejlesztések következtében nem várhatók
olyan mértékű forgalmi változások, melyek a meglévő közlekedési eredetű zajterhelést jelentősen
befolyásolnák.

A termőföld védelme
Szalkszentmárton és térségében változatos, viszonylag kedvező mezőgazdasági adottságú talajtakaró alakult
ki. A nagy kiterjedésű, viszonylag összefüggő mezőgazdasági területeket alig szabdalják erdőterületek,
véderdősávok, így a talajminőséget rontó talajhibák közül meghatározó, a növényzettel való nem megfelelő
fedettségből adódó defláció. Jelentős szintkülönbségek nincsenek, ezért az eróziós károk kevésbé jellemzők.
A település mezőgazdasági területein, a területi adottságok figyelembe vételével a talajvédelemre fokozott
figyelmet kell fordítani.
A település területének mintegy 25%-a erdő, illetve rét-legelő terület. Ezek a növényzettel egész éven át
fedett, biológiailag értékes területek a defláció és talajerózió ellen az ott található talajoknak a legjobb
védelmet biztosítják.
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