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1.1. „B” 
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1.2  A módosított szerkezeti terv leírása 

 

1.2.1 Területfelhasználás 

Justh Gyula utca – M43 elkerülő út – Vasútvonal közötti terület („A” terület) 

A hatályos szerkezeti terv Ge (egyéb ipari terület) övezetbe sorolta a teljes 

területet, a módosítási igény az övezetbe sorolást nem érinti. A terv a vasútvonal 

és a Jángori csatornától ÉK-re – a vasút 50 m-es biztonsági zónájában – mintegy 

34 m széles védőerdőt (Ev), valamint kiszolgáló utat jelöl 20 m-es szabályozási 

szélességgel. A tervezett kiszolgáló úttól ÉK-re jelentős munkaerő-létszámot 

foglalkoztató, fejlődő ipari telephely van, amely tulajdonviszonyok miatt is csak a 

vasúti pálya irányába – a kiszolgáló út és a védőerdő rovására – bővülhet. A 

védőerdő elhagyásával és a kiszolgáló út szabályozási szélességének 13 m-re 

csökkentésével az üzem bővítési igénye teljesíthető. A kieső biológiai 

aktivitásérték részben a Rákosi út ÉNy-i oldalán kialakult 25-40 m-es előkertek 

területén, részben a vasútvonal város felőli oldala mentén mintegy 27 m-es széles 

terület „beültetési kötelezettségé”-vel pótolható. 

 

Makó-Rákos („B” terület) 

A hatályos szerkezeti terv a volt Kápolna környezetét falusias lakóövezetbe 

sorolja. Az ingatlanok tulajdonosai a Tótkomlósi-Pitvarosi út közötti, beépítésre 

szánt területen mezőgazdasági üzemeket, üzemközpontot kívánnak létrehozni. 

Lakóterületekhez szervesen nem kapcsolódik, ezért a gazdasági 

területhasználatnak sincs akadálya. 

 

1.2.2 Tájrendezés, természetvédelem, zöldfelületi rendszer 

Az „A” területen a módosított területhasználat belterületi ingatlanokat érint, a 

tájrendezésben és a természetvédelemben nincs szerepe. A zöldfelületi rendszer 

annyiban módosul, hogy a vasút melletti 34 m széles védőerdő sáv helyett a 

Rákosi út mellett alakul ki egy 25-40 m széles, 0,92 ha fásított terület (részben 

már jelenleg is fásított) és a vasútvonal DNy-i oldalán az Igási útig mintegy 27 m 

széles területen „beültetési kötelezettség”-gel 1,35 ha zöldfelület. A hatályos 

szerkezeti terv szerinti 1,39 ha tervezett védőerdő helyett 2,16 ha ligetes – fás 

zöldfelület jön létre, közel azonos biológiai aktivitásértékkel. 
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A „B” területen – Rákoson – a Pitvarosi út K-i oldalán már meglévő 

mezőgazdasági üzemközponthoz hasonló beépítésre kerülhet sor. A kieső 

biológiai aktivitásérték beültetési kötelezettséggel pótolható. 

 

1.2.3 Örökségvédelem 

A módosított területhasználat sem épített, sem régészeti kulturális örökséget nem 

érint. 

 

1.2.4 Közlekedés 

Az „A” tervezési terület ÉK – DNy-i irányban feltáró, a meglévő dűlőút helyén 

tervezett út mintegy 400 m hosszú, zsákutcaként nem működhet, ezért – és a 

közművek miatt is – a Jángori csatorna mentén változatlanul össze kell kötni a 

Rákosi úttal. 

A „B” terület övezetváltása a közlekedést nem érinti. 

 

1.2.5 Közműellátás 

A módosítás sem alapközműveket, sem a távközlést nem érinti. 

 

1.2.6 Környezetvédelem 

Az „A” területen a Szerkezeti terv módosítása következtében a környezeti elemek 

terhelése nem változik. 

A „B” területen kijelölt gazdasági övezet szomszédságában csak mezőgazdasági 

és közlekedési területek találhatók. 

 

1.2.7 Védőterületek, korlátozások 

A módosítással érintett „A” területen változatlanul jelölni kell a vasút 50 m-es 

biztonsági zónáját. 
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1.3 VÁLTOZÁSOK (BEAVATKOZÁSOK ÉS ÜTEMEZÉSEK) 

A Szerkezeti tervben az 1.1.1. Területfelhasználás fejezetben leírt változásokon 

kívül más módosításra nem kerül sor. A tervezett területhasználat megvalósítása 

időhöz nem kötött, további beavatkozás nem szükséges. A szabályozási terven a 

„beültetési kötelezettség”-et jelölni kell. 

 

 

1.4 A TERVMÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET MÉRLEGE 

 

„A” terület 

A módosítás előtt ha A módosítás után ha 

Gazdasági terület (Ge)  

ebből telken belüli fásítás 2,28 ha 

záportározó tó 1,13 ha 

40,72 

Gazdasági terület (Ge)  

ebből telken belüli fásítás 3,2 ha 

záportározó tó 1,13 ha 

42,40 

Védőerdő (Ev) 8,84 Védőerdő (Ev) 7,45 

Közlekedési terület 3,93 Közlekedési terület 3,64 

Vízgazdálkodási terület 1,18 Vízgazdálkodási terület 1,18 

Záportározó tó 1,13 Záportározó tó 1,13 

Összesen 55,80  55,80 

 

 

„B” terület 

A módosítás előtt ha A módosítás után ha 

Falusias lakóterület (Lf)  21,08 Falusias lakóterület (Lf)  19,64 

Gazdasági terület(Ge) 6,57 Gazdasági terület(Ge) 8,01 

Különleges terület 1,17 Különleges terület 1,17 

Zöldterület 0,36 Zöldterület 0,36 

Közlekedési terület 4,50 Közlekedési terület 4,50 

Összesen 33,68  33,68 
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1.5 TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 

 

1.5.1 Országos területrendezési terv 

A módosítással érintett „A” terület az OTrT szerint 1000 ha feletti települési 

térség, a módosítás ezen nem változtat. Az Országos vízminőség-védelmi terület 

övezete lefedi a települési térség teljes területét, benne a tervezési területet is. 

Az övezetben a 2003. évi XXVI. törvény 15.§-nak megfelelően kell eljárni. 

A „B” területet az OTrT települési térségként nem jelöli, mivel 100 ha-nál kisebb 

(„mezőgazdasági térség”). A többi övezet a tervezési területet nem érinti. 

 

1.5.2 Csongrád megye Területrendezési terve 

A térségi szerkezeti tervben a módosítással érintett terület „Városias települési 

térség”, a módosítás ezen nem változtat. A teljes települési térséget – ezen belül 

a tervezési területet – teljes egészében lefedi a „Történelmi települési térség 

övezete”. Az övezetre előírt javasolt védelmi intézkedések többségét a 

településrendezési eszközök tartalmazzák (készült Kulturális Örökségvédelmi 

hatástanulmány, a Város rendeletet alkotott a helyi védelem szabályozásáról). A 

módosítással érintett terület kívül esik a „Településkép és Településszerkezet – 

védelmi terület”-en. 

A „B” terület „hagyományos vidéki települési térség”-ként jelenik meg a CsmTrT-

ben. A „Történeti terület övezete” lefedi a „B” területet is. Makó-Rákos kívül esik a 

„Kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelendő” területen, a szélerózió 

pedig a mezőgazdasági területeket érinti. 

 
 

1.6 BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁSA 
 

„A” terület 

 Hatályos terv Módosított terv 

Ge 40,72 ha x 0,3 = 12,22 42,40 ha x 0,3 = 12,72 

Ev 8,84 ha x 9 = 79,56 7,45 ha x 9 = 67,05 

V (vízgazd.) 1,18 ha x6 = 7,08 1,18 ha x6 = 7,08 

tó 1,13 ha x 6 = 6,78 1,13 ha x 6 = 6,78 

Beültetési 
kötelezettség 2,28 ha x 6 = 13,68 4,45 ha x 6 = 26,70 

Összesen 119,32 120,33 
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„B” terület 

 Hatályos terv Módosított terv 

Pitvarosi út 

melletti Lf 
1,65 ha x 2,4 = 3,96  

Ge  0,92 ha x 0,4 = 0,37 

Beültetési 
kötelezettség 

 0,73 ha x 6,0 = 4,38 

Összesen -3,96 4,75 

 

A módosítással a biológiai aktivitásérték egyik területen sem csökken. 

 

 

 

 

 

Szeged, 2015. augusztus 

 

          Takács Máté 

         vezető tervező 
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2 HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYRENDELET MÓDOSÍTÁSÁNAK TERVEZETE 

 

MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  

..…. / 2015. (…...) önkormányzati rendelete 

a Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 

17/2006.(VII.13.) Makó Ör. sz. rendelet (továbbiakban: Ör) 

módosításáról 

 

 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 9/B. § (2) bekezdés b) pontjában, 
valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, 
az Étv. 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 41. § (2) bekezdés b) és c) pontjaiban biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
Csongrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti 
Főosztálya Építésügyi Osztály Állami Főépítész, Csongrád Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, Nemzeti Park Igazgatóság, Nemzeti 
Környezetügyi Intézet, Országos Vízügyi Főigazgatóság, Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság, Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya, Nemzeti 
Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala, Csongrád Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési 
és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztálya, Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és 
Szolgáltatási Központ, Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Építésügyi és 
Örökségvédelmi Osztálya, Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya, Bács-
Kiskun Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály Erdőfelügyeleti 
és Hatósági Osztálya, Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Főosztálya, 
HM Hatósági Hivatala, Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztálya, 
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala véleményének kikérésével a következőket rendeli 
el: 
 

1.§ 
 

Jelen rendelet az 1. sz. melléklettel együtt alkalmazandó. 

 

2.§ 
 

Az Ör. 3. sz. mellékletét képező szabályozási terv 2. Központi beépítésre szánt terület 

szabályozási terve 1;2;4;5;6;7;8;9;10;12;13;14;18 tervlap, valamint 3. Makó-Rákos Beépítésre 

szánt terület szabályozási terve és 4. Az igazgatási terület szabályozási terve 4. sz. tervlap 

jelen rendelet 1. sz. melléklete szerint módosul. 
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3.§ 
 

Az Ör. 32.§(5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

(5) „Hullámtérben az építmény előírt magassága a mértékadó, illetve az addig előfordult 

legmagasabb árvízszint közül a magasabbtól számítandó további 1 méteres biztonsági mérték 

érvényesítésével” 

 

4.§ 
 

Az Ör. 34.§(1) bek. d)pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

d)zártsorú beépítési mód esetén a telek belső telekrészén elhelyezhető épület kizárólag 

csak szabadonálló telepítésű lehet. Az elhelyezéssel kapcsolatos követelményeket a 

városi főépítész szakvéleményben állapítja meg, vagy elvi keret építési engedélyezési 

eljárást lehet kezdeményezni. 

 

5.§ 
 

Az ÖR. 38.§(6) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  

(6)”Az övezetek területén a 4.000m2-t meghaladó területű telkeken (a meglévő lakótelepi 

telektömböket kivéve) az egységes megjelenés biztosítása érdekében építést engedélyezni 

beépítési terv alapján, a városi főépítész véleményének figyelembevételével lehet.” 

 

6.§ 
 

Az Ör. 44.§(1) bekezdése és a)pontja kiegészül: 

 aa) „üdülőterületen az újonnan létesülő épületek utcai homlokzatának min. 50%-a az 

építési vonalon álljon. 

 d)”Üdülőterületen az építési vonal a kötelező előkert határvonala. 

 

7.§ 
 

Az Ör. III. fejezet EGYÉB ELŐÍRÁSOK Környezetvédelem Általános környezetvédelmi 

előírások 46.§; 47.§; 48; és a 49.§  előírásai az alábbiak szerint módosulnak:  
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(1)Az Ör. 46.§ (1)-(7)bekezdése helyébe az alábbiak lépnek és kiegészül (8)-(11)bekezdéssel:: 

46.§ 

(1) A város igazgatási területén kizárólag olyan létesítmények üzemeltethetők, 
építhetők, amelyek nem okozzák a környezeti elemek káros mértékű terhelését.  

(2) Az engedélyezés során a tervezett létesítmény építése és üzemeltetése során 
generált környezeti hatásokat a vonatkozó hatályos jogszabályi előírások szerint 
meg kell vizsgálni. 

(3) Az ingatlanok használatakor keletkező hulladékokat az ingatlan határán belül 
környezetszennyezést és környezetveszélyeztetést kizáró módon kell gyűjteni. A 
keletkező hulladékok jogszerű és szakszerű ártalmatlanításáról és/vagy 
hasznosításáról a hulladék termelője köteles gondoskodni. 

(4) Felhagyott hulladékok jogszerű és szakszerű ártalmatlanításának és/vagy 
hasznosításának a kötelessége az ingatlan tulajdonosát terhelik. 

(5) A mindenkor hatályos „Környezeti hatásvizsgálati és az egységes 
környezethasználati engedélyezési eljárásról” szóló rendelet hatálya alá tartozó 
tevékenységek vagy. létesítmények esetében az építés hatósági vagy egyéb 
hatósági eljárás csak a környezetvédelmi hatósági lefolytatása  után indítható el. 

(6) A keletkező szennyvizek szükség szerinti előtisztításáról az ingatlan tulajdonosa 
vagy használója köteles gondoskodni. Az engedélyezési eljárás során az 
engedélyesnek hitelt érdemlő módon igazolnia kell , hogy a szennyvizét a 
hatályos jogszabályok betartásával el tudja helyezni. 

(7) A csapadékvizek elhelyezését – amennyiben az elvezetés nem lehetséges – az 
ingatlan határain belül kell megoldani a vonatkozó hatályos előírások figyelembe 
vételével. 

(8) Szennyezett csapadékvizek szükség szerinti előtisztítását az ingatlanon belül kell 
megoldani. 

(9) A felszíni vizek parti sávjait a vonatkozó hatályos jogszabályokban meghatározott 
mértékig kötelező szabadon hagyni. 

(10) Levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos határértékek tekintetében a hatályos 
országos előírásokat kell irányadónak tekinteni. 

(11) A levegő pollentartalmának csökkentése érdekében az ingatlan tulajdonosa köteles 
az ingatlan gyomtalanítását rendszeresen elvégezni vagy elvégeztetni, a 
bírságolást önálló önkormányzati rendeletben kell szabályozni. 

 
(2)Az Ör. 47.§ (2)-(4)bekezdései helyébe az alábbiak lépnek, az (5)-(9)bekezdés elmarad:: 

47. § 
(2) A földtani közeg, a felszín alatti víz és a felszíni vizek védelme érdekében veszélyes 

anyagot vagy veszélyes anyagot tartalmazó készítményt és hulladékot kizárólag a 
hatályos előírásoknak megfelelő, műszaki védelemmel ellátott zárt tárolóban lehet 
elhelyezni. 

(3) A földtani közeg, a felszín alatti víz védelme érdekében kommunális szennyvíz 
belterületen, csak közcsatornába annak kiépítéséig zárt tárolóba vezethető. 
Külterületen, ha a szennyvíz közcsatornába nem vezethető, csak zárt 
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szennyvíztároló vagy közműpótló egyedi szennyvíztisztító berendezés létesíthető. 
Utóbbihoz az illetékes elsőfokú vízügyi hatóság hozzájárulását be kell szerezni. 

(4) Sajátkutas vízellátó rendszer létesítéséhez és üzemeltetéséhez az elsőfokú vízügyi 
hatóság engedélye szükséges. 

 
(3)Az Ör. 48.§ (1)-(4)bekezdése helyébe az alábbiak lépnek, az (5)bekezdése elmarad: 

48. § Zaj elleni védelem 

(1) Makó város közigazgatási területén kizárólag olyan létesítmények 
üzemeltethetők, építhetők, amelyek zajkibocsátása megfelel az érvényes zajvédelmi 
rendeleteknek. 

(2) A környezetét zajjal szennyező létesítmény építési engedélyéhez készített zajvédelmi 
fejezet készítése során a már meglevő létesítmények zajvédelmi hatásterületét 
figyelembe kell venni. 

(3) A környezetét zajjal szennyező létesítmény építési engedélyéhez készített zajvédelmi 
fejezetben igazolni kell megengedett zajterhelési határértékek betartását a tervezett 
létesítmény zajvédelmi hatásterületére. 

(4) A zaj elleni védelmi övezeteket az érvényes szabályozási terv és az érvényes 
zajvédelmi rendelet alapján kell meghatározni. 

 
(4)Az Ör. 49.§ (1)-(3)bekezdése helyébe az alábbiak lépnek, és kiegészül (4)bekezdéssel: 

49. § Levegőtisztaság, levegővédelem 
(1) A Makó város területére immissziós és emissziós határértékek szempontjából a 

vonatkozó hatályos országos rendeletekben vagy a hatósági határozatokban  
előírtakat kell alkalmazni.  

(2) Engedélyköteles légszennyező forrás létesítéséhez, rekonstrukciójához, ill. 
technológiájának megváltoztatásához egyéb engedélyező hatóság hiányában az 
elsőfokú környezetvédelmi hatóság engedélye szükséges. 

(3) A levegő pollentartalmának csökkentése érdekében az ingatlan tulajdonosa köteles 
az ingatlan gyomtalanítását rendszeresen elvégezni vagy elvégeztetni, a 
bírságolást önálló önkormányzati rendeletben kell szabályozni. 

(4) Bűzkibocsátással járó környezeti hatásvizsgálat köteles, vagy egységes 
környezethasználati engedély köteles tevékenységek esetén védelmi övezetet kell 
kialakítani. A védelmi övezetben nem lehet lakóépület, üdülőépület, oktatási, 
nevelési, egészségügyi, szociális és igazgatási célú épület, kivéve a telepítésre 
kerülő, illetve a már működő légszennyező források működésével összefüggő 
építmény. A védelmi övezet kialakításával kapcsolatos költségek viselése a 
légszennyezőt terhelik. 

 

8.§ 

Az Ör. 51/A.§ (2)-(3)bekezdése módosul, és kiegészül az (5)bekezdéssel: 

(2)A helyi értékvédelemben részesülő és a jelen rendelettel védetté nyilvánított, 

valamint a védelmi listáról törlésre kerülő épületek, egyéb létesítmények listáját a 
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Makó város helyi építészeti örökségének védelméről szóló önkormányzati rendelet 

3.sz. melléklete tartalmazza. 

(3)Az országos védelemre javasolt épületek listáját a Makó város helyi építészeti 

örökségének védelméről szóló önkormányzati rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. 

(5)Épületeket a közterület felett összekötő zárt-, vagy nyitott folyosó – gyalogos híd – 

országosan védett épület esetében a kulturális örökségvédelmi hatóság, helyi 

védelemben részesülő épület esetében a városi főépítész szakvéleménye, hozzájárulása 

alapján engedélyezhető. 

 

9.§ 

 

Az Ör. Ár- és belvízvédelem 63.§(1)bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 (1)”A hullámtéri üdülőövezetekben új épület a nagyvízi mederkezelési terv miniszteri 

megállapításáig az illetékes vízügyi hatóság hozzájárulásával engedélyezhető. Az 

építmény magasság az induló födém felső szintjétől mért legfeljebb 4,5 m lehet. 

Meglévő épület átalakítása, felújítása a mértékadó árvízszint, vagy az addig előfordult 

legmagasabb árvízszint közül a magasabb +1 m biztonsági érték felett 

engedélyezhető. 

 

10.§ 

 

(1)Az Ör. Villamosenergia-ellátás cím kiegészül: 

 „Villamosenergia-ellátás és termelés” 

(2) Az Ör. 64.§ kiegészül (4) bekezdéssel: 

 (4)”Szélerőmű park létesítésére az elkerülő út tervezett nyugati szakasza, a Jángori 

csatorna északi meghosszabbítása az Óföldeáki közigazgatási határig, a Makói 

főcsatorna és a Maroslelei út által közrezárt terület vizsgálható. 

 

11.§ 

 

(1)Az Ör Fogalom meghatározások 69.§. 30.pontja – közterület kialakítási elvi 

engedélyezési eljárás – elmarad. 

(2)Az Ör Fogalom meghatározások 69. § 38. pontja az alábbiak szerint módosul:  

 „38. Szabadon álló, telepszerű beépítési mód: az építési telek sajátos beépítési módja, 
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ahol a szabályozás során egy építési hellyel nem határozható meg a telek 

beépíthetősége, ezért az építési engedélyezést megelőzően az építési helyek 

kialakítását a városi főépítész szakvéleményével, vagy elvi keret-engedélyezési 

eljárásban lehet tisztázni.” 

 

12.§ 

 

Az Ör 1.sz melléklete MAKÓ SZABÁLYOZÁSI TERV JELMAGYARÁZATA 2. Vonalas 

és pontjellegű szabályozási elemek kiegészül az alábbiakkal: 

Gyógyhely határa 

          Gyógyhely védőterületének határa 

 

13.§ 

 

(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba, rendelkezéseit a 

hatálybalépést követően indított ügyekben kell alkalmazni. A rendelet 

hatálybalépésének napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazandó abban az 

esetben, ha az építtető számára kedvezőbb előírást tartalmaz. 

(2) A rendelet hatályba lépését követően a 17/2006 (VII. 13.)Makó ör. sz. rendelettel (a 

HÉSZ-szel) egységes szövegbe kell foglalni. 

(3) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon hatályát veszti. 

 

 

Farkas Éva Erzsébet Dr. Bálint –Hankóczy Beatrix 

polgármester  jegyző 

 

 

A rendeletet megalkotta Makó Város Önkormányzata 2015. ……..-i ülésén. 

 

Kihirdetve:……………………………… 
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2.2 Módosított szabályozási tervlapok 

2.2.1 Földeáki út – Vasútvonal – Justh Gy. utca – M43 elkerülő út közötti terület  

5.-6. szelvény 

2.2.2 Justh Gy. utca – Vasútvonal – Királyhegyesi út – Honvéd utca közötti terület 

9.-10. szelvény 

2.2.3 Szent János tér fürdőhöz csatolása 13. sz. szelvény 

2.2.4 Záportározók (5./1; 5./2; 5./3). 1.;2.;4.;7.;12. sz. szelvény 

2.2.5 Széchenyi tér – Megyeház utca – Kazinczy utca 2. – Úri utca 7.  

 14. sz. szelvény 

2.2.6 Csanád vezér tér – Deák Ferenc u. közötti terület 13. sz. szelvény  

2.1.7. Vásárhelyi út – Szikszay utca – Nagy csillag utca – Szilágyi D. utca  

 9. sz. szelvény 

2.1.8. Sírkert utca – Váradi utca – Attila utca – Majláth utca 8. sz. szelvény 

2.1.9. Révész utca – Ó Szegedi út – Tervezett elkerülő út – Ingó szőlő út  

 12.;17. sz. szelvény 

2.1.10. Gyógyhely és védőterületének határa 13.;14.;18. sz. szelvény 

2.1.11. Makó-Rákos Tótkomlósi út – Pitvarosi út közötti terület, 3.3. Makó –Rákos 

beépítésre szánt terület szabályozási terve 

2.1.12. Igási tanya 0351/19 hrsz. terület, külterület 4. sz. szelvény 
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  AZ ALAPTÉRKÉP AZ ÁLLAMI ALAPADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL KÉSZÜLT 

            2.1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  AZ ALAPTÉRKÉP AZ ÁLLAMI ALAPADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL KÉSZÜLT 

            2.1.2. 
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          AZ ALAPTÉRKÉP AZ ÁLLAMI ALAPADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL KÉSZÜLT 

           2.1.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                AZ ALAPTÉRKÉP AZ ÁLLAMI ALAPADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL KÉSZÜLT 

           2.1.4. (1) 
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     AZ ALAPTÉRKÉP AZ ÁLLAMI ALAPADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL KÉSZÜLT 

            2.1.4. (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     AZ ALAPTÉRKÉP AZ ÁLLAMI ALAPADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL KÉSZÜLT 

            2.1.4. (3) 
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            AZ ALAPTÉRKÉP AZ ÁLLAMI ALAPADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL KÉSZÜLT 

           2.1.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

            AZ ALAPTÉRKÉP AZ ÁLLAMI ALAPADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL KÉSZÜLT 

                  2.1.6. 



 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

       AZ ALAPTÉRKÉP AZ ÁLLAMI ALAPADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL KÉSZÜLT 

                  2.1.7. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

       AZ ALAPTÉRKÉP AZ ÁLLAMI ALAPADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL KÉSZÜLT 

                  2.1.8. 
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     AZ ALAPTÉRKÉP AZ ÁLLAMI ALAPADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL KÉSZÜLT 

                   2.1.9. 
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     AZ ALAPTÉRKÉP AZ ÁLLAMI ALAPADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL KÉSZÜLT 

               2.1.10. 

 

Gyógyhely határa 

Gyógyhely védőterületének határa 
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     AZ ALAPTÉRKÉP AZ ÁLLAMI ALAPADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL KÉSZÜLT 

               2.1.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     AZ ALAPTÉRKÉP AZ ÁLLAMI ALAPADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL KÉSZÜLT 

               2.1.12. 
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3. A HÉSZ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT RENDELET TERVEZETE 
 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2015. (…….) önkormányzati rendelete  

Makó Város Helyi Építési Szabályzatáról 

 
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 9/B. § (2) bekezdés b) pontjában, 
valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, 
az Étv. 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 41. § (2) bekezdés b) és c) pontjaiban biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
Csongrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti 
Főosztálya Építésügyi Osztály Állami Főépítész, Csongrád Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, Nemzeti Park Igazgatóság, Nemzeti 
Környezetügyi Intézet, Országos Vízügyi Főigazgatóság, Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság, Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya, Nemzeti 
Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala, Csongrád Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési 
és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztálya, Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és 
Szolgáltatási Központ, Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Építésügyi és 
Örökségvédelmi Osztálya, Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya, Bács-
Kiskun Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály Erdőfelügyeleti 
és Hatósági Osztálya, Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Főosztálya, 
HM Hatósági Hivatala, Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztálya, 
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala véleményének kikérésével a következőket rendeli 
el: 

 
 

I. fejezet 
ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 

1. § 
(1)A rendelet hatálya kiterjed Makó Város (a továbbiakban: a város) közigazgatási területére. 
(2) Jelen rendelet alkalmazandó minden, Makó város közigazgatási területén történő terület 
felhasználásra, telekalakításra; továbbá építmény, építményrész, épületegyüttes építésére, 
átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, 
elmozdítására, rendeltetésének megváltoztatására (továbbiakban együttesen: építési munkálatok 
folytatására); valamint az ezekkel kapcsolatos hatósági engedély kiadására. 
(3) Jelen rendelet 3. számú melléklete Makó Város Szabályozási Terve az alábbi 
munkarészekkel: 

1. Szöveges ismertetés 
2. Központi beépítésre szánt terület szabályozási terve (24 db A/ 3 tervlap)  
3. Makó-Rákos beépítésre szánt terület szabályozási terve  
4. Az igazgatási terület szabályozási terve” 

(4) Jelen rendelet 1. sz. melléklete MAKÓ, SZABÁLYOZÁSI TERV JELMAGYARÁZATA 
2. Vonalas és pont jellegű szabályozási elemek kiegészül az alábbiakkal: 
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(5) Jelen rendelet 1.sz. melléklete szöveges szabályozási elemek: A beépítésre nem szánt 

területek övezeteinek jelmagyarázata az alábbi alövezetekkel és övezetekkel egészül ki: 
Vg(Köu-1); Vg(Ev); Vg(Z); Ühh; Üüh; Kih. 

 
2. § 

(1) A szabályozási terv, valamint a jelen rendelet szabályozási előírásai I. és II. rendű -kötelező -
, valamint irányadó elemeket tartalmaznak. 
(2) I. rendű kötelező szabályozási elemek: 

a) az övezeti határok és előírások (HÉSZ II. fejezete), kivéve az építési övezetek betűjelén és 
első két számkódján túli előírásokat, 

b) az I.  rendű közterületek,  
c) az általános közlekedési övezeten (az I. rendű közlekedési célú közterületen) belül a 

szabályozási tervlapon jelölt szabályozási elemek (úttengelyek, szabályozási szélességek, 
zöldsáv stb.). 

(3) II. rendű kötelező szabályozási elemek a (2) és (4) bekezdésben nem említett szabályozási 
elemek. 
(4) Irányadó szabályozási elemek a telekhatárok 
(5) Az I. rendű, általános szabályozási elemek módosítására csak a településszerkezeti terv 
felülvizsgálata és módosítása keretében kerülhet sor. 
(6) A II. rendű, szabályozási elemek módosítása belterületen legalább a tömb egészére, 
külterületen az érintett területen a felhasználási egységre kiterjedő szabályozási terv készítésével 
történhet meg. 

(7) Az irányadó szabályozási elemek betartása ajánlott. Pontosításukra a telekalakítási tervben 
kerül sor. 

 

II. fejezet 
ÖVEZETI (TERÜLETI) ELŐÍRÁSOK 

3. § 
A szabályozási terv a város közigazgatási területén 

a) beépítésre szánt területet (jelenlegi belterület), 
b) tervezett beépítésre szánt területet, 
c) beépítésre nem szánt területet 

jelöl ki.  
4. § 

 
(1) A szabályozási terv a város közigazgatási területén I. rendű szabályozási elemként 
a) a beépítésre szánt területen 
 aa) lakó (L), 
 ab) vegyes(V), 
 ac) gazdasági (G), 
 ad) üdülő (Ü), 
  ae) különleges (K); 
b) a beépítésre nem szánt területen 

ba) közlekedési és közmű (Kö), 
bb) közpark (Z), 
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bc) erdő (E), 
bd) mezőgazdasági (M), 

  be) vízgazdálkodási (V)  
bf) különleges bányászati terület (Kbb) 
bg) a Maros folyó hullámtéri vízgazdálkodási területe (Vg), ahol az árvizek szabad 
levonulásának lehetőségét biztosítani kell. 

c) a Maros folyó hullámterében 
ca) Vg(Köu-1) Közlekedési alövezetet  

 cb) Vg(Ev) Védőerdő alövezetet 
 cc) Vg(Z) – (Z-1); (Z-2) Közpark alövezetet  
 cd) Ühh hullámtéri Hétvégiházas üdülőterület építési övezetet  
 ce) Üüh hullámtéri Üdülőházas üdülőterület építési övezetet  
 cf) Kih hullámtéri Különleges intézményterület építési övezetet  

 különböztet meg.  
 
(2) A szabályozási terv az egyes területhasználati elemeket további építési övezetekre, és 
övezetekre bontja, ezek II. rendű szabályozási elemnek minősülnek. 
(3) A Szabályozási terv a beépítésre szánt területeket a vizsgálatok alapján az alábbi jellegzetes 
városépítészeti karakterekbe sorolja: 

1. nagyvárosi egyéb 
2. belvárosi 
3. polgárvárosi 
4. mezővárosi 
5. mezővárosi (telepszerű) 
6. mezővárosi (halmaz) 
7. kertvárosi 
8. falusias karakter. 

 
1. Beépítésre szánt területek 

Lakóövezetek (L) 

Nagyvárosias (nagy laksűrűségű) lakóövezet (Ln) 
5. § 

 (1) Sűrű beépítésű, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló lakóépületek elhelyezésére 
szolgáló terület nagyvárosias lakóövezetnek minősül. 
(2) A területen csak 1-es és 2-es karakterű építési övezetek jelölhetők ki. 
 

Kisvárosias (közepes laksűrűségű) lakóövezet (Lk) 
6. § 

(1) Sűrű beépítésű, egy vagy több önálló rendeltetési egységet magába foglaló lakóépületek 
elhelyezésére szolgáló terület kisvárosias lakóövezetnek minősül. 
(2) A területen csak 3-as, 4-es 5-ös és 6-os karakterű építési övezetek jelölhetők ki. A 3-as 
karakterű övezet csak zártsorú beépítésű lehet. 
 

Kertvárosias (alacsony laksűrűségű) lakóövezet (Lke) 
7. § 

(1) Laza beépítésű, összefüggő kertes, épületenként legfeljebb négy lakást magába foglaló 
lakóépületek elhelyezésére szolgáló terület kertvárosias lakóövezetnek minősül. 
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(2) A kertvárosias övezetben nem helyezhető el üzemanyagtöltő állomás. 
(3) Nem helyezhető el zajos, bűzös tevékenységet befogadó építmény, még akkor sem, ha az a 
helyi lakosság alapellátását szolgálja. 
(4) Az övezetben hulladékudvar kialakítható. 
(5) Az övezetben csak 7-es karakterű építési övezet jelölhető ki. 
 

Falusias (alacsony laksűrűségű) lakóövezet (Lf) 
8. § 

(1) Laza beépítésű, közepes vagy nagy telkes; telkenként legfeljebb két lakás és gazdasági 
épületek elhelyezésére szolgáló terület falusias lakóövezetnek minősül. 
(2) Állattartásra szolgáló épület csak az állattartási rendeletben meghatározottak szerint építhető. 
(3) Nem helyezhető el zajos, bűzös tevékenységet befogadó építmény, még abban az esetben 
sem, amennyiben az a helyi lakosság alapellátását szolgálja. 
(4) A területen hulladékudvar kialakítható. 
(5) A területen kizárólag 8-as karakterű építési övezet jelölhető ki. 

 
Vegyes övezetek (V) 

Településközpont vegyes övezet (Vt) 
9. § 

(1) Településközpont vegyes övezet a több rendeltetési egységet magába foglaló lakó- és olyan 
helyi települési szintű igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, 
egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek, valamint sportlétesítmények elhelyezésére 
szolgáló terület, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra. 
(2) A területen 6-os, 7-es és 8-as karakterű építési övezet nem jelölhető ki. 
 

Központi vegyes övezet (Vk) 
10. § 

Központi vegyes övezetnek minősül a több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, 
elsősorban központi igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági épületek elhelyezésére 
szolgáló terület. 
 

Gazdasági  övezetek  (G) 

Kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági övezet (Gksz) 
11. § 

Kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági övezetnek minősül a nem jelentős zavaró hatású gazdasági 
tevékenységi célokat szolgáló telephelyek befogadására szolgáló terület. 
 

Zavaró hatású ipari övezet (Gip) 
12. § 

(1) Zavaró harású ipari övezetnek minősülnek a környezetét erősen zavaró, gazdasági célú ipari 
telephelyek, valamint védőtávolságot igénylő mezőgazdasági majorok elhelyezésére szolgáló 
területek. 
(2) A területen 10.000 m2 épület-szintterületet meg nem haladó kereskedelmi és szolgáltató 
épületek is elhelyezhetők. 
(3) A területen nem jelölhetők ki 2. (belvárosi) 3. (polgárvárosi) karakterű építési övezet. 
 

 
Egyéb ipari övezet (Ge) 

13. § 
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(1) Egyéb ipari övezetnek minősül az ipari, az energiaszolgáltatási és a településgazdálkodási 
telephelyek, kereskedelmi, szolgáltatási épületek, továbbá védőtávolságot nem igénylő 
mezőgazdasági majorok, géptelepek, terményraktárak elhelyezésére szolgáló terület. 
(2) A területen 10 000 m2 épület-szintterületet meg nem haladó kereskedelmi és szolgáltató 
épületek is elhelyezhetők. 
(3) Az övezetekben megadott építménymagasság egyes telkeken a gazdasági építményekben 
elhelyezett technológia által igényelt mértékben túlléphető. 
 

Üdülő  övezetek (Ü)  

Üdülőházas övezet (Üü) 
14. § 

Üdülőházas övezetnek minősül a több üdülőegységet magába foglaló üdülőépületek 
elhelyezésére szolgáló terület. 

Hétvégi házas hullámtéri övezet (Ühh) 
 

15. § 
15. § (1) Hétvégi házas övezetnek minősül a legfeljebb két üdülőegységet magába foglaló 
üdülőépületek elhelyezésére szolgáló terület. 
(2) Az ütemezetten beépíthető hétvégi házas üdülőterület következő ütemére csak akkor 
adható ki építési engedély, ha a megelőző ütem telkeinek 90%-a beépült. 
(3) Az új vagy újjáépített üdülőépületet – ha a szabályozási tervlap másként nem intézkedik – 
3-5 m-es előkerttel, oldalhatáron álló építési helyen a telek koordinátáihoz igazodva az egyéb 
előírások betartásával kell elhelyezni. 

 

Különleges  övezetek (K) 

Különleges intézményi övezet (Ki) 
16. § 

(1) Különleges intézményi övezetnek minősül a meghatározott célokat szolgáló intézmények 
elhelyezésére szolgáló terület. 
(2) A területen kizárólag a szabályozási tervlapon megnevezett funkciójú intézmények és az 
azok rendeltetésszerű működéséhez szükséges egyéb építmények helyezhetők el. 

 
Különleges kereskedelmi célú övezet (Kke) 

17. § 
(1) Különleges kereskedelmi célú övezetnek minősül a 10 000 m2 hasznos bruttó szintterületet 
meghaladó bevásárlóközpontok és nagy-kiterjedésű kereskedelmi célú létesítmények, vásárok, 
kiállítások elhelyezésére szolgáló terület. A hasznos bruttó területbe a gépkocsi tároló 
szintterületek nem tartoznak bele. 
(2) A területen az (1) bekezdésben meghatározott építmény elhelyezésének engedélyezésének 
előfeltétele  környezeti hatásvizsgálat készítése. 
 

Bányászati övezet (Kb) 
18. § 

(1) Bányászati övezetnek minősül a nyersanyaglelőhelyek (bányák) telkeinek, építményeinek 
elhelyezésére szolgáló terület. 
(2) A területen kizárólag a bányászattal kapcsolatos üzemi építmények helyezhetők el. 
(3) A lebányászott területek rekultivációját a környezet- és természetvédelmi hatóság által 
jóváhagyott tervek alapján, ütemezetten kell végrehajtani. 
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Különleges közlekedési övezet (Kkö) 
19. § 

(1) Különleges közlekedési övezet kizárólag a szabályozási tervlapon megnevezett közlekedési 
célokra vehető igénybe. 
(2) Az övezetbe az épületnek minősülő közlekedési építmények területei és a nagy kapacitású 
parkolók, sorgarázs csoportok tartoznak. 
 

2. Beépítésre nem szánt területek 

Közlekedési  és  közmű  övezetek (Kö) 
Általános közlekedési és közműövezet (Köu) 

20. § 
(1) Általános közlekedési és közműövezetnek minősül – a vasúti közlekedést kivéve - a 
közlekedés céljára kijelölt terület. 
(2) Az elhelyezhető épületek által elfoglalt terület a közlekedési és közműterület 2%-át, az 
épületek építménymagassága a 4,5 m-t nem haladhatja meg. 
(3) A 10 m-nél nagyobb szabályozási szélesség legalább 25%-át aktív zöldfelületként kell 
kialakítani. 

 
Vasúti közlekedési és közműövezet (Kök) 

21. § 
Az elhelyezhető épületek által elfoglalt vasúti közlekedési és közműterület a telekterület 2%-át, 
az épületek építménymagassága pedig a 7,5 m-t nem haladhatja meg. 
 

Közpark övezet  (Z)  
22. § 

(1) Közparkok céljára kijelölt övezetet legalább 75%-át zöldterülettel, vagy vízfelülettel fedetten 
kell kialakítani. 
(2) Az elhelyezhető épületek magassága legfeljebb 4,5 m. 
(3) A beépítettség mértékét a park azonos tulajdonú földrészleteinek együttes területére kell 
számítani. 
(4) A (VgZ-1) jelű alövezet teljes területét egységes kertészeti kiviteli terv alapján kell 
megvalósítani. 
(5) A (VgZ-2) jelű szabadidő park területén játszóberendezések, sütő-főzőhelyek, esőbeállók és 
egyéb idényjellegű építmények elhelyezhetők. 

 
Erdő  övezetek (E) 

Védelmi rendeltetésű erdőövezet (Ev) 
23. § 

(1) Védelmi rendeltetésű erdőövezetnek minősül az elsődlegesen környezet-védelmi,  
természetvédelmi rendeltetésű célokat szolgáló terület. 
(2) Az elkerülő út város felöli oldalán kijelölt erdőterületen a védelmi funkciót háromszintes 
növénytelepítéssel kell megvalósítani. 
(3) A területen fa- és cserjefajok, talajtakarók kizárólag erdőtelepítési terv szerint telepíthetők. 
 

Egészségügyi-szociális-turisztikai rendeltetésű erdőövezet (Ee) 
24. § 
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(1) Egészségügyi-szociális-turisztikai rendeltetésű erdőövezetnek minősül a kifejezetten 
közcélú egészségügyi-szociális-turisztikai rendeltetésű erdőhasználat céljára szolgáló terület. 
(2) A 100.000 m2-t meghaladó területnagyságú telken legfeljebb 2%-os beépítettséggel az erdő 
rendeltetésének megfelelő építmények helyezhetők el. A beépített területekhez tartozó, a 
közhasználat elől lezárt terület nagysága legfeljebb kétszeres lehet a beépített területnek. 
(3) Az épületek építménymagassága nem haladhatja meg a 6,5 m-t, kivéve a kilátó építményeket, 
melyek magasságát és elhelyezését egyedileg az adottságok figyelembevételével kell az 
építésügyi  hatóságnak meghatároznia. 
 

Gazdasági rendeltetésű erdőövezet (Eg) 
25. § 

(1) Gazdasávi rendeltetésű erdőövezetnek minősül minden, a 23.§ és 24.§-ba nem tartozó erdő. 
(2) A 100.000 m2-t meghaladó területnagyságú telken legfeljebb 0,5%-os beépítettséggel az erdő 
rendeltetésének megfelelő építmények helyezhetők el. 
(3) Az épületek építménymagassága nem haladhatja meg a 6,5 m-t. 
 

 

Mezőgazdasági  övezetek (M) 

26. § 
(1) Mezőgazdasági övezetnek minősül valamennyi, mezőgazdasági övezetben kialakítható 
szénhidrogén kitermeléshez szükséges telek, vagy anyagnyerő bányatelek, ha annak területe nem 
haladja meg a 10.000 m2-t. A 10.000 m2-t meghaladó telkek kizárólag különleges bányászati 
övezetben (18.§) alakíthatók ki. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti telek nem alakítható ki kunhalmok és régészeti lelőhelyek 300 m-es 
körzetén belül. A terület kijelölésének feltétele a szakhatóságok által megadott, az 
újrahasznosítást szolgáló tájrendezési előterv. 
(3) A szénhidrogén-kitermeléshez kialakított telkeken kizárólag bányászattal kapcsolatos üzemi 
építmények helyezhetők el, és az építmények által elfoglalt terület a telekterület 3%-át, és az 
épület(ek) építménymagassága - a fúróberendezések építményét kivéve - a 7,5 m-t nem 
haladhatja meg. 
(4) A felhagyott szénhidrogén-kitermelés, vagy anyagnyerő telken a bányászatot felváltó 
területhasználat és építés kizárólag az övezet egészére kiterjedő tájrehabilitációs és tájrendezési 
terv alapján - a bányaengedély jogosultjának a rekultivációra vonatkozó kötelezettsége szerint - 
végrehajtott rehabilitáció után engedélyezhető. 
(5) Valamennyi mezőgazdasági övezetben lévő tanyaépület, és idegenforgalmi célokat szolgáló 
épület - függetlenül a teleknagyságtól, az OTÉK által megengedett legnagyobb beépítettség 
figyelembe vételével - átalakíthatók, korszerűsíthetők, felújíthatók, és jelen rendelet hatályba 
lépését követően kizárólag egy alkalommal, legfeljebb 20 m2-rel bővíthetők. Az egyes épületek 
bruttó beépített területe összességében azonban így sem haladhatja meg a 180 m²-t. A kivett 
terület nagysága bővítés esetén sem növelhető. 
(6) Valamennyi mezőgazdasági övezetben telepíthető szélerőmű, és szélerőmű-park, 
amennyiben a telepítést a környezeti és örökségvédelmi hatásvizsgálat nem zárja ki.  

 
Általános mezőgazdasági övezet (Má) 

27. § 
(1) Általános mezőgazdasági övezetbe tartozik valamennyi, az ingatlan-nyilvántartásban 
szántóföld megjelölésű terület. 
(2) Az övezetbe tartozó telkeken a mezőgazdasági tevékenységgel kapcsolatos, a területen élők 
alapellátását szolgáló, továbbá a jelen rendelet 31.§-ában felsorolt építmények helyezhetők el. 
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(3) A telken építményt - gazdasági építményt, lakóépületet egyaránt - elhelyezni kizárólag 
20.000 m2-t meghaladó telekterület esetén lehet. 
(4) A telek beépítettsége nem haladhatja meg a 3%-ot. Önálló lakóépülettel a telekterület 
legfeljebb 1,5%-a építhető be, de ez esetben is csak szabályozási terv alapján haladhatja meg a 
beépített terület az 500 m2-t. 
(5) A telken elhelyezhető építmény szabadon állóan, legalább 5,0 m-es előkert és 10,0 m-es 
hátsókert biztosításával, önálló lakóépület esetén legfeljebb 6,5 m építménymagassággal; egyéb 
építmények esetén legfeljebb 7,5 m építménymagassággal telepíthető. 
(6) Egy-egy telken újonnan kialakítható tanyaudvar területe (lakóépület, gazdasági építmények 
és a hozzátartozó udvar által elfoglalt terület) nem lehet nagyobb, mint 6.000 m2; és utólag sem 
alakítható át önálló telekké. 
(7) Egy telken kizárólag egy tanyaudvar alakítható ki. 
(8) A területen hulladékudvar elhelyezhető. 

Sajátos használatú mezőgazdasági övezet (Ms; Ms-1; Ms-2) 
28.§ 

(1) Az Ms jelű általános mezőgazdasági területen legfeljebb 12 m2 hasznos alapterületű, 3,5 m-
es gerincmagasságot meg nem haladó gazdasági épület helyezhető el az 1.000 m2-nél nagyobb 
telkeken. 
(2) Az Ms-1 jelű övezetbe tartozó általános mezőgazdasági területek tartalék lakóterületeknek 
minősülnek. 
(3) Az Ms-2 jelű általános mezőgazdasági övezet tartalék gazdasági, vagy egyéb rendeltetésű 
terület lehet. 
(4) Az Ms-1 és Ms-2 jelű tartalék területen építmény nem helyezhető el. 

 
Mezőgazdasági tanyás övezet (Mát) 

29. § 
(1) Mezőgazdasági tanyás övezetbe a jellemzően a kis tanyás területek tartoznak. 
(2) A területre eső telkeken a mezőgazdasági tevékenységgel kapcsolatos, a területen élők 
alapellátását szolgáló, továbbá a 27. §-ban felsorolt építmények helyezhetők el. 
(3) A telken új építményt elhelyezni kizárólag következő telekterületek esetén lehet: 

a) 3.000 m2-t meghaladó telekterület esetén gazdasági épületet helyezhető el; 
b) 6.000 m2-t meghaladó telek esetén gazdasági épület és lakóépület egyaránt elhelyezhető. 

(4) A telek beépítettsége nem haladhatja meg a 3%-ot. Önálló lakóépülettel a telekterület 
legfeljebb 1,5%-a építhető be, de ez esetben sem haladhatja meg a beépített terület az 500 m2-t. 
(5) A telken elhelyezhető építmény szabadon állóan, legalább 10,0 m-es előkert és 10,0 m-es 
hátsókert biztosításával; önálló lakóépület esetén legfeljebb 6,5 m építménymagassággal, egyéb 
építmények esetén legfeljebb 7,5 m magassággal telepíthető. 
(6) Egy-egy telken újonnan kialakítható tanyaudvar területe (lakóépület, gazdasági építmények 
és a hozzátartozó udvar által elfoglalt terület) legfeljebb 6.000 m2 lehet, de nem lehet nagyobb, 
mint a telek 50 %-a; és utólag sem alakítható át önálló telekké, ha a megosztás következtében 
újonnan kialakuló telek a - legfeljebb 3%-os - beépítettség előírásainak nem felel meg, 
(7) Egy telken kizárólag egy tanyaudvar alakítható ki. 
(8) A területen hulladékudvar elhelyezhető. 

 
Kertes mezőgazdaság övezet (Mk) 

30. § 
(1) Kertes mezőgazdasági övezetbe tartoznak a volt zártkertek és zártkert jellegű területek. 
(2) Kertes mezőgazdaság övezeti telkeken a mezőgazdasági tevékenységgel kapcsolatos, a 
területen élők alapellátását szolgáló, továbbá a 27. §-ban meghatározott építmények helyezhetők 
el, a hullámtér kivételével. 
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(3)  A telken építményt elhelyezni kizárólag az alábbi telekterületek esetén lehet: 
a.) 720-1.500 m2 telekterület esetén egy gazdasági épületet és terepszint alatti építményt, 
b.) 1.500 m2-t meghaladó telekterület esetén egynél több, de legfeljebb három gazdasági 

épületet és terepszint alatti építményt, 
c.) szőlő, gyümölcs és kertművelési ág esetén 3.000 m2-t, egyéb művelési ág esetén 6.000 

m2-t meghaladó telekterületen – a hullámtér kivételével – lakóépület építését is 
engedélyezni lehet. 

(4) A telek beépítettsége nem haladhatja meg a 3%-ot. Önálló lakóépülettel a telekterület 
legfeljebb 1,5%-a építhető be, de a teleknagyságtól függetlenül az állattartó épület által elfoglalt 
telekterület nem haladhatja meg a 10 m2-t. 
(5) A hullámtéri kertes övezetben épület, építmény nem helyezhető el. 
(6) A telken elhelyezendő építmény szabadon állóan, legalább 10,0 m-es előkert és 10,0 -es 
hátsókert biztosításával, legfeljebb 3,5 m építménymagassággal telepíthető. 
(7) A területen hulladéksziget kialakítható. 
 

Sajátos használatú kertes mezőgazdasági övezet (Mks) 
31. § 

(1) Sajátos használatú kertes mezőgazdasági övezetbe a szerkezeti terv szerinti tartalék kertes 
mezőgazdasági területek tartoznak. 
(2) Az Mks jelű övezetbe tartozó kertgazdasági területek tartalék lakóterületek, ahol legfeljebb 
12 m2 hasznos alapterületű, 3,5 m-es gerincmagasságot meg nem haladó gazdasági épület 
helyezhető el az 1.000 m2-nél nagyobb telkeken. 

 
Vízgazdálkodási  övezet  (VG)  

32. § 
(1)  Vízgazdálkodási övezetnek minősül: 

a. ) a Maros folyó medre, hullámtere és parti sávja, 
b. ) a természetes (holtágak), mesterséges tavak és tározók medrei, továbbá a folyóvizek 

vízügyi célokra hasznosított elhagyott medrei, állóvizek medre és parti sávja, 
c. ) a közcélú nyílt csatornák medre és parti sávja, 
d. ) a vízbeszerzési területek, és védő területeik. 

(2) A vízbázisok védelme érdekében a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást 
szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletben foglalt 
előírásokat figyelembe kell venni. 
(3) A területen építményt elhelyezni kizárólag külön jogszabályokban foglaltak szerint lehet. 
(4) A területen elhelyezhető építmény által elfoglalt terület a telekterület 0,1%-át, és az építmény 
magassága a 3,5 m-t nem haladhatja meg. 
(5) Hullámtérben az építmény előírt magassága a mértékadó, vagy az addig előfordult 
legmagasabb árvízszint közül a magasabbtól számítandó további 1 méteres biztonsági mérték 
érvényesítésével. 

 

Különleges bányaövezet 

33. § 

 

(1) Beépítésre nem szánt Különleges bányaövezetnek minősülnek a felszíni, felszín közeli 
anyagnyerő területek. 
(2) A kijelölt területen bányászati tevékenység csak jogerős bányanyitási engedély birtokában az 
abban meghatározott feltételek mellett folytatható. 
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(3) A lebányászáshoz szükséges létesítmények csak ideiglenes jellegű vagy mobil építményben 
helyezhetők el. 
(4) 10 hektárt meghaladó méretű bányatelket leművelni és rekultiválni csak ütemekre bontva 
lehet. A helyreállítást legkésőbb az ütem leművelését követő évben meg kell kezdeni, és két év 
alatt be kell fejezni. 
(5) Az újrahasznosítás során a terület eredeti biológiai aktivitásértéke nem csökkenhet. 

 
Természetközeli területek (Tk) 

34. § 
 

(1) Természetközeli területnek minősülnek azok az időszakosan, vagy állandóan vízzel borított  
területek – mocsár, nádas – és ősgyepek, amelyek nem állnak egyéb természeti védelem alatt és 
területrendezési tervek jelölik 
(2) Kijelölt természetközeli területen épületet elhelyezni nem lehet. 

 

Az építési övezetekre vonatkozó általános előírások 
35. § 

(1) A szabályozási tervlapon jelölt, kizárólag részletesebb szabályozási terv alapján beépíthető 
tömbbelsőkkel érintett telkeken az övezeti előírásokat a jelölt tömbbelsőkre eső telekrészek 
figyelmen kívül hagyásával kell alkalmazni.  
(2) A 40,0 m-t meg nem meghaladó mélységű telkeken melléképület a hátsókert területén, a 
hátsó telekhatáron is elhelyezhető. 
(3) A lakótelkek terepszint alatti építményeinek alapterülete a telekre vonatkozó beépítési 
százalék szerint számított értéknek legfeljebb kétszerese lehet. 
(4) Többszintes növényállomány telepítésével a legkisebb zöldfelület mértéke az OTÉK-nak 
megfelelően csökkenthető. A zöldterületi fedettség mértékét az 1. sz. melléklet szerint kell 
meghatározni.  
(5) A gazdasági övezetek kivételével az egyes övezetekben előírt legnagyobb építménymagasság 
az épület egyik homlokzatánál sem léphető túl. 
(6) Az építési telken elhelyezendő építmény bármely része, vagy hirdető berendezése az épület 
járdaszintjétől mért 3,0 m magasság felett közterület fölé legfeljebb 1,5 m-re és a közterület 
szabályozási szélességének legfeljebb 1/20 mértékéig nyúlhat be, amennyiben a benyúlás a 
közterületen lévő növényzetet nem károsítja. A közterület fölé nyúló építményrész az építmény 
közterületi homlokzathosszának legfeljebb 3/5 részét foglalhatja el. Közterület fölé nyúló 
építménykiugrás legalább 14 m közterületi szabályozási szélesség esetén létesíthető. 
(7) Az 1-2-es karakterű építési övezetekben az épületeken elhelyezett reklámok, információs 
táblák nagysága és az épületek homlokzatán a reklámfestések kiterjedése legfeljebb 2,5 m2 
felületű lehet, de azok felülete összességében nem haladhatja meg az érintett (rendeltetési 
egységhez tartozó) homlokzat tömör felületének 10%-át, amennyiben a szabályozási terv, vagy  
jogszabály másként nem rendelkezik. 
(8) Az előkert mérete a városi főépítész állásfoglalása alapján kivételesen módosítható, 
amennyiben azt jelentős értékű növényállomány védelme szükségessé teszi. 

36. § 
(1) Az 1-4-es karakterű építési övezetekbe eső telkeken  

a) zártsorú beépítési mód esetén az épület mélysége a telek utcavonalára merőlegesen mért 
14,00 méternél nagyobb nem lehet, 

b) az épület mélységén túl az épülettel összefüggő középszárny megépítése az épület 
megengedett maximális mélységvonalának a telek két oldalhatárát metsző pontjaitól a 
telek belső része felé húzott szögfelező vonalakon belül lehetséges. A középszárny 
legfeljebb 14,00 m széles lehet. 
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c) a második önálló nem melléképület építése valamint meglévő bővítése mindaddig nem 
engedélyezhető, amíg az utcavonalon elhelyezett épület magassága az építési zónára 
előírt alsó értéket el nem éri. 

d) zártsorú beépítési mód esetén a telek belső telekrészén elhelyezhető épület kizárólag csak 
szabadonálló telepítésű lehet. Az elhelyezéssel kapcsolatos követelményeket a városi 
főépítész szakvéleményben állapítja meg, vagy elvi keretépítési engedélyezési eljárást 
lehet kezdeményezni. 

(2) Az 1-3-as karakterű építési övezetekben az építési engedély kérelméhez - a tervezett 
építmény környezeti illeszkedésének igazolásához - a szomszédos épületek, a környező 
utcaszakaszok fotóját csatolni kell. (Közbenső utcaszakaszon 2-2 szomszédos ingatlanra, 
saroktelek esetében 3-3 szomszédos ingatlanra kiterjedően.) 
(3) A 3-as, 4-es karakterű építési övezetekben, amennyiben az építési helyen az épület nem 
zártsorúan helyezkedik el, az épület utcai építési vonalra merőlegesen mért vetületi hossza - ha 
részletesebb szabályozási terv eltérően nem rendelkezik - legfeljebb 30 m lehet. Saroktelek 
esetén azt, hogy a vetületi hosszra vonatkozó előírást melyik utca felől kell figyelembe venni, 
szabályozási terv, vagy ennek hiányában a kialakult állapot határozza meg. A meghatározott 
vetületi méreteken túl erkély sem nyúlhat. 
(4) Az építési engedélykérelemhez benyújtott terveken ábrázolni kell a meglévő utcai fasorokat 
és zöldfelületeket, lombkorona nagyság feltüntetésével. A helyszínrajzon ábrázolni kell a 
tervezett építmény használatával kapcsolatos tervezett közterületi változásokat, fakivágást, 
útcsatlakozást.  
(5) önálló Épület tetőterében – 1-es belvárosi karakterű építési övezetbe eső meglévő épületeket 
kivéve – egy építményszint létesíthető. Több építményszint létesítésének feltételeit és 
követelményeit előzetesen elvi keretépítési engedélyezési eljárás során lehet meghatározni. 

37. § 
(1)  Az I. rendű közterületről kisgarázsok közvetlenül nem, II. rendű közterületről csak fakivágás 
nélkül nyithatók. Ez utóbbi esetben kivétel a 15 cm-nél kisebb törzsátmérőjű, áthelyezhető, vagy 
pótolható fa. 
(2)  Az építmények közötti legkisebb telepítési távolság kialakult állapot esetén 4,0 m-ig 
csökkenthető az I-III. tűzállósági fokozatú „D-E” tűzveszélyességi osztályba sorolt építmények 
egymással szemben fekvő nyílásos homlokzatai között, ha az építmények egymást átfedő, 
szemben fekvő homlokzatainak magassága 5,0 m-nél nem nagyobb és az egyik homlokzaton 1 
db 0,4 m2 nyílófelületnél nem nagyobb szellőző ablak van. Az „A-C” tűzveszélyességi osztályba 
sorolt építmények közötti tűztávolságot, a tűzvédelmi hatóság állapítja meg. 
(3) Ha a szabályozási tervlap másként nem rendelkezik, és a szükséges védőtávolságok is 
megtarthatók, kialakult telekhasználat és beépítés esetén valamennyi melléképület és 
melléképítmény a szomszédos telekkel közös határvonalon (a hátsó kert területén) is 
elhelyezhető. 
(4) Melléképületek legfeljebb 4,5 m építménymagassággal, a főépülethez igazodó tetőformával 
és magastető esetén legfeljebb 6,0 m gerincmagassággal építhetők. 
(5) Oldal- vagy hátsó telekhatáron félnyeregtetős melléképület kizárólag ikresítve helyezhető el. 

38. § 
Az építési övezeteken belül kijelölt, kialakult szabályozási kategóriába sorolt (továbbiakban: 
kialakult) területeken: 

a) a beépítési módot, az előkert szükségességét és mértékét, az építési hely területét, a 
hátsókert mértékét és a telek beépítésének feltételeit szabályozási terv hiányában a 
szomszédos telkeken kialakult adottságok és az egyéb országos érvényű előírások 
megtartásával a városképi szempontok érvényesítésével az 1. sz. táblázatában rögzített 
keretek között kell meghatározni; 
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b) a helyi értékvédelmi területen az a) pontban meghatározottakat a városi főépítész előzetes 
állásfoglalásának figyelembevételével kell eldönteni. 

39. § 
(1) A nem kialakult szabályozási kategóriába sorolt (továbbiakban: nem kialakult) területeken az 
építési telkek kialakításának szabályait, a beépítési módot, az építménymagasságot, a beépítés és 
a zöldfelületek mértékét a szabályozási terven feltüntetett kódszámok és az 1. sz. táblázatban 
foglaltak határozzák meg. 
(2) Amennyiben a telek beépítése nem felel meg az építési előírásoknak, a meglévő épület 
felújítható, de sem a beépítettség, sem az épület(ek) szintterülete, építménymagassága nem 
növelhető. Ez alól kivételt képez a tetőtér-beépítés, mely esetben az építménymagasság és a 
beépítettség megtartása mellett a szintterület növelése megengedhető. Ha az épület lebontásra 
kerül, a telket beépítetlen teleknek kell tekinteni és az (1) bekezdés szerinti előírásokat kell 
alkalmazni. 
(3) Amennyiben a telek jelenlegi telekméretei nem felelnek meg az építési előírásoknak, a 
telekméretek - a szabályozási tervlapon jelölt közterületi határrendezést kivéve – tovább nem 
csökkenthetők és a telek beépíthető, ha a vonatkozó egyéb országos építési előírások betarthatók. 
(4) Amennyiben a telken a jelenlegi épület elhelyezése, valamint a telek közterület felől kialakult 
építési vonala nem felel meg az építési előírásoknak, és az előírás szerinti beépítési mód nem 
érvényesíthető, attól eltérő beépítési mód is alkalmazható, ha az a kialakult állapothoz illeszkedik 
és a telekre vonatkozó egyéb építési előírások betarthatók. 
(5) Amennyiben a telek jelenlegi építményeinek magassága meghaladja az építési előírásokban 
előírt értéket, a meglévő építmények kizárólag úgy bővíthetők, amennyiben azok magassága nem 
növekszik, és a telekre vonatkozó egyéb építési előírások betarthatók. Ha a meglévő építmények 
lebontásra kerülnek, a telket beépítetlen teleknek kell tekinteni és a vonatkozó építmény 
magassági előírásokat kell érvényesíteni. 
(6) Amennyiben a telken a meglévő épület elhelyezkedése nem felel meg az előkertre vonatkozó 
előírásoknak, az épület bővítésekor az építési hatóság engedélyezheti a meglévő előkerti állapot 
fenntartását. 

 
1-es (nagyvárosi egyéb) karakterű építési övezetek 

40. § 
(1) Az övezetekbe a telepszerűen beépített, vagy beépülő, legalább 700 m2 teleknagyságú 
telkeket magába foglaló területek tartoznak. 
(2) A telek beépítésének feltétele a teljes közművesítettség. 
(3) A övezet területén építési telket kialakítani, azon új építményt elhelyezni az 1. sz. táblázat 
alapján lehet. Az építménymagassági előírásnál kizárólag a felső érték alkalmazandó. Az 
előírások lakótelepek esetén a szabályozási tervlapon lehatárolt telektömbökre értelmezendők, 
melybe a lakóépületekhez használat szempontjából tartozó közkertek, kiszolgáló utak és parkoló 
felületek tartoznak. 
(4) Meglévő, úszótelken elhelyezett épületben többlet gépjárműigénnyel járó átalakítás, vagy 
rendeltetés megváltoztatása esetén, a szükséges járművek elhelyezésénél a helyi rendelet szerint 
kell eljárni.  
(5) Lakótelepeken úszótelek határait túllépő építést, vagy a szintterület növelését, új telek 
kialakítását engedélyezni csak szabályozási terv alapján szabad. 
(6)  Az övezetek területén a 4.000m2-t meghaladó területű telkeken (a meglévő lakótelepi 
telektömböket kivéve) az egységes megjelenés biztosítása érdekében építést engedélyezni 
beépítési terv alapján, a városi főépítész véleményének figyelembevételével lehet. 
(7) Az övezetben nem helyezhető el: háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem, 
állatkifutó,trágyatároló, siló, ömlesztett anyagtároló és szélkerék. 
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2-es (belvárosi) karakterű építési övezetek 
41. § 

(1) Az övezetek területén: 
 a) újonnan az utcavonalon legalább 6,0 m és legfeljebb 15,0 m építménymagasságú 

épületek helyezhetők el. A nem utcavonalon és nem keretes beépítésű övezetben 
építendő földszintesnél, vagy 3,5 m-es építménymagasságnál magasabb további 
főépület kizárólag szabadon állóan helyezhető el, és építménymagassága a telekre 
előírt alsó értéket, vagy a 6,0 m-t nem haladhatja meg. A további épületek térfogata 
egyenként nem haladhatja meg az utcavonalra néző épület térfogatát. Második épület 
kizárólag akkor létesíthető, amennyiben az építési telek területe legalább másfélszerese 
az építési övezetben előírt legkisebb telekterületnek. További épületek kizárólag akkor 
létesíthetők, amennyiben az építési telek területe legalább kétszerese az építési 
övezetben előírt legkisebb telekterületnek. A második és a további épületeknél az 
oldalkert mérete legalább 4,5 m. 

 b) az építményeket zártsorú, kialakult területen ezen kívül szabadon álló, kivételesen 
vegyes (telepszerű) beépítési módhoz tartozó építési helyen belül lehet elhelyezni 

 c) ha a szabályozási tervlap másként nem rendelkezik, 
ca) nem kialakult területbe sorolt építési telkeken előkert újonnan nem létesíthető, az 

utca felőli tervezett építmény utcára néző homlokvonala csak a szabályozási 
vonalon helyezhető el; 

cb) kialakult területekbe sorolt építési telkeken az előkert létesítésének szabályait a 
36. § határozza meg. 

 d) a közterületi homlokvonalon az építmény utcára néző, szállásjellegű helyiségeinek 
padlószint-magassága legalább 3 m és a földszint utca felőli oldalán kizárólag 
közösségi, kereskedelmi, szolgáltató funkció helyezhető el. 

e) jelen rendelet szempontjából az építmény utcai homlokvonala akkor helyezkedik el az 
utcai telekhatáron, ha az utcai homlokvonal hosszának legalább 2/3-a érintkezik az 
utcai telekhatárral. 

(2) A telek beépítésének feltétele a teljes közművesítettség. 
(3)A telek beépítési módját, a beépítettség mértékét, az elhelyezhető építmények magasságát a 
szabályozási terv, a telek legkisebb méreteit az 1.sz. táblázat tartalmazza. 
(4) Az övezetben nem helyezhető el: önálló hulladéktartály-tároló, háztartási célú kemence, 
húsfüstölő, zöldségverem, állatkifutó, trágyatároló, komposztáló, siló, ömlesztett anyagtároló, 
szélkerék. 

 
3-as (polgárvárosi) karakterű építési övezetek 

42. § 
(1) A övezetek területén 

a) újonnan az utcavonalon legalább 4,5 m és legfeljebb 12,5 m építménymagasságú 
épületek helyezhetők el. A nem utcavonalon építendő földszintesnél vagy 3,5 m 
építmény-magasságnál magasabb további főépület csak szabadon állóan helyezhető el és 
építménymagassága az előírt alsó értéket,  vagy a 6,0 m-t nem haladhatja meg.  
b) második épület kizárólag abban esetben létesíthető, amennyiben az építési telek területe 

legalább másfélszerese az építési övezetben előírt legkisebb telekterületnek. További 
épületek akkor létesíthetők, ha az építési telek területe legalább kétszerese az építési 
övezetben előírt legkisebb telekterületnek. A második és a további épületeknél az 
oldalkert mérete legalább 4,5 m. 

c) nem zártsorúan telepített új épületek esetén – azok részeként – az utcavonalon tömör 
téglakerítést kell építeni. 
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d) nem kialakult területekbe sorolt telkeken előkert újonnan nem létesíthető; kialakult 
területekbe sorolt telkeken az előkert létesítésének szabályait a 39. § (6) bekezdése 
szerint kell meghatározni. 

(2) A telek beépítésének feltétele a teljes közművesítettség. 
(3) A telkek beépítési módját, a beépítettség mértékét, az elhelyezhető építmények magasságát, a 
telek legkisebb méreteit az 1.sz. táblázat tartalmazza. 
(4) Az övezetben nem helyezhető el: önálló hulladéktartály-tároló, háztartási célú kemence, 
húsfüstölő, jégverem, zöldségverem, állatkifutó, trágyatároló, komposztáló, siló, ömlesztett 
anyagtároló, szélkerék. 
 

4-es (mezővárosi) karakterű építési övezetek 
43.§ 

(1) A övezetekbe jellemzően kisvárosi karakterű területek tartoznak. Az övezetbe tartozó 
telkeken: 

a) újonnan az utcavonalon legalább 3,5 m és legfeljebb 7,5 m építménymagasságú épületek 
helyezhetők el. A nem utcavonalon építendő további főépület építménymagassága 
legfeljebb 4,5 m lehet. A második épület csak akkor létesíthető, ha az építési telek 
területe legalább másfélszerese az építési övezetben előírt legkisebb telekterületnek. 
További épületek csak akkor létesíthetők, ha az építési telek területe legalább kétszerese 
az építési övezetben előírt legkisebb telekterületnek. A második és további épületeknél 
az oldalkert mérete legalább 4,5 m legyen. 

b) magas tetős, zártsorú, vagy oldalhatáros – kivételesen szabadon álló – beépítési módhoz 
tartozó építési helyen belül telepített építmények helyezhetők el, nem zártsorúan 
telepített új épületek esetén – azok részeként – az utcavonalon tömör téglakerítést kell 
építeni; 

c)  nem kialakult területek építési telkein előkert újonnan nem létesíthető; kialakult területek 
építési telkein az előkert létesítésének szabályait a 36. § szerint kell meghatározni. 

d) A jelen rendelet szempontjából az építmény utcai homlokvonala akkor helyezkedik el az 
utcai telekhatáron, ha az utcai homlokvonal legalább 2/3 hossza érintkezik az utcai 
telekhatárral. Beépítésre nem kerülő telekrész utcavonalán tömör téglakerítés létesítendő 
(gépkocsi behajtó és személybejárat biztosításával). 

(2) A telek beépítésének feltétele a részleges közművesítettség. 
(3) A telek beépítési módját, a beépítettség mértékét, az elhelyezhető építmények magasságát, a 
telek legkisebb méreteit az 1. sz. táblázat tartalmazza. 
(4) Az övezetben nem helyezhető el: állatkifutó, trágyatároló, siló, ömlesztett anyagtároló, 
szélkerék - kivéve, ha az állatok tartásáról szóló hatályos helyi rendelet másként nem 
rendelkezik. 
 
 

5-ös mezővárosi (telepszerű) karakterű építési övezetek 
44. § 

(1) Újonnan az utcavonalon legalább 3,5 m-es, legfeljebb 4,5 m-es építménymagasságú épületek 
helyezhetők el. A további épület kizárólag melléképület lehet, amennyiben az az egyéb előírások 
figyelembevételével elhelyezhető. 
(2) Oldalhatáron álló – kivételesen ikresített, vagy zártsorú – beépítési módhoz tartozó építési 
helyen belül helyezhetők el az építmények. 
(3) Egyebekben a 43. § rendelkezései az irányadók. 

 
6-os mezővárosi (halmaz) karakterű építési övezetek 

45. § 
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Az övezetben az engedélyezési eljárások során a szabályozási tervlapokon feltüntetett építési 
övezeti kódok, az 1. sz. táblázat és a 38. § szerint kell eljárni. 
 

7-es (kertvárosi) karakterű építési övezetek 
46. § 

(1) Az övezetek területén 
a.) az előkert vonalán legfeljebb 6,5 m építménymagasságú épületek helyezhetők el. Az 

építendő további főépület építménymagasság legfeljebb 4,5 m lehet. A második épület 
csak akkor létesíthető, ha az építési telek területe legalább másfélszerese az építési 
övezetben előírt legkisebb telekterületnek. További épületek csak akkor létesíthetők, ha 
az építési telek területe legalább kétszerese az építési övezetben előírt legkisebb 
telekterületnek. A második és a további épületeknél az oldalkert mérete legalább 4,5 m. 
aa) üdülőterületen az újonnan létesülő épületek utcai homlokzatának min. 50%-a az 
építési vonalon álljon. 

b.) az építményeket  
   ba) nem kialakult területbe sorolt építési telkeken 5,0 m előkert meghagyásával kell 

telepíteni, 
   bb) kialakult területek építési telkein az előkert létesítésének szabályait a 36. § 
tartalmazza. 

       c.) az előkerttel érintkező építési hely határa egyben kötelező építési vonal. 
  d.) Üdülőterületen az építési vonal a kötelező előkert határvonala. 

(2) A telek beépítésének feltétele legalább a részleges közművesítettség. 
(3) A telek beépítési módját, a beépítettség mértékét, az elhelyezhető építmények magasságát, a 
telek legkisebb méreteit az 1. sz. táblázat tartalmazza. 
(4) Közterület határán csak áttört kerítés létesíthető.  
(5) Az övezetben nem helyezhető el: állatkifutó, trágyatároló, siló, ömlesztett anyagtároló - 
kivéve, ha az állatok tartásáról szóló hatályos helyi rendelet másként nem rendelkezik. 
 

8-as falusias karakterű építési övezetek 
47.§ 

(1) Újonnan az utcavonalon 3,5 – 4,5 m építménymagasságú épületek helyezhetők el. További 
főépület építménymagassága sem lehet több 4,5 m-nél. Második épület csak akkor létesíthető, ha 
a telek területe legalább kétszerese az övezetre előírt legkisebb teleknek. 
(2) Az övezetben utcavonalon és oldalhatáron álló utcára merőleges gerincű, magastetős épületek 
építhetők. 
(3) A közterület határán tömör kerítés létesíthető, a környezethez alkalmazkodó 
anyaghasználattal. Magassága legfeljebb 2,5 m. 
(4) Az övezetben valamennyi melléképület és melléképítmény elhelyezhető – kivéve, 
amennyiben az állatok tartásról szóló hatályos helyi rendelet másként nem rendelkezik. 
 
III. fejezet 

EGYÉB ELŐÍRÁSOK 
 

Környezetvédelem 
Általános környezetvédelmi előírások 

48.§ 
(1) A város igazgatási területén kizárólag olyan létesítmények üzemeltethetők, építhetők, 
amelyek nem okozzák a környezeti elemek káros mértékű terhelését.  
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(2) Az engedélyezés során a tervezett létesítmény építése és üzemeltetése során generált 
környezeti hatásokat a vonatkozó hatályos jogszabályi előírások szerint meg kell vizsgálni. 
(3) Az ingatlanok használatakor keletkező hulladékokat az ingatlan határán belül 
környezetszennyezést és környezetveszélyeztetést kizáró módon kell gyűjteni. A keletkező 
hulladékok jogszerű és szakszerű ártalmatlanításáról és/vagy hasznosításáról a hulladék 
termelője köteles gondoskodni. 
(4) Felhagyott hulladékok jogszerű és szakszerű ártalmatlanításának és/vagy hasznosításának a 
kötelessége az ingatlan tulajdonosát terhelik. 
(5) A mindenkor hatályos Környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló Korm. rendelet hatálya alá tartozó tevékenységek  vagy 
létesítmények esetében az építés hatósági  vagy egyéb hatósági eljárás csak a 
környezetvédelmi hatósági lefolytatása  után indítható el. 
(6) A keletkező szennyvizek szükség szerinti előtisztításáról az ingatlan tulajdonosa vagy 
használója köteles gondoskodni. Az engedélyezési eljárás során az engedélyesnek hitelt 
érdemlő módon igazolnia kell, hogy a szennyvizét a hatályos jogszabályok betartásával el 
tudja helyezni. 
(7) A csapadékvizek elhelyezését – amennyiben az elvezetés nem lehetséges – az ingatlan 
határain belül kell megoldani a vonatkozó hatályos előírások figyelembe vételével. 
(8) Szennyezett csapadékvizek szükség szerinti előtisztítását az ingatlanon belül kell 
megoldani. 
(9) A felszíni vizek parti sávjait a vonatkozó hatályos jogszabályokban meghatározott 
mértékig kötelező szabadon hagyni. 
(10) Levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos határértékek tekintetében a hatályos országos 
előírásokat kell irányadónak tekinteni. 
(11) A levegő pollentartalmának csökkentése érdekében az ingatlan tulajdonosa köteles az 
ingatlan gyomtalanítását rendszeresen elvégezni vagy elvégeztetni, a bírságolást önálló 
önkormányzati rendeletben kell szabályozni. 

 
 

49. § 
 

(1) Vízfolyások, csatornák, vízelvezető árkok, védőgátak folyamatos karbantartásáról, 
tisztításáról a kezelő, üzemeltető köteles gondoskodni. 
(2) A földtani közeg, a felszín alatti víz és a felszíni vizek védelme érdekében veszélyes 
anyagot vagy veszélyes anyagot tartalmazó készítményt és hulladékot kizárólag a hatályos 
előírásoknak megfelelő, műszaki védelemmel ellátott zárt tárolóban lehet elhelyezni. 
(3) A földtani közeg, a felszín alatti víz védelme érdekében kommunális szennyvíz 
belterületen, csak közcsatornába annak kiépítéséig zárt tárolóba vezethető. Külterületen, ha a 
szennyvíz közcsatornába nem vezethető, csak zárt szennyvíztároló vagy közműpótló egyedi 
szennyvíztisztító berendezés létesíthető. Utóbbihoz az illetékes elsőfokú vízügyi hatóság 
hozzájárulását be kell szerezni. 
(4) Sajátkutas vízellátó rendszer létesítéséhez és üzemeltetéséhez az elsőfokú vízügyi hatóság 
engedélye szükséges. 
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Zaj elleni védelem 
50. § 

(5) Makó város közigazgatási területén kizárólag olyan létesítmények üzemeltethetők, 
építhetők, amelyek zajkibocsátása megfelel az érvényes zajvédelmi rendeleteknek. 

(6) A környezetét zajjal szennyező létesítmény építési engedélyéhez készített zajvédelmi 
fejezet készítése során a már meglevő létesítmények zajvédelmi hatásterületét 
figyelembe kell venni. 

(7) A környezetét zajjal szennyező létesítmény építési engedélyéhez készített zajvédelmi 
fejezetben igazolni kell megengedett zajterhelési határértékek betartását a tervezett 
létesítmény zajvédelmi hatásterületére. 

(8) A zaj elleni védelmi övezeteket az érvényes szabályozási terv és az érvényes 
zajvédelmi rendelet alapján kell meghatározni. 

 
Levegőtisztaság, levegővédelem 

51. § 
(1) A Makó város területére immissziós és emissziós határértékek szempontjából a 
vonatkozó hatályos országos rendeletekben  és a hatósági határozatokban  előírtakat kell 
alkalmazni.  
(2) Engedélyköteles légszennyező forrás létesítéséhez, rekonstrukciójához,  technológiájának 
megváltoztatásához egyéb engedélyező hatóság hiányában az elsőfokú környezetvédelmi 
hatóság engedélye szükséges. 
(3) A levegő pollentartalmának csökkentése érdekében az ingatlan tulajdonosa köteles az 
ingatlan gyomtalanítását rendszeresen elvégezni vagy elvégeztetni, a bírságolást önálló 
önkormányzati rendeletben kell szabályozni. 
(4) Bűzkibocsátással járó környezeti hatásvizsgálat köteles, vagy egységes 
környezethasználati engedély köteles tevékenységek esetén védelmi övezetet kell kialakítani. 
A védelmi övezetben nem lehet lakóépület, üdülőépület, oktatási, nevelési, egészségügyi, 
szociális és igazgatási célú épület, kivéve a telepítésre kerülő,  a már működő légszennyező 
források működésével összefüggő építmény. A védelmi övezet kialakításával kapcsolatos 
költségek viselése a légszennyezőt terhelik. 

 
Települési értékvédelem 

52.§ 
(1) Helyi területi védelem alá tartozik a szabályozási terven körülhatárolt várostörténeti- 
településszerkezeti értéket hordozó terület. 
(2) A helyi értékvédelemben részesülő és a jelen rendelettel védetté nyilvánított, valamint a 
védelmi listáról törlésre kerülő épületek, egyéb létesítmények listáját a Makó város helyi 
építészeti örökségének védelméről szóló önkormányzati rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza. 
(3) Az országos védelemre javasolt épületek listáját a Makó város helyi építészeti örökségének 
védelméről szóló önkormányzati rendelet 2. sz. melléklet tartalmazza. Az országos védelem 
elrendeléséig az épületek helyi védelemben részesülnek. 
(4) A Szerkezeti és a Szabályozási tervben kijelölt Településkép- és településszerkezet védelmi 
övezet helyi területi védelem alá tartozik. 

 
Helyi területi védelem alá tartozó településszerkezet 

53. § 
(1) A helyi területi védelem alá tartozó településszerkezeten és utca-tér hálózaton belül meg kell 
őrizni a hagyományosan kialakult 
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a) telekosztás jellemző méretét és formáját, 
b) beépítési szélességet, 
c) a beépítési légtér-arányt, 
d) jellemző beépítési módot, 
e) keresztmetszeti elrendezést (fasorral együtt), amennyiben ezt a használati (pl. 

közlekedési)  követelmények lehetővé teszik, 
f)  épületszélességet, valamint a bejáratok helyét (egy telekről csak egy gépjármű bejárat 

nyílhat). 
(2) Az építménymagasság kizárólag az adott területi egység a helyi építési szabályzatban 
meghatározott hagyományos beépítési karakterére még jellemző legnagyobb 
építménymagasságig növelhető. 
 

 
Településkép- és településszerkezet-védelmi övezet 

54. § 
(1) Az övezet területén az utca- és térhálózaton belül meg kell őrizni a hagyományosan 

kialakult 
a) telekosztás jellemző méretét és formáját,  
b) beépítési szélességet, 
c) a beépítési légtér-arányt, 
d) jellemző beépítési módot, 
e) keresztmetszeti elrendezést (fasorral együtt), amennyiben ezt a használati (pl. 

közlekedési) követelmények lehetővé teszik, 
f) épületszélességet, valamint a bejáratok helyét (egy telekről csak egy gépjármű bejárat 

nyílhat). 
(2) Az övezet területén új épület építése vagy meglévő bővítése, átalakítása során az 

illeszkedés szabályait be kell tartani. 
(3) Az (1)-(3) bekezdés előírásai alól kivétel az övezet területén 1950-1990 között 

telepszerűen épített többszintes, többlakásos lakóépületek és közvetlen környezetük. 
(4) A kivételes szabály a városképet javító és/vagy a történeti szerkezethez közelítő építési 

tevékenység engedélyezése során alkalmazható. 
(5) Épületeket a közterület felett összekötő zárt-, vagy nyitott folyosó – gyalogos híd – 

országosan védett épület esetében a kulturális örökségvédelmi hatóság engedélye helyi 
védelemben részesülő épület esetében a városi főépítész szakvéleménye, hozzájárulása 
alapján engedélyezhető.  

 
Régészeti jelentőségű területek védelme 

55. § 
(1) A szabályozási terven a jelmagyarázat szerint jelölt, valamint folyószámmal ellátott 
területeken és azok védőövezetében mindennemű földmunkával járó tevékenységhez a kulturális 
örökségvédelmi hatóság előzetes szakhatósági hozzájárulása szükséges. 
(2) Az (1) bekezdésben rögzített eseten kívül, minden nagyobb földmunkával és művelési ág 
változásával (egy hektárt meghaladó területű „zöldmezős” ipartelepítés, erdő, gyümölcsös, szőlő, 
stb. telepítése, irtása, mélyszántás, stb.) járó tevékenység megkezdése előtt ki kell kérni a 
kulturális örökségvédelmi  hatóság véleményét. 
 

Táj- és természetvédelem 
56. § 

(1) Az országos védelem alatt álló táj- és természetvédelmi területeken bármilyen építmény 
elhelyezése kizárólag az illetékes természetvédelmi hatóság hozzájárulásával történhet. 
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(2) Az országos védelem alatt álló táj- és természetvédelmi területek védőövezetében művelési 
ág-változtatás, építmények elhelyezése kizárólag az illetékes természetvédelmi hatóság 
véleményének figyelembevételével történhet. 
(3) A kunhalmok és a szikes tavak területén telkén bármilyen gazdasági tevékenység, 
építmények elhelyezése kizárólag az illetékes természetvédelmi hatóság engedélyével történhet. 
(4) Makó város kiemelten védendő összefüggő zöldterületeit, valamint a védendő fasorokat 
Makó város környezetvédelméről szóló önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 
(5) A különleges madárvédelmi és a kiemelt jelentőségű különleges természet-megőrzési 
területek helyrajzi szám szerinti felsorolását jelen rendelet 2 .sz. melléklete tartalmazza. 

 
Építési tilalmak és korlátozások 

57. § 
(1) A szabályozási terv a város területén építési és telekalakítási tilalmi és építési munkát 
korlátozó területeket jelöl: 

a) tilalmi területek: közcélú, - út- vagy közműépítési – terület, hulladék-lerakótelep 
védőterülete; szennyvíztisztító telep védőterülete fővédvonali töltések mentett oldali 
fakadóvizes tilalmi területe, 

b) korlátozási területek: a vasút védőterülete; közművek védőterülete; a közutak védőterülete; 
árvízvédelmi töltések védőterülete; a tömbfeltárás; az elővásárlás; a védőfásítás 
(beültetési kötelezettség); beépítési kötelezettség területe;  

c) átmeneti korlátozás, (belvízveszély megszüntetése); telekalakítás; telekformák helyi 
védelem miatti korlátozási területe. 

(2) A közcélú tilalmi területre eső telkek a tervezett közcélú felhasználás megvalósítása 
érdekében 2006. augusztus 1-jétől - legfeljebb 10 évig - építési és telekalakítási tilalom alatt 
állnak. 
(3) A tömbfeltárás területén a telkek szabályozási terven jelölt korlátozás alá vont része kizárólag 
a tömb egészére kiterjedő részletesebb szabályozási terv előírásai szerint építhető be. A 
korlátozás alá vont telekrész a beépítés mértékének megállapításánál nem vehető figyelembe. 
(4) Új, vagy újra megnyitott temető, temetkezési emlékhely telkén belül legalább 30 m széles, 
fásított védőterületet kell kialakítani. A temető védőterületének a szabályozási tervlapon jelölt 
területrészén kizárólag hamvasztásos, kolumbáriumos temetkezési mód engedélyezhető. 
(5) Az árvíz, vagy belvízvédelmi korlátozási területén a telkeknek a szabályozási tervlapon jelölt 
részén – árvízvédelmi intézkedések biztosítása érdekében – épület elhelyezése, vagy fásítás 
telepítése nem engedélyezhető. 
(6) A másodrendű (önkormányzati kezelésű) árvízvédelmi töltések védősávja mindkét oldalon a 
töltés lábától mért 10,0-10,0 m. A védősávon belül épület, építmény elhelyezése nem 
engedélyezhető. 
(7) A szabályozási tervlapon jelölt nagyobb méretű belvízcsatornák két oldalán 6-6 m-es, 
egyebeknél 3-3,  3 m-es parti sávot – kezelősávot – beépítés-mentesen kell megtartani. 
 

Településrendezési kötelezések  
 

58.§ 
(1) A polgármester beépítési kötelezettséget állapíthat meg az alábbi beépítetlen telkekre: 
 a) Makó város önkormányzata által értékesített építési telkekre, 
 b) a városközpont tervezett műemléki jelentőségű területén meglévő, vagy keletkező építési 
telkekre, 
 c) az alábbi fő útvonalak mindkét oldalára: 

• Szegedi utca 
• Megyeház utca 
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• Aradi utca – Wekerle utcáig 
• Csanád vezér tér – Kossuth L. utca 

(2) A beépítési kötelezettséggel terhelt telkeken a beépítést 2 éven belül el kell kezdeni és 
legkésőbb 4 év elteltével be kell fejezni. 

59.§ 
(1) A polgármester helyrehozatali kötelezettséget írhat elő önkormányzati hatósági 

határozatában az alábbi ingatlanokra:  
  a) 11427/6,11427/7, 11436/8 ingatlanon a11436/9 hrsz. ingatlannal közös telekhatárhoz 

közelebb eső épületre,11436/ 11, 11436/13, 11467/10, 11467/1 ingatlanon a11467/16 
hrsz. ingatlannal közös telekhatárhoz közelebb eső épületre,   11469/2, 11471/2, 
11473/1. 

b) a Makó város helyi építészeti örökségének védelméről szóló önkormányzati rendelet 2. és 
3. sz. mellékletben felsorolt valamennyi létesítményre, 
c) a Városközpont tervezett műemléki jelentőségű területén bármely épület közterület felöl 

látható homlokzatára, 
d) az 58.§ (1) bekezdés c) pontjában felsorolt utcák épületeinek utcai homlokzatára és 

kerítésére. 
  e) A Maros- parti üdülőterület részletesebb szabályozási tervlapján jelölt épületekre.  
(2) Az elrendelt helyrehozatalt a jogerős határozat keltétől számított egy éven belül el kell 
kezdeni és két év elteltével be kell fejezni. 

60.§ 
(1) Beültetési kötelezettség terheli a gazdasági és a lakóövezetek közvetlen érintkezésének 
határán a gazdasági területek tulajdonosait. 
(2) A védőfásítást a Szabályozási terven jelölt szélességben kell megvalósítani, legalább 2 fasor 
telepítésével. 
(3) A beültetési kötelezettséggel terhelt – a szabályozási tervlapon jelölt – telkeken 
használatbavételi engedély kizárólag a telepítés megvalósítását követően adható ki. 
(4) A szabályozási tervben jelölt beültetési kötelezettség teljesítését legalább egy év türelmi 
idővel kell elrendelni 
 

Elővásárlási jog gyakorlása 
61.§ 

(1) Makó Város Önkormányzatát elővásárlási jog illeti meg az alábbi területeken: 
a) a városrészek alközpontjainak bővítésére kijelölt tömbökben, 
b) Gerizdes és Kenderföld telekalakítási tervekkel érintett területein, 
c) városliget – szabadidőpark részére kijelölt területen, 

(2) Az elővásárlási jog gyakorlásáról szóló jogerős határozat tényét az ingatlan-nyilvántartásban 
fel kell tüntetni. 

Közlekedési létesítmények 
62.§ 

(1) A közutak és közterületek számára a szabályozási tervlapon meghatározott építési területet 
kell biztosítani. 
(2) A szabályozási szélességen belül kizárólag a közút létesítményei és berendezései, közművek 
létesíthetők, vagy növényzet telepíthető.  
(3) A 10 gépkocsi férőhelyet meghaladó kapacitású, újonnan létesítendő parkoló felületet 1db 
fa/4 db parkolóhely mennyiségben előnevelt, lombhullató növényzettel fásítani kell.  
(4) A belvárosi gyalogoszóna területén a gépjármű közlekedésre szolgáló útfelületek nem 
növelhetők. 
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(5) A használatbavételre kerülő létesítmények 3 t-nál nagyobb tehergépkocsival a belvárosi 
gyalogoszóna területéről nem szolgálhatók ki. 
(6) A gyalogoszóna forgalomszervezési tervek alapján több ütemben is megvalósítható. 

 
Közművek általános előírásai 

63.§ 
(1) A közüzemi közműhálózatok és közműlétesítmények körébe 

a. ) a vízellátás, 
b. ) a szennyvízelvezetés, 
c. ) a csapadékvíz-elvezetés, 
d. ) a földgázellátás, 
e. ) a kábel TV, 
f. ) a távközlés, 
g. ) a villamosenergia-ellátás tartozik. 

(2) A létesítményeket közterületen vagy a közmű üzemeltető telkén belül fáktól, fasortól 
számított 1,5 m-en túl kell elhelyezni. Az elhelyezésnél az MSZ 7487/2 szabványt, valamint a 
megfelelő ágazati szabványokat és előírásokat be kell tartani. Az előírások szerinti 
védőtávolságon belül mindennemű tevékenység csak az illetékes üzemeltető hozzájárulásával 
engedélyezhető. 
(3) Útépítésnél, útrekonstrukciónál a tervezett közművek egyidejű kiépítéséről, a csapadékvizek 
elvezetéséről és a meglevő közművek szükséges egyidejű rekonstrukciójáról gondoskodni kell. 
(4) Utak alatt bármely közmű építését a távlati közműelhelyezés lehetőségét biztosítva kell 
megvalósítani.   
(5) Közművezetékek, járulékos közműlétesítmények elhelyezésénél a városképi megjelenítésre, 
a környezetvédelmi (zaj, rezgés, szag) és az esztétikai követelmények betartására is figyelemmel 
kell lenni. 
(6) A feleslegessé vált közműveket és létesítményeit a közmű üzemeltetője köteles eltávolítani. 
 

Közművek ágazatonkénti előírásai 

Vízellátás 
64.§ 

(1) Külterületen lakás, kereskedelmi, vendéglátási célú szállásjellegű új épület építése vagy 
meglévő épület felsorolt célra történő átalakítása kizárólag a népegészségügyi szervezet által is 
elfogadott egészséges ivóvíz-ellátás megléte esetén engedélyezhető. 
(2) A mélységi kút védőtávolsága 10 m. 
(3) Termálkutak 30 m-es körzetén belül tilos minden olyan építmény létesítése, amely a 
fúróberendezés biztonságos felállítását akadályozza. 

Vízelvezetés 
65. § 

(1) A központi szennyvíztisztító telep védőtávolsága 300 m. 
(2) Élővízfolyásba az iparterületekről ipari eredetű szennyvíz csak a hatóságok által előírt, 
megfelelő kezelés után engedhető be. 

Ár-, és belvízvédelem 
66. § 

(1) A hullámtéri üdülőövezetekben új épület a nagyvízi mederkezelési terv miniszteri 
megállapításáig az illetékes vízügyi hatóság hozzájárulásával engedélyezhető. Az építmény 
magasság az induló födém felső szintjétől mért legfeljebb 4,5 m lehet. Meglévő épület 
átalakítása, felújítása a mértékadó árvízszint, vagy az addig előfordult legmagasabb árvízszint 
közül a magasabb +1 m biztonsági érték felett engedélyezhető. 
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(2) A Maros védőtöltésének mentett oldali lábától mért 110,0 m távolságon belül huzamos 
felszínrombolás, földbányászás tilos. Építmény, létesítmény elhelyezése kizárólag az illetékes 
vízügyi hatóság hozzájárulásával engedélyezhető. 
(3) A Maros hullámterében lévő nyárigát az illetékes vízügyi hatóság hozzájárulásával újítható 
fel. 
(4) A Maros jobbpartján a Balaton és a Verebes utca közötti, a szabályozási terven jelölt 
fakadóvizes területen építési telket kialakítani, építési engedélyt kiadni csak a fakadóvizek 
biztonságos elvezetésének megvalósítása után, a vízügyi hatóság előírásainak betartásával lehet. 
(5) Jelen rendelet 3. sz. mellékletében utcákkal körülhatárolt és a szabályozási tervben is 
feltüntetett városrészek belvíz által veszélyeztetettek, ahol az építési engedélyezés során az 
esetleges károk kizárása vagy mérséklése érdekében 

a) pince nem építhető, 
b) az épületek lábazati szigetelése és földszinti padlómagassága a várható legnagyobb 

belvízi elöntés felett legalább 30 cm-re legyen, 
c) a belvízveszélyről az ott élő lakosságot tájékoztatni kell, 
d) a zárt szennyvízgyűjtő fedlapja nem lehet alacsonyabb a b) pont szerinti 

magasságnál. 
(6) A külterület belvízzel erősen veszélyeztetett részeit a külterület szabályozási tervlapja tünteti 
fel. Épület, építmény engedélyezése során ezeken a területeken is az (5) bekezdésben foglaltak 
szerint kell eljárni. 

 
 

Villamosenergia-ellátás és termelés 
67. § 

(1) Városképvédelmi szempontból a villamos – közép- és kisfeszültségű hálózatot – beleértve a 
közvilágítási vezetékeket is – a szabályozási terven feltüntetett műemléki környezeten belül, 
valamint az új beépítésű területeken földbe kell fektetni.  
(2) Azokon a területeken, ahol a hálózatok föld felett vezethetők, a hálózatokat közös 
oszlopsorra kell elhelyezni, lehetőleg a közvilágítási lámpatestekkel együtt. 
(3) Elektromos légvezetékek védőtávolsága a vezeték tengelyétől: 

a) 10 kV esetén:    10 m 
b) 20 kV esetén:    13 m 
c) 120 kV esetén:  20 m 
 

(4)Szélerőmű park létesítésére az elkerülő út tervezett nyugati szakasza, a Jángori csatorna északi 
meghosszabbítása az Óföldeáki közigazgatási határig, a Makói főcsatorna és a Maroslelei út által 
közrezárt terület vizsgálható. 

 
 

Földgázellátás, szénhidrogén kitermelés 
68. § 

(1) Gázelosztó vezetékek védőtávolságai: 
A vezeték  

nyomásfokozata 
Védőtávolságok (m) 

 Névleges átm. mm I. kategóri- 
ájú  épület- 

től 

II.kategóri- 
ájú épület- 

től 

vasúttól 

Kisnyomású tetszőleges 3 (2) 2 (1) 2 (1) 
Középnyomású legfeljebb 90 4 (3) 3 (2) 3 (1) 

 90 felett 5 (3) 4 (3) 4 (2) 
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Nagyközépnyomású legfeljebb 90 7 (5) 5 (3) 4 (2) 
 90 felett 9 (5) 7 (4) 5 (2) 
(2) Középnyomású földgázellátású területeken telkenként egyedi nyomásszabályozókat kell 
elhelyezni. A tervezett gáznyomás-szabályozók az építmények utcai homlokzatára nem 
helyezhetők el. A berendezéseket telkek előkertjében (a kerítésbe építve), udvarán vagy az épület 
alárendeltebb homlokzatára kell szerelni. 
(3) A biztonsági sávon, vagy védőterületen belül épület, építmény elhelyezése nem 
engedélyezhető. 
(4) Olajkút 30 m-es dőlés távolságon belül létesítmény nem helyezhető el. 
(5) A gáz- és olaj távvezetékek védőtávolsága: 35-35 m. 

 
Távhőellátás 

69. § 
(1) A meglevő föld feletti távhő vezetékeket a szükséges rekonstrukció során föld alá kell 
áthelyezni. Új távhővezetéket kizárólag a föld felszíne alatt lehet vezetni. 
(2) Az ideiglenes jellegű – szabadtéri – hőközpontokat, fűtőműveket meg kell szüntetni, vagy 
végleges épületben kell elhelyezni. 

70. § 
Városképvédelmi szempontból távközlési hálózatok a szabályozási terven feltüntetett műemléki 
környezeten belül, valamint új építésű területeken földbe fektetve, alépítménybe helyezve 
létesíthetők. Azokon a területeken, ahol a távközlési hálózatok föld felett vezethetők; a 0,4 kV-
os, a közvilágítási és a távközlési szabadvezetékeket közös oszlopsoron kell vezetni.  
 

Zöldfelületek 
71. § 

(1) A Maros hullámtér természetes növényállománya országos és helyi értékvédelemben 
részesül. A hullámtér Natura 2000 terület, a beültetési kötelezettséget a hullámtérben őshonos 
fafajok főkertész által meghatározott díszfa változatával kell teljesíteni, a hullámtéren örökzöldet 
telepíteni tilos. 
(2) Az építési telken belüli beépítetlen területek gondozásáról, gyomtalanításáról, a meglévő 
növényállomány védelméről a tulajdonos köteles gondoskodni. 
(3) A tervezett épületek alaprajzi kialakításánál alkalmazkodni kell a meglévő és tervezett utcai 
sorfákhoz. Hiányos fasor esetén a pótlás lehetőségét biztosítani kell. 
(4) Közhasználatú, és korlátozott közhasználatú zöldterületen olyan munkát végezni, mely a 
növényzetben kárt okoz, engedély nélkül csak életveszély elhárítása érdekében lehet. 
(5) A nem közterületi telken kizárólag olyan növényzet telepíthető, amely a szomszédos 
építmények, kerítések karbantartását nem akadályozza, és állagát nem rontja. 
(6) Kisvárosias, kertvárosias és falusias lakóterületen az utcai zöldsávok gondozásáról az 
ingatlan tulajdonosai kötelesek gondoskodni. 
(7) A telek tulajdonosa a telke előtti közterületi zöldsávban 

a) a meglévő egyöntetű utcai fasorban idegen fafajt nem ültethet, 
b) utcai légvezeték alá kizárólag az építésügyi hatósággal előzetesen egyeztetett fafaj 
ültethető, 
c) sövény, vagy fa kizárólag abban az estben ültethető, amennyiben az a közutakra 
vonatkozó előírásokat nem sérti. 

 
IV. fejezet 

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
Fogalom meghatározások 
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72. § 
E rendelet alkalmazásában: 
1. Állatkifutó: Az állatoknak mozgási lehetőséget adó bekerített, tágas térség (2,0 x 2,0 m 
nagyobb terület) az állattartó építmény előtt. 
2. Áttört kerítés: Olyan kerítés, amelynél a tömör felületek aránya a kerítés teljes felületének 
50%-át nem haladja meg, és az egybefüggő tömör felületek külön-külön nem érik el a kerítés 
teljes hosszának 10%-át, valamint a kerítés lábazatának magassága nem haladja meg az 50 cm-t. 
3. Beépítési mód: Az épület építési telken való elhelyezésének módja. Ilyen lehet a szabadon 
álló, az oldalhatáron álló, az ikres, a zártsorú beépítési mód. Az OTÉK a beépítési módot építési 
helyként értelmezi. (OTÉK 1. ábra) 
4. Beépítésre nem szánt terület: A település közigazgatási területének az a része, ahol a 
beépíthetőséget rögzítő övezeti előírások legfeljebb 5%-ot engednek meg. 
5. Beépítésre szánt terület: A település közigazgatási területének erre kijelölt azon része, ahol a 
beépíthetőséget rögzítő övezeti előírások értéke legalább 10%, kivéve a különleges övezeteket, 
ahol 5%. 
6. Beépítettség: (OTÉK 1. sz. melléklet) A telek beépített területének a telek teljes - nyúlványos 
telek esetében a teleknyúlvány területével csökkentett - területéhez viszonyított értéke. A telek 
beépített területe a telken álló, a környező terepszinthez képest 1,0 m-nél magasabbra emelkedő 
építmények vízszintes síkban mért vetületi területeinek összege. A vetületi területek számítása 
során figyelmen kívül kell hagyni: 

a) az árnyékszék, a növénytermesztés céljára szolgáló, legfeljebb 4,50 m-es 
gerincmagasságú növényház (üvegház), fóliasátor, a terepszint alatti építmény és a 
melléképítmények, 

b) a terepcsatlakozástól legalább 2,0 m-rel magasabban lévő és az építmény tömegétől 
legfeljebb 1,5 m-re kiálló erkély, függőfolyosó, ereszpárkány, előtető, továbbá az 
építményhez tartozó előlépcső vízszintes vetületét. 

7. Beépítési terv: M 1:500 léptékű alaptérképen ábrázolni kell az építési helyeket, amelyen belül 
az egyes építmények elhelyezhetők, az építési hely beépíthetőségének mértékét, az elhelyezhető 
építmények magasságát, az út- és közműlétesítményeket, a gépjármű tárolók helyét és a 
zöldfelületeket. Továbbá jelölni kell a meghatározó helyeken a burkolatok szintmagasságát. 
8. Építési övezet: a rendeltetési övezet és építési övezet összevonásával keletkező olyan terület, 
ahol az építési és a rendeltetési előírások minden telekre azonosak. A szabályozási tervlapon 
használt jele pl. Lk 413353, ahol a betűjel a rendeltetési, a számok a HÉSZ 1. sz. mellékletben 
megfogalmazott építési előírásokra vonatkoznak. 
9. Építési tilalom: A településrendezési feladatok megvalósítása, továbbá a természeti, 
környezeti veszélyeztetettség megelőzése érdekében lehet elrendelni, melyet: 
Az építési tilalom az építési engedély érvényességi ideje alatt nem terjed ki: 
- az elrendelés előtt engedélyezett építési, a javítási, karbantartási munkákra, továbbá 
- a korábban gyakorolt használat folytatására, valamint 
- az életet, egészséget, vagyonbiztonságot veszélyeztető állapotot megszüntető, kárelhárító 
tevékenységre. 
A tilalmat az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni.  
10. Építménymagasság -relatív: Kialakult területen használt építési előírási elem. Foghíjtelek 
beépítéséhez a megvalósítható építmény magasságát a környezethez viszonyítva kell 
meghatározni. A környezet magassága tekintetében: 

a) a szomszédos telken álló építményként az utca azonos oldalán legközelebb álló építmény 
magassága, 

b) ha a foghíjtelket két vagy több oldalról közterület határolja, a kisebb szabályozási 
szélességű utca, tér túloldalán álló építmény magassága a mérvadó. 

11. Építmény-szintterület: 
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a) nettó: egy építményszint valamennyi helyiségének összes alapterülete, 
b) bruttó: egy építményszint külső falsíkok által határolt területe, 
c) összes: valamennyi építmény alapterületének összege. Az összes építmény-szintterület 

egyaránt lehet nettó vagy bruttó. 
12. Épület térfogat: az épület befoglaló kubatúrája. Az épület térfogata = az építmény 

homlokzatmagassága x a beépített területtel. 
13. Értékvédelmi övezet: Az értékvédelemmel kapcsolatos előírások homogén területei. 
Típusai: 

a) települési értékvédelemre vonatkozó szabályok 
b)táj- és természetvédelemre vonatkozó szabályok. 

14. Érzékeny természeti övezet: Olyan terület ahol a természeti értékek fennmaradása csak a 
jelenlegi területhasználat mellett biztosítható, azaz az élővilág érzékeny minden használati 
változásra. 
15. Félig zártsorúan elhelyezett épület: Az építési helyen belül az épület olyan elhelyezése, 
amelynél az épület az egyik oldalhatáron áll és az utcavonalon elhelyezkedő épületszárny 
magastetős gerincvonala az utca tengelyével párhuzamos. Az utcavonalon elhelyezkedő 
épületszárny és a nem beépített oldalkert közötti legkisebb távolság az építési övezetre előírt 
építmény magasságával egyenlő és a szabadon maradó oldalkert utcavonalán tömör kerítés 
létesül. 
16. Főépületek: Az építmények azon csoportja, melyek a rendeltetési övezet előírásokban 
megnevezett funkciók befogadói. A főépületektől a jelen rendelet megkülönbözteti a 
melléképületeket (lásd a fogalom meghatározást). 
17. Gazdasági építmény: A gazdasági tevékenység (gyártás, termékfeldolgozás, raktározás 
tárolás) célját szolgáló építmény. 
18. Halasztást nem tűrő eset: Olyan esemény (meghibásodás, rongálódás, katasztrófahelyzet) 
amelynél a sürgős beavatkozás nélkül emberek egészsége, élete veszélyben van,  jelentős 
vagyoni kár keletkezhet. 
19. Hátsókert: Az építési telek hátsó telekhatára és az e felé meghatározott építési határvonala 
(hátsókerti határvonal) és az oldalkertje(i) között fekvő része. Abban az esetben, ha az építési 
telek két, egymással párhuzamos homlokvonallal rendelkezik - azaz ha a telek mindkét vége 
közlekedési célú közterület,  magánút felé néz - afelől, hogy melyik telekrészt kell előkertnek, 
vagy hátsókertnek tekinteni, szabályozási terv, vagy annak hiányában az építési hatóság dönt. 
20. Homlokvonal: A telek közterülettel érintkező határvonala. 
21. Homlokzatmagasság: Valamely homlokzat függőleges vetületének egységnyi 
homlokzathosszra számított (magassági) értéke. 
22. Hulladékudvar: Olyan kijelölt terület, ahol a rendszeres hulladékgyűjtés keretében el nem 
szállítható hulladékok előírások szerinti tárolása, rendszeres elszállítása biztosított. Helyét Makó 
Város Önkormányzata igény szerint jelöli ki, mérete nem haladhatja meg a 0,2 hektárt. 
23. Ikres beépítési mód: Olyan beépítési mód, ahol az építmények csak ikres építési helyen 
belül helyezhetők el. 
Az ikres építési hely a telken belül úgy helyezkedik el, hogy az 

- vagy elő- és hátsókerttel, valamint egy oldalkerttel, 
- vagy hátsókerttel és egy oldalkerttel 

határos és szomszédos telek építési helyei a közös oldalhatáron érintkeznek egymással. 
24.Korlátozási terület: Olyan terület, ahol a telek szabályozási tervlapon jelölt része nem 
építhető be, de a telek többi része az építési övezet előírásai szerint beépíthető. 
25. Kialakult terület: Az építési övezetek csoportosításánál használt fogalom. Olyan építési 
övezetek, amelyek építészeti karaktere pozitív módon kialakult és ahhoz történő további 
igazodás, mint építési előírás elfogadható. Ilyen helyen a normatív építési szabályozás kevesebb 
elemet tartalmaz, mint a nem kialakult területen. 
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26. Közkert: A jelen rendelet szempontjából közkertnek minősül a szabályozási tervlapon 
lehatárolt lakótelepi telektömbökön belüli - a lakótömbbe tartozó népesség zöldfelületi igényét 
kielégítő zöldfelület. E zöldfelület területe lehet önkormányzati, vagy a lakótömb 
tulajdonosainak birtokában. 
27. Közlekedési célú közterület: Az a közterület, amely általában gépkocsi-közlekedés célját 
szolgálja, de ilyen terület a gyalogos közlekedés célját szolgáló közterület is. 
28. Közösségi intézmény: A közösségi intézmény körébe csak a non-profit érdekeltségű 
intézmények (polgármesteri hivatal, bíróság, templom, közkönyvtár stb.) tartoznak. 
29. Közhasználatra szánt terület: A közterület fogalmába nem tartozó, de a közhasználatot 
nem korlátozó területek tartoznak. Ilyen pl. az egészségügyi-szociális-turisztikai erdő, vagy a 
belterületi védőerdő, ahol a tulajdoni állapotoktól függetlenül a közhasználat nagyobbrészt nem 
korlátozható.  
30. Melléképületek: Az építmények azon csoportja, melyek a rendeltetési övezeti előírásokban 
megnevezett építmények használatát kiegészítik, azokhoz csatlakozóan vagy különállóan 
épülnek és nem minősülnek melléképítménynek. A melléképületek “H” magassága legfeljebb 
3,5 m, gerincmagasság legfeljebb 5 m lehet. 
31. Nem kialakult terület: Az építési övezetek csoportosításánál használt fogalom. Olyan 
építési övezetek, melyek vagy beépítetlenek, vagy az addig kialakult építészeti karakter 
jobbításra, vagy változtatásra szorul. Az utóbbi általában beépítési % és/vagy építménymagasság 
növelésével jár. Ilyen helyen a normatív építési szabályozás több elemet tartalmaz, mint a 
kialakult területen. 
32. Oldalhatáron álló beépítési mód: Olyan beépítési mód, ahol az építmények csak 
oldalhatáron álló építési helyen belül helyezhetők el. Az oldalhatáron álló építési hely a telken 
belüli elhelyezkedése: 

- elő- és hátsókerttel, valamint egy oldalról oldalkerttel, vagy 
-  hátsókerttel, és egy oldalról oldalkerttel határos. 

Az építési helyen belül az épületet úgy kell elhelyezni, hogy annak egyik határfalainak legalább 
2/3-a a telek oldalhatárára kerüljön. 
33. Ökofolyosó: Olyan termőhelyi területsáv, mely értékes (védett) természeti környezeteket köt 
össze, oldva a védett területek elszigeteltségét.  
34. Parkolólemez: Olyan épület, ahol nyitott parkoló felületek egymás felett több szinten 
helyezkednek el. 
35. Pavilon: Olyan építmény, mely huzamos tartózkodásra alkalmas helyiséget foglal magába és 
épületszerkezete könnyűszerkezet, valamint egy-egy rendeltetési egysége nem nagyobb mint 20 
m2, továbbá az építmény magassága legfeljebb 3,0 m. 
36. Szabadon álló - általános beépítési mód: Olyan beépítési mód, ahol az építmények csak 
szabadonálló építési helyen belül helyezkednek el. A szabadon álló építési hely telken belüli 
elhelyezkedése: 

- elő- és hátsókerttel, valamint mindkét oldalról oldalkerttel, vagy 
- vagy hátsókerttel és mindkét oldalról oldalkerttel határos. 

37. Szabadon álló - telepszerű beépítési mód: Az építési telek sajátos beépítési módja, ahol a 
szabályozás során egy építési hellyel nem határozható meg a telek beépíthetősége, ezért az 
építési engedélyezést megelőzően az építési helyeket elvi keretépítési engedélyben lehet 
tisztázni. 
38. I. rendű szabályozási elemek: megállapítása vagy módosítása csak a településszerkezeti 
tervben lehetséges. 
39. II. rendű szabályozási elemek: módosítása szabályozási tervben lehetséges. 
40. Szabályozási szélesség: Az utca két oldalán az egymással szemben lévő telkek között 
megengedett legkisebb távolság; a közút építési területének megengedett legkisebb szélessége, a 
közterület és a nem közterületek között. 
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41. Szabályozási terv: A szabályozási tervlapok összefoglaló megnevezése. A szabályozási terv 
a HÉSZ (Helyi Építési Szabályzat) rajzi kiegészítése és így annak elválaszthatatlan része. 
42. Szállásjellegű építmény: Azon építmények csoportja, melyeknél meghatározó a lakó-, vagy 
szálló funkció. Ilyenek a lakóépületek, üdülőszállók, szállodák, motelek, panziók stb. 
43. Szintterület-sűrűség: A beépítésre szánt (beépített) terület egyes területfelhasználási 
egységein elhelyezhető épületek összes terepszint feletti szintterületének és a területfelhasználási 
egység területének viszonyszáma. 
44. Tanyaudvar: Mezőgazdasági területbe sorolt telken kialakított albetéttel elhatárolt telekrész, 
amelyet a mezőgazdasági művelésből kivontak. A tanyaudvaron a rendeltetési előírások szerinti 
építés engedélyezhető. Újonnan tanyaudvar csak tanyás mezőgazdasági területbe sorolt telken 
alakítható ki. 
45. Terepszint alatti építmény: Olyan építmény, amely teljes egészében a környező 
(szomszédos) és a csatlakozó terepszint alatt van, vagy legfeljebb a lejtő felőli homlokzat felülete 
és az oldalhomlokzat felületrésze kerül a terepszint fölé, amelyhez közvetlenül kerti 
szabadlépcső vagy lejtő csatlakozik (pl. támfal-garázs). 
46. Úszótelek (meglévő): Az épület kontúrjával vagy attól 1,0 m-re meghúzott határvonallal 
határolt terület, melyet a tulajdoni lapra önálló helyrajzi számmal bejegyeztek, de általában nem 
felel meg az építési telek kritériumainak (pl.: a közterülettel való közvetlen kapcsolat, a 
telekméretek, a beépítettség mértéke stb. alapján). Újonnan úszótelek nem alakítható ki. 
47. Védőterület, védősáv: A védelmet igénylő építmények védelmére és a környezeti károk 
mérséklésére szolgál. A védőterületet valamely építmény körül, míg a védősávot valamely 
építmény, objektum mentén kell kialakítani. Az előbbiek kiterjedését a védőtávolság határozza 
meg. 
48. Vízgazdálkodási terület: OTÉK által használt területfelhasználási kategória, ahol a 
vízgazdálkodással összefüggő területek jelölhetők ki, vagy csak a vízgazdálkodási érdekeket 
nem sértő építmények helyezhetők el. 
49. Zártsorú beépítési mód: Olyan beépítési mód, ahol az építmények csak zártsorú építési 
helyen belül helyezhetők el. A zártsorú építési hely telken belüli elhelyezkedése: 

- elő- és hátsókerttel, vagy 
- kizárólag hátsókerttel 

határos és a szomszédos telkeken az építési helyek mindkét oldalhatár mentén érintkeznek 
egymással. 
A zártsorú építési helyen belül az épületet úgy kell elhelyezni, hogy az épületek nyílás nélküli 
határfalai a közös telekhatáron közvetlenül egymáshoz csatlakozzanak. Zártsorúnak tekintendő a 
beépítés abban az esetben is, ha az épület a telek egyik oldalhatárára illeszkedik, a 
telekszélességet legalább 50%-os hosszúságban elfoglalja és a másik oldalhatárig zárt épített 
tömör kerítéssel csatlakozik. A kerítésen személy- és kocsibejárat létesíthető. Az üresen maradó 
köz szélessége 3,0 m-nél keskenyebb, az épített tömör kerítés 2,5 m-nél magasabb nem lehet. 
 

Záró rendelkezések 
73. § 

 
(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést 
követően induló ügyekben kell alkalmazni. A rendelet hatálybalépésének napján folyamatban 
lévő ügyekben is alkalmazandó abban az esetben, ha az építtető számára kedvezőbb előírást 
tartalmaz. 
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Makó Város Önkormányzata Helyi 
Építési Szabályzatáról szóló 17/2006. (VII. 13.) Makó ör. 
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Jogharmonizációs záradék: 

 
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK 
irányelvnek való megfelelést szolgálja. 

 
 
                 Farkas Éva Erzsébet s.k.          dr. Bálint- Hankóczy Beatrix s.k. 
                       polgármester         jegyző 
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4. sz. melléklet 
 
Belvíz által veszélyeztetett városrészek: 
 
1.    Honvéd (Bethlen u. – Honvéd u. – Türr u. által határolt terület) 
1. Újváros (Váradi u. – Nagycsillag u. – Gyöngy u. – Dobó u. – Sírkert u. által határolt terület 
2. Vertán-telep (Szentháromság u. – Almási u. – Pipacs u. – Virág u. – Liliom u. 22. sz. – 

Tompa u. 17. sz. – Rigó u. – Ardics u. – a beépített terület határa a Szentháromság utcáig, a 
Tátra u. páros oldala is) 

4.  Gerizdes (Nádasdi u. – Kertész u. – Lisztes u. – Harmat u. – Velnök u. – Gerizdes u. – Tatár 
u. – Balogh Á. u. – Nyizsnyai u. által határolt terület) 
 
 

Újabb régészeti lelőhelyek 

 
M43-31 
Hrsz.: 0186/81-88; 91 
M43-32 
Hrsz.: 0186/10;23;24;25;98;102 
M43-33 
Hrsz.: 0390/16;18; 
M43-34 
Hrsz.: 0390/79-83 
M43-35 
Hrsz.: 0388/37-40; 42, 0389, 0390/21;93-98; 100; 102-112 
M43-36 
Hrsz.: 0390/100;101 
M43-37 
Hrsz.: 0404/19-26; 32;33;34 
M43-38 
Hrsz.: 0406/1 
M43-39 
Hrsz.: 0404/13-19, 0406/1;6, 0407, 0408/7;8, 0409, 0410/6;10;11;13;19;20, 0413, 0415/4;5;6, 
0548/2, 0598/1-3, 0603, 0604/2;4;5, 0626/14-20;23 
M43-40 
Hrsz.: 0596/28-30;60, 0603, 0608/9 
M43-41 
Hrsz.: 0596/61, 0603, 0608/3;9;11-23, 0611, 0612/2;3;4;5;7;9 
M43-42 
Hrsz.: 0610/2, 0611, 0614/5;6;12;13;14 
M43-43 
Hrsz.: 0566/19-70;108;109;113;114;115;126;127;128, 0567/4;5, 0568/7-15;17-27, 0569, 
0573/13-25;27-34;41;42;45;46;47;50;51;54;55;56;59;62;63;64;69;70;71;72;75; 76;78;79;80, 
0574, 0576 
M43-44 
Hrsz.: 0571/41;55 
15: Hrsz.: 0175/1 
16: Hrsz.: 0175/1, 0141/57, 0151,  
17: Hrsz:. 0179/12 
18: Hrsz:. 0179/50 
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19: Hrsz:. 0186/10;25;102 
20: Hrsz:. 0390/71-75 
21: Hrsz:. 0390/35-37 
22: Hrsz:. 0626/16-20;23 
23: Hrsz:. 0628/1 
24: Hrsz:. 0628/1 
TB28: Hrsz:. 0186/34-41 
MOL-12: Hrsz.: 0154/21-23 
MOL-13: Hrsz.: 0154/19-20 
MOL-14: Hrsz.: 0154/18-19 
MOL-15(10): Hrsz.: 0159/19 
MOL-16(11): Hrsz.: 0172/13-16  
MOL-17(12): Hrsz.: 0172/73-75 
MOL-18(13): Hrsz.: 0172/67-69 
MOL-19(14): Hrsz.: 0175/1 
MOL-27: Hrsz.: 0620/6 
MOL-28: Hrsz.: 0595/1, 0620/6  
MOL-30(25): Hrsz.: 0616/4;44;45;46;73;74;75;78 
MOL-31(26): Hrsz.: 0616/78 
MOL-34(29): Hrsz.: 0581/9-15 
MOL-35(30): Hrsz.: 0583/64;65;71;74;75;78;94;95, 0586/4;15-19, 0594/1 
MOL-44: Hrsz.: 0616/25-32;77 
NABUCCO-13: Hrsz.: 0583/85;86;88;89;103;104, 0594/1 
NABUCCO-14: Hrsz.: 0573/3-8;100;101, 0578, 0583/8-20;83;96-101, 0594/1 
NABUCCO-15: Hrsz.: 0579/3-13, 0580, 0581/1-16, 0582, 0583/32;33;35;36;40;41; 
45;46;47;51;54;55;56;57;64;65;70;71;74;75;76;77;78;94;95, 0594/1 
NABUCCO-17-18-20: Hrsz.: 0614/12, 0619/2, 0620/6 
RL1 Hrsz.: 0622/29;30;51;52, 0624/6, 0638, 0639/59-62;118-121 
RL8 Hrsz.: 039/2;8-10, 049/1, 060/14;49-53 
TXM Makó 4-6. É-i összekötő 5. lh. Hrsz.: 0175/1 
TXM -6. Hrsz.: 0141/29-31;34;48;56;57, 0151, 0172/6;18;57;58;59;80, 0175/1;2, 0176/1, 
0179/4;9;11-12;14-19;34;50;51 
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II./1. MEGALAPOZÓ, HELYZETFELTÁRÓ, JAVASLATTEVŐ MUNKARÉSZ 

 

1.1. Térségi kapcsolatok 

Az 1-13. pontokban jelzett módosítások – a 11. alatti Gyógyhely-kijelölés kivételével 

– nem érintenek térségi-településhálózati összefüggéseket. 

A javasolt Gyógyhely lényegében a Város központja. A fokozott környezetvédelmi 

követelmények a zajcsökkentés – forgalom-korlátozás – és a levegőtisztaság 

területén jelentkeznek első sorban. A Gyógyhelyhez szükséges ideális környezeti 

állapotok elérése, folyamatos fenntartása érdekében körülötte védőterületet – puffer 

zónát – kell kialakítani. A védelmi intézkedések visszahathatnak a környező 

városrészekre (egyes utakon forgalomnövekedésre lehet számítani). 

 

1.2. A területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata 

Az 5. alatti módosítás kivételével az összes többi módosításra a hatályos tervek 

szerint „beépítésre szánt” területen kerül sor, így ezek sem az OTrT-t, sem a 

CsmTrT-t nem érintik: mindkét terv települési térségként tünteti fel a módosításra 

kerülő területeket. 

Az 5. sz. módosítás során vizsgálni kell a téglagyári tavaknak záportározóként való 

hasznosítását. Mind az OTrT, mind a CsmTrt települési térségen belüli vízfelületként 

tünteti fel a tavakat, ezért ha hidraulikai szempontból alkalmasak záportározó 

funkcióra, kijelölésük a területrendezési tervekkel nem ellentétes. 

 

1.2.1. Országos Területrendezési terv (OTrT) 

Makó város belterületi vízrendezésére és a külterületi csapadékvizek elvezetésére 

2008-2009-ben tanulmányterv készült, amelynek figyelembevételével a 2010-ben 

jóváhagyott „Makó város településrendezési eszközeinek módosítása” c. terv kijelölte 

a záportározók helyét: 

1.sz. tározó az Ószegedi út és a Maroslelei út között a vízmű térségében. 

2. sz. tározó az Ardicsi és a Pernyák dűlői csatornák között 

3. sz. tározó a Jángori csatorna D-i oldalán a Földeáki elkerülő (4415. sz.) úttól Ny-

ra 

4. sz. tározó a Rákosi – Mikocsai csatornák térségében a „holt ág”-szerű 

természetes mélyedésben 
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Jelen módosítás során az 1., 2., 3. sz. záportározó helyét kell felülvizsgálni annak 

érdekében, hogy megvalósításuk a lehető legkevesebb akadályba ütközzön (terep- 

és tulajdonviszonyok, régészeti lelőhelyek). 

 

Az „Országos vízminőségvédelmi 

terület” övezete mindhárom tároló 

térségét lefedi. A tározók építése, 

üzemeltetése sem a felszíni, sem a 

mélységi vizek minőségét nem 

veszélyezteti, ezért a vízminőség-

védelemre külön intézkedésekre nincs 

szükség. 

 
 

1.2.2. Csongrád megye Területrendezési terve (CsmTrT) 
 

„Történeti települési terület” övezete 

a város teljes területét fedi. Makó város 

Önkormányzata a Településrendezési 

eszközök 2010-es módosítása során 

elvégezte az övezeti előírásokban 

megkövetelt feladatokat kijelölte a 

kulturális örökség szempontjából 

kiemelten kezelendő övezeteket. 

 

 
 

 

„Kiemelten érzékeny felszín alatti 

vízminőség-védelmi terület” övezete 

mindhárom tározót jelöli. 

Az övezetre vonatkozó követelmé-

nyeket a HÉSZ 41.§-a tartalmazza, jelen 

tervművelet során további intézkedésre 

nincs szükség. 
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„Felszíni vizek vízminőségvédelmi 

vízgyűjtő terület” övezetre mindhárom 

tározót jelöli. 

Az övezetre vonatkozó követelményeket 

a HÉSZ 41.§-a tartalmazza, jelen 

tervművelet során intézkedésre nincs 

szükség. 

 

 

„Széleróziónak kitett terület” övezete 

lefedi a város és környéke 

közigazgatási területét. 

A tározók területével csökken a 

széleróziónak kitett terület mértéke. 

A szélerózió egyéb káros 

következményei – légszennyezés – 

elleni védelmet az elkerülő út mentén 

tervezett védőerdő sáv biztosítja. Az 

egyéb intézkedéseket a HÉSZ 49.§-a 

tartalmazza 

 

1.3. A hatályos fejlesztési Koncepcióval való összhang 

A tervezett módosítások összhangban vannak a 2003-ban készült (Terra Stúdió Kft., 

Contex Mérnöki Iroda Kkt.) Városfejlesztési Koncepcióval: így különösen az I/4.1. 

Korszerű vízgazdálkodás megteremtése; I/5.1. Fürdő és kapcsolódó szolgáltatások 

fejlesztése; I/5.2. Az idegenforgalmi fogadó kapacitás fejlesztése; V/5. Épített 

környezet fejlesztése. 

 

1.4. A hatályos Szerkezeti tervvel való összhang 

A tervezett módosítások többsége a Szerkezeti tervet nem érinti.  

1.4.1. Az 1. sz. tervezési területen a vasút melletti tervezett védőerdő (Ev) elmarad. 

A kieső biológiai aktivitásérték ipari telkeken belül, kötelező fásítással 

pótolható. Az 1.5. fejezethez csatolt műholdképen látható, hogy a Justh Gy. 
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utca vasút és elkerülő út közötti szakasza mentén 25-35 m-es, részben már 

fásult előkertek alakultak ki. Itt, és a vasúttól DNy-ra eső gazdasági terület 

vasút melletti szakaszán kijelölendő „Kötelező fásítás” együttesen pótolja a 

kieső biológiai aktivitásértéket.  

 

1.4.2. Az 5.1. – 5.3. sz tervezési terület – záportározók helyének pontosítása – a 

kijelölt tározók területének jelentősebb módosítása esetén érinti a szerkezeti 

tervet. A kijelölt területek környezete közepes minőségű szántóföld – azonos a 

kijelölt területekkel – így a kisebb módosításnak területhasználat 

szempontjából nincs akadálya. 

 
1.4.3. A 12. sz. tervezési terület: Makó-Rákos területén a Tótkomlósi és Pitvarosi 

utca közötti területen falusias lakóterület helyett gazdasági övezet kerül 

kijelölésre. Ennek a biológiai aktivitásértéke lényegesen alacsonyabb, mint a 

falusias lakóterületé (Lf = 3,5; Ge = 0,3). A kieső biológiai aktivitásérték a 

terület három oldalán kijelölendő 20 m széles „Kötelező fásítás”-sal pótolható. 

A fásítás telepítését a meglévő területhasználat nem gátolja. 

 

(Hatályos Szerkezeti terv melléklet az 1.5. fejezet után) 
 

 

 

1.5. A hatályos szabályozási tervek és a jelenlegi területhasználat 

A fejezethez mellékelt 1-13 lap bemutatja a jelenlegi területhasználatot (műhold kép) 

és a hatályos szabályozási terv kivonatát. 

 

1.5.1. 1. sz. tervezési terület (az Elkerülő út – Justh Gyula utca – Vasútvonal között) 

A Justh Gyula utca 10383 hrsz. telken működő Füstöltkolbász Kft. csak a vasútvonal 

irányába bővíthető, ezt azonban akadályozza a 20 m szabályozási szélességű, 

tervezett kiszolgáló út és a vasút, illetve a Jángori csatorna melletti tervezett 

védőerdő. Az út célja a tömb közepén haladó út zsákutca jellegének megszüntetése, 

ezért keresztmetszete, mérete csökkenthető (lásd. Keresztszelvényt az 1.8. 

fejezetben). 
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Az ATIVIZIG előzetes tájékoztatásában az út csatorna mellé helyezése ellen kifogást 

nem emelt. A tervezett védőerdő elhagyásával kieső biológiai aktivitásérték részben 

a tömbben – a Justh Gy. u. mentén – részben a szomszédos gazdasági területen 

beültetési kötelezettséggel pótolható. 

 

1.5.2. 2. sz. tervezési terület (Honvéd utca – Királyhegyesi út – Vasútvonal – Justh 

Gy. utca között) 

A tömbbelsőbe tervezett feltáró út 4 üzem Honvéd utcától a vasútvonalig tartó 

beépített telephelye miatt nem valósítható meg, ezért meg kell szüntetni. A kiszolgáló 

út nélküli telkeket – szükség esetén – zsákutcáról, vagy szolgalmi úttal lehet 

megközelíteni. 

A beépíthetőséget az Ipari Parkkal azonos módon kell szabályozni (5. kódszám 

helyett 7. – 30% helyett 50% beépíthetőség). 

 

1.5.3. 3. sz. tervezési terület (a Hagymatikum Gyógyfürdő környezete – Szent János 

tér) 

A gyógy idegenforgalom növelése érdekében az Önkormányzat több régi épületben 

szálloda – szálláshelyek kialakítását tervezi (volt Rendőrség, bérpalota bővítés, 

Kállay Kollégium, volt Városháza, volt Galamb Kollégium). A szálláshelyeket célszerű 

lenne összekapcsolni a Hagymatikum fürdőkomplexummal föld felett, vagy föld alatt. 

A tervezett szálláshelyeket az egykori Városháza kivételével közterületek választják 

el a fürdőtől, ezért – illetve a közterületek alatt elhelyezett közművezetékek miatt – a 

földalatti összekötés kizárható, noha városképi szempontból és funkcionálisan is ez 

lenne a legkedvezőbb megoldás. A földalatti összekötés (pl. volt Városháza és a 

fürdő között) szabályozást nem igényel. A közterületek feletti összekötésre csak a 

közúti űrszelvény – 4,5 m – felett kerülhet sor. Az átjárók helye csak részletes 

építészeti tervezéssel állapítható meg, ezért szabályozási terven nem jelölhető. A 

HÉSZ-ben kell rögzíteni, illetve előírni a szükséges elvárásokat, egyeztetéseket 

(valamennyi érintett épület országos, vagy helyi védettséget élvez). 

 

1.5.4. 4. sz. tervezési terület (Szent János tér) 

A gyógyfürdő területe jelenleg is a beépíthetőség (40%) határán van, ugyanakkor 

további medencék elhelyezésére van igény. A fürdőterület csak közterület – Szent 

János tér – bevonásával bővíthető. A tér rekonstrukciója a közelmúltban elkészült: 
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parkolóhelyeket és parkot alakítottak ki. A hosszúkás, trapéz alakú tér ÉK-i térfala a 

20. század elején, DNy-i már korábban kialakult. A téren – az 1824 évi Giba térképen 

láthatóan – 8-9 szárazmalom működött. Ma már csak a DNy-i térfal falusias 

beépítése őrzi a tér egykori képét. Ennek megőrző fejlesztési lehetőségét a 

településrendezési eszközök tartalmazzák. 

A gyógyfürdőhöz kapcsolt térrész későbbi felújítása – átalakítása során kertépítészeti 

eszközökkel kell emléket állítani az „életet” adó szárazmalmoknak. 

 

1.5.5. 5. sz. tervezési terület (az 1-2-3. sz. záportározók) 

A város beépített területeitől Ny-ra eső, középtávon megvalósítandó záportározók 

helyét felül kell vizsgálni és megvalósítás esetleges akadályainak elhárítása és 

várható költségeinek mérséklése érdekében. 

A korábbi szakági terveket és az ATIVIZIG előzetes állásfoglalását (közepesen 

belvíz-veszélyeztetett területek) figyelembe véve a tározók kijelölt – a hatályos 

településrendezési eszközökben szereplő – helye megfelelő. Befogadó képességük 

– felületi kiterjedésük – pontos megállapításához részletes hidraulikai számítások 

szükségesek, amelyeket a vízjogi engedélyezési eljáráshoz kell készíteni. A 

szabályozási terv azt a területet tünteti fel, amelyen belül a tározó elhelyezendő. 

Jelen tervmódosítás keretében nincs lehetőség a teljes belvízelvezető rendszer 

felülvizsgálatára, a területrendezési tervek 2018-ig sorra kerülő teljes körű 

felülvizsgálata alkalmával kell elvégezni. 

 

Az 1. és 3. sz. jelzett tározók helyét a régészeti lelőhelyek közelsége, a 2. sz. tározó 

kiterjedését a domborzati viszonyok befolyásolják. 

A téglagyári tavak mintegy 11 hektáros vízfelületükkel alkalmasak lehetnek 

záporvizek átmeneti tározására, azonban a Mikocsai és a Rákosi csatorna is 1-1,5 

km távolságra és 1,5-2,0 m-rel mélyebben helyezkednek el a tavaknál, ezért a tavak 

feltöltése záporvízzel gravitációs úton nem lehetséges. 

Az 5/1. sz. tározó helyét, kiterjedését a régészeti lelőhelyek (152; 218) mellett a 

nagynyomású földgázvezeték, a közeli vízműhöz érkező gravitációs vízvezetékek, a 

kiskertek és a 120 kV-os transzformátor állomás is behatárolja, ezért új terület nem 

jelölhető ki. 

Az 5/2. sz. tározó kijelölt területe meghaladja a feltétlenül szükséges mértéket Az 

Ardicsi csatorna – egyesülve a Nagyér csatornával – a Makói főcsatorna felé haladva 

a környezeténél kissé magasabb területen halad keresztül. A bevágásból kikerült 
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földet a csatorna ÉK-i oldalán teríthették el, ezért célszerű a tározó méretét 5,5 ha-ra 

csökkenteni, esetleg a mélységét növelni. 

Az 5/3. sz. tározó a nagy- és középnyomású földgázvezetékek, a földeáki elkerülő út 

és a Jángori csatorna, valamint a régészeti lelőhelyek miatt determinált, kijelölt helye 

csak a terület csökkentésével változtatható (az elkerülő út biztonsági zónájának egy 

részét is igénybe veszi). Az elvezető rendszer üzemeltetőjével egyeztetve 

szükségesnek látszik ebben a térségben további tározók (4.5.-6.0 ha) kijelölése. A 

kijelölést a belvízelvezető rendszer korábban említett felülvizsgálata során (2018-ig) 

célszerű megtenni. 
 

1.5.6. 6. sz. tervezési terület (Megyeház utca – Kazinczy utca – Úri utca között). 

A Múzeum és a Bíróság építési lehetőségei kimerültek (30%) ezért az 5. beépítési 

kód helyett a belvárosi tömbökben gyakori 6. kódot (40% beépítés) kell alkalmazni. 
 

1.5.7. 7.sz. tervezési területen (Csanád vezér tér – Deák Ferenc utca közötti terület) 

Az úszótelken álló könyvtár bővítése miatt van szükség az intenzív beépítésű 

városközponti tömb beépíthetőségének növelésére: 6. kód (40%) helyett 8. beépítési 

kód (60%). 

Bővítés előtt meg kell szüntetni az úszótelkeket, majd bővítés után az új épület 

kontúrjának megfelelően kell kialakítani az új úszótelket. 
 

1.5.8. 8. sz. tervezési terület (Vásárhelyi út – Szikszay utca – Nagycsillag utca – 

Szilágyi Dezső utca között) 

A környező, hasonló teleknagyságú tömbökben a beépítési lehetőség 30% (5. kód). 

A tömbben lévő óvoda bővíthetősége érdekében is a 20% (4.kód) beépítési 

lehetőséget ugyancsak 30%-ra (5. kód) kell módosítani. 
 

1.5.9. 9. sz. tervezési terület (a Sírkert utca – Váradi utca – Attila utca – Majláth utca 

közötti három tömb). 

A telekméretek 20 %-os beépítési lehetőség mellett nem teszik lehetővé nagyobb 

méretű gazdasági épületek (pld. gépszín) elhelyezését, ezért a beépíthetőséget  

30 %-ra kell emelni. (4. kód helyett 5.), a környező tömbökhöz hasonlóan. 
 

1.5.10. 10. sz. tervezési terület (Ingó szőlő út környéke). 

Az Mks övezetbe sorolt kertség területén nincs lehetőség gazdasági épület 

elhelyezésére (tartalék terület), ugyanakkor több tulajdonos igényli, hogy a többi 

kertművelésű területhez hasonlóan az OTÉK-nak megfelelően gazdasági épületet 

(szerszámtárolót) lehessen építeni (Mks helyett Mk). 
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Az elkerülő úton belül jelentős tartalék területek találhatók, ezért az 

övezetmódosításnak nincs akadálya. 

 

1.5.11. 11. sz. tervezési terület (a Belváros nagyobb része), 

A Hagymatikum élményfürdő gyógyfürdővé nyilvánításával megnyílt a lehetősége a 

fürdő-környéki területek gyógyhellyé nyilvánításának, ha az egyéb feltételek is 

fennállnak (74/1999.(XII.25.)EüM rendelet 2.§) : pld. a kiemelten védett területre 

előírt levegőtisztaság, fokozottan védett területnek megfelelő zajszint, rendezett 

zöldterületek, közművek, közlekedés, kommunális szolgáltatások stb. A feltételek 

teljesülését a gyógyhellyé nyilvánítási kérelemben kell bizonyítani. 

A kérelem melléklete a gyógyhely és védőterületének határvonalát tartalmazó 

terület-, illetve településrendezési terv, jelen kijelölés ezt a célt szolgálja. 

A gyógyhely javasolt határa a városközpont jelentősebb műemlékeit, parkjait, 

köztereit foglalja magába (l. 2.1. Módosított Szabályozási tervlapok 11.) A 

védőterület a gyógyhely határát fél-, egy tömb mélységben követi. 
 

1.5.12. 12. sz. tervezési terület (Makó-Rákos Tótkomlósi út – Pitvarosi út közötti 

terület) 

A hatályos Szabályozási terv falusias lakóterület övezetbe sorolta a mintegy 4,0 

hektáros területet. Az 5 földrészletből álló tömbben egy romos, egykori vendégfogadó 

épület és egy alapjáig elbontott kápolna maradványai állnak. Az ingatlanok 

tulajdonosai gazdasági célokra, üzemközpont kialakítására kívánják hasznosítani a 

területet, ezért Ge övezetbe kerül, változatlan építési-övezeti előírásokkal. 

A biológiai aktivitásérték megőrzése érdekében a tömb három oldalán 20 m széles 

beültetési kötelezettséget ír elő a szabályozási terv. 

 

1.5.13. 13. sz. tervezési terület (Igási tanya, mezőgazdasági üzemközpont) 

Az üzemközpont területén a tulajdonos rekonstrukciót és bővítést tervez. Az új, 

korszerű gazdasági épületek a jelenlegi 30 %-os beépítési lehetőség mellett nem 

valósíthatók meg. A környező földrészletek csatolásával a beépítettség előírt mértéke 

tartható, célszerűbb azonban a meglévő központ intenzívebb beépítésének 

engedélyezése és a környező területek mezőgazdasági rendeltetésének megtartása, 

amely a beépítés mértékének 50 %-ra emelésével érhető el. 

Jelenlegi besorolás: Ge 122753 
Javasolt besorolás:  Ge 122774 
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Mellékletek: 

Hatályos szerkezeti terv a központi belterületről (a módosításokkal érintett területek 

feltüntetésével). 

Hatályos szerkezeti terv Makó-Rákos térségéről 

Hatályos szabályozási terv kivonatok és műholdképek 1-13: 

 
1. Földeáki út – Vasútvonal – Justh Gy. utca – M43 elkerülő út közötti terület 

2. Justh Gy. utca – Vasútvonal – Királyhegyesi út – Honvéd utca közötti terület 

3. Gyógyszállók összekötése a gyógyfürdővel 

4. Szent János tér fürdőhöz csatolása 

5. Záportározók (5./1; 5./2; 5./3) 

6. Széchenyi tér – Megyeház utca – Kazinczy utca 2. – Úri utca 7. 

7. Csanád vezér tér – Deák Ferenc utca közötti terület 

8. Vásárhelyi út – Szikszay utca – Nagy csillag utca – Szilágyi D. utca 

9. Sírkert utca – Váradi utca – Attila utca – Majláth utca 

10. Töltés utca – Révész utca – Ó Szegedi út – Tervezett elkerülő út 

11. Gyógyhely és védőterületének határa 

12. Makó-Rákos Tótkomlósi út – Pitvarosi út közötti terület 

13. Igási tanya 0351/19 hrsz. terület 

 
Szeged, 2015. augusztus 
 

          Takács Máté 
         vezető tervező 
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1. sz. tervezési terület műholdképe 
 

 

 
 
Részlet a hatályos szabályozási tervből       
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2. sz. tervezési terület műholdképe 

 
 
 
 
 
 

 
 
Részlet a hatályos szabályozási tervből       
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3. sz. tervezési terület műholdképe 
 

 
 

Részlet a hatályos szabályozási tervből 
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4. sz. tervezési terület műholdképe 
 

 
 

A Szent János tér a szárazmalmokkal Giba Antal 1824 évi térképén 
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5. sz. tervezési területek műholdképei 
 

 
 

5.1.sz. tervezési terület műholdképe 
 

 
 

Részlet a hatályos szabályozási tervből 
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5.2. sz. tervezési terület műholdképe 
 

 
 

Részlet a hatályos szabályozási tervből 
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5.3. sz. tervezési terület műholdképe 
 

 
 

Részlet a hatályos szabályozási tervből 
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6. sz. tervezési terület műholdképe 
 

 
 

Részlet a hatályos szabályozási tervből 
 
 



 89
 

 
 

7. sz. tervezési terület műholdképe 
 

 
 

Részlet a hatályos szabályozási tervből 
 
 
 
 



 90
 

 
 

8. sz. tervezési terület műholdképe 
 

 
 

Részlet a hatályos szabályozási tervből 
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9. sz. tervezési terület műholdképe 
 

 
 

Részlet a hatályos szabályozási tervből 
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10. sz. tervezési terület műholdképe 
 

 
 

Részlet a hatályos szabályozási tervből 
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11. sz. tervezési terület műholdképe 
 

 
 

Részlet a hatályos szabályozási tervből 
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12. sz. tervezési terület műholdképe 
 

 
 

Részlet a hatályos szabályozási tervből 
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13. sz. tervezési terület műholdképe 
 

 
 

Részlet a hatályos szabályozási tervből 
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1.6. Táji és természeti adottságok vizsgálata 

A tervezett módosítások – az 5; 12; 13. sorszámúak kivételével – a központi 

belterület beépített területein találhatók, a táji-, természeti adottságokat nem érintik. 

A záporvíz tározók helye az elkerülő út tervezett Ny-i – ÉNy-i szakasza mentén 

található, esetleges módosításuk a síkvidéki táj képét gazdagítja, de jelentősen nem 

változtatja meg. Térségükben védett természeti érték nincs. 

A Makó-Rákosi (12. sz.) övezetmódosítás a három oldalán előírt beültetési 

kötelezettséggel az üzemi épületek tájképet zavaró megjelenését takarja. Az Igási 

tanya dűlőben lévő állattartó telep (13. sz.) rekonstrukciója, a beépítés mintegy 10%-

os sűrítése a terület szélein fásított üzemközpont tájképet esetleg zavaró 

megjelenését nem változtatja meg. 

A beépített területeken tervezett módosítások a város zöldterületi rendszerét nem 

érintik. A beépítés mértékének 10 – 20 %-os növelése hosszú távon a zöldterületek 

ugyanilyen arányú csökkenését eredményezi, amit a kertek növekvő parkosítása – a 

hagyományos kertművelés – termelés megszűnésével – ellensúlyoz. 

 

1.7. Az épített környezet vizsgálata 

A tervezett módosítások a kialakult és a hatályos tervek szerinti területhasználatot 

alapvetően sehol sem változtatják meg. Makó-Rákoson falusias lakóterületből egyéb 

gazdasági övezet lesz. (12. sz.): a Tótkomlósi úttól K-re eső területen azonban 

jelenleg sincs lakóterület. A közelben – a Pitvarosi út K-i oldalán – mezőgazdasági 

üzemközpont található. 

A falusias lakóterületek beépíthetőségének 20 %-ról 30 %-ra emelése a 

telekbelsőkben az eddigieknél nagyobb gazdasági épületekben jelentkezik. (8., 9. 

sz.), a kialakult utcaképet azonban nem változtatja meg. 

Az 1. – 2. sz. módosítás részben beépített gazdasági területeket érint, az épített 

környezetre nincs számottevő hatással. A Városháza – volt Megyeház – és a Bíróság 

– Múzeum együttesének beépítettsége messze elmarad a megengedett 30 %-tól, de 

ez a Városháza nagy telkének köszönhető (6. sz. terület). A Bíróság és a Múzeum 

telkén a beépítettség eléri, illetve meghaladja a 30 %-ot. A bővítési igény miatti 

beépítési %-növelés a telekbelsőben eredményez további beépítést. A Bírósági 

épület bővítéséhez a Kulturális Örökségvédelmi hatóság hozzájárulása szükséges 

régészeti érintettség esetén. Ugyan ilyen hozzájárulás szükséges a Múzeum 

bővítéséhez is, mivel műemléki környezetben (Mk) található.  

A bővítésre kerülő Városi Könyvtár tömbtelkes területen – úszótelekkel – található a 

városközpontban (7. sz. terület). Környezetében védett épületek nincsenek. 
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A 3. sz. tervezési területen – a Gyógyfürdő és környezete – jelentkező módosítási 

igény (szállás rendeltetésű épületek összekötése a fürdővel) járhat jelentősebb 

városképi beavatkozással. 

A mellékelt beépítési javaslatokból látható (Tokár Gy. építész), hogy a volt 

Városházából kialakítandó Gyógyszálló fürdő felöli bővítménye egy „sóhajok hídjá”-

val minden zavaró városképi hatás 

nélkül kapcsolható a fürdő gyógyászati 

részéhez. 

A Bérház bővítményeként 

megvalósuló szálló már csak a volt 

Városháza bővítményén keresztül, a 

Makovecz I. térhez vezető sétány 

keresztezésével köthető össze a 

fürdővel. 

A Kállay Kollégium gyógyszállóvá 

alakítása esetén az már csak az előző 

kettőn keresztül kapcsolódhat a 

gyógyfürdőhöz egy viszonylag hosszú, 

lábakra állított folyosón keresztül. 

 
 

A Teleki utca a Gyógyfürdő ÉNy-i határa. Az 

utca páros oldalán, a 2. sz. alatt az egykori 

Pénzügyi palota, majd József Attila 

Kollégium patinás műemlék épülete, az 

ellentétes sarkon – a 6. sz. alatt – a volt 

rendőrségi épület eklektikus, kétemeletes 

műemlékvédelemre javasolt épülete áll. 

A két sarki épület közötti, földszintes 

épületek bontásával és helyük beépítésével 

egységes térfal zárhatja le a fürdő ÉNy-i 

oldalát. A meglévő – megmaradó épületek 

és a bővítmények találkozásánál helyezhető 

el akadálymentes gyalogos felüljáró (fürdő 

felől lifttel is felszerelve). 
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A gyalogos felüljárók és az összekötő hidak esetében is szükséges – helyük 

funkcionális megválasztása mellett – az építészeti megformálás, a környezetbe 

illesztés. 

 

1.8. Közlekedés  

A javasolt módosítások a város közúti közlekedési rendszerét nem érintik, ezért 

önálló közlekedési alátámasztó munkarész nem készül. 

Az 1. sz. tervezési területen a kiszolgáló út szabályozási szélessége 20 m-ről 13 m-

re csökken. A csökkent méret megfelelőségét az alábbi keresztszelvény igazolja. 

 

 

Az áthelyezett feltáró út keresztszelvénye 

 

A 2. sz. tervezési területen a tömbbelsőbe tervezett kiszolgáló út elmarad. Néhány 

közúti kapcsolat nélküli telek (a vasút melletti rakodóterületről közelítik meg) szükség 

esetén a Honvéd utcáról nyíló zsákutcával (magán-, vagy szolgalmi úttal) 

kiszolgálható. 

A 3. sz. tervezési területen (Szent János tér) a beépített területet a megmaradó utca 

kiszolgálja. A téren kialakított parkolók a Gyógyfürdőt szolgálják jelenleg is, a 

módosítás után ezek területileg is a fürdőhöz tartoznak. 
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1.9. Közművek 

A tervezett módosítások a közműhálózatot nem érintik. Az energia ellátás és az 

elektronikus hírközlés vezetékeire, létesítményeire a módosítások nincsenek 

közvetlen hatással. 

Fentiek miatt nem készül a vízi közművekre, az energiaellátásra és az 

elektronikus távközlésre önálló szakági alátámasztó munkarész. 

Az 5. sz. módosítás a záportározók helyének felülvizsgálatára vonatkozik, ehhez 

készül szakági alátámasztó munkarész. A felülvizsgálat az 1. – 2. – 3. sz. tározót 

érinti, mivel a 4. sz. – a belterület K-i oldalán – természetes mélyfekvésű vízgyűjtő 

terület, természeti védettséget is élvez. Záportározóként való hasznosítása esetén a 

vízmozgás (legkisebb és legnagyobb vízszint) mértékét a természetvédelmi 

hatósággal egyeztetve kell megállapítani. 

 

1.10. Környezetvédelem 

A módosítások a környezeti elemekre gyakorolt káros hatásokat nem növelik. A 

biológiai aktivitásérték csökkenése településrendezési eszközökkel pótolható (pld. 

beültetési kötelezettség betervezése). 

A HÉSZ környezetvédelemre vonatkozó fejezetei frissítésre szorulnak és a 

gyógyhely kijelölésnek is lehetnek környezetvédelmi következményei, ezért a tervhez 

készül környezetvédelmi alátámasztó munkarész. 

 

 

Szeged, 2015. augusztus 

 

          Takács Máté 

         vezető tervező 
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II./2 HELYZETELEMZŐ ÉS ÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ 

 

A megalapozó, helyzetfeltáró vizsgálatok egyetlen olyan tényezőt sem tártak fel, 

amely megakadályozná a településrendezési eszközök tervezett módosítását. 

A módosítások nincsenek olyan hatással a környezetükre, amely ott további 

beavatkozást – esetleg tervmódosítást igényelne. 

A módosítások végrehajtása – az annak alapján megvalósuló beruházások – 

pozitívan hatnak a város fejlődésére, a lakosság életkörülményeire: 

1. sz. módosítás: a Kolbászüzem bővítésével nő a foglalkoztatottak száma és a 

város adóbevétele. 

2. sz. módosítás: a tömbbelsőbe tervezett út és az alacsony beépíthetőség 

(30%) több itteni üzem fejlesztési terveinek megvalósulását 

akadályozza. 

3. sz. módosítás: a tervezett gyógyszállók összekötése a gyógyfürdővel 

jelentősen emeli azok komfortját, a vendégek közérzetét 

javítja, ezen keresztül növeli a gyógy-idegenforgalmat. 

4. sz. módosítás: a Szent János tér fürdőhöz csatolásával a parkolóhelyek – az 

OTÉK-nak megfelelően – a kiszolgált létesítmény telkére 

kerülnek. Nagyobb távlatban – parkrekonstrukció során – 

emlék állítható az egykor itt üzemelő szárazmalmoknak. 

5. sz. módosítás: az újabb régészeti lelőhelyek és a terepviszonyok 

figyelembevételével a záportározók gyorsabban és 

gazdaságosabban megvalósíthatók, a településbiztonság 

növekszik. 

6. sz. módosítás: a bíróság és a múzeum a beépíthetőség mértékének 

növelésével, fejlődhet, bővülhet. 

7. sz. módosítás: a városi könyvtár bővítése – rekonstrukciója elől elhárulnak az 

engedélyezési akadályok. 

8. sz. módosítás: a beépíthetőség mértékének a környező tömbökével azonos 

mértékűre emelésével az óvoda bővülhet, a falusias beépítésű 

telkeken nagyobb gazdasági épület is építhető. 

9. sz. módosítás: a kisebb – 1000m2 alatti – telkeken is lehetőség nyílik nagyobb 

gazdasági épület létesítésére (30 %-os beépíthetőség esetén 
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egy 200 □-öles telekre összesen mintegy 220 m2 bruttó 

alapterületű épület épülhet). 

10. sz. módosítás: Ingószőlők telkein szerszámos kamrák épülhetnek (max.  

3 %-os beépítettséggel). 

11. sz. módosítás: a településrendezési terveken kijelölt „Gyógyhely” és 

védőterülete alapján lehet pályázni a „Gyógyhely” cím 

elnyerésére. Az ÁNTSZ szakvéleménye alapján az Országos 

Tisztifőorvosi Hivatal dönt a kijelölésről, amennyiben a 

szükséges feltételek, környezeti tényezők fennállnak. 

12. sz. módosítás: Makó-Rákos területén a környékbeli gazdaságok, 

mezőgazdasági üzemek, terményraktárakat és feldolgozókat, 

üzemközpontokat terveznek, a beépítetlen falusias lakóterület 

részére kijelölt ingatlanok egyéb gazdasági övezetbe történő 

átsorolásával bővíthető a gazdasági terület. 

13. sz. módosítás: Az Igási tanya dűlőben meglévő mezőgazdasági üzemközpont 

rekonstrukcióra és bővítésre kerül, ezért az ingatlan nagyobb 

mértékű (50%-os) beépítése szükséges. 

 

 

 

Szeged, 2015. augusztus 

 

          Takács Máté 

         vezető tervező 
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II/3. SZAKÁGI ALÁTÁMASZTÓ JAVASLATOK 
 

3.1. KÖRNYEZETVÉDELEM 

Ebben a fejezetben Makó Város jelenleg hatályos Településrendezési eszközeinek, 

tárgyi dokumentációban részletezett, tervezett részleges módosításainak 

környezetvédelmi értékelését végeztük el arra vonatkozóan, hogy a tervezett 

módosítások kapcsán a környezet várható terhelése mennyiben fog eltérni az eredeti 

tervben prognosztizáltakhoz képest. 

Az értékelést a jelenleg (2015. augusztus) hatályos környezetvédelmi jogszabályok 

és előírások figyelembevételével végeztük. 

 

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM 
 

Éghajlati adottságok 

Makó éghajlata mérsékelten kontinentális. Az évi napsütés összege megközelíti a 

2100 órát, ebből a nyári időszak 850 óra, a téli időszak 200 óra körüli, a fennmaradó 

1050 óra a tavaszi és az őszi időszak között oszlik meg. 

Az évi középhőmérséklet 10,5-10,6 °C. A napi középhőmérséklet várhatóan április 8-

9-én már meghaladja a 10 °C-ot, és ez az időszak október 23-24-ig tart. A nyári 

abszolút hőmérsékleti maximumok sokévi átlaga 34,7 °C, a téli abszolút minimumoké 

-16,8 °C körüli. 

Az évi csapadékösszeg 500-600 mm, melynek eloszlása egyenetlen. A vegetációs 

időszakban 320-340 mm csapadék várható. A hótakarós napok száma 28-30, az 

átlagos maximális hóvastagság 18-20 cm. 

Az ariditási index 1,35 körül van. 

Az É-i, D-i és a DK-i szélirányok a leggyakoribbak, az átlagos szélsebesség 2,5-3,0 
m/s közötti. 

A térség szélirány gyakorisága (%) 
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Levegőminőségi adatok 

 

Makó város levegőminősége a legutolsó rendelkezésre álló, kiértékelt RIV 

adatok alapján  

 

A Makó város levegőminőségét a Széchenyi u. 7. szám alatt levő, RIV 

mérőhálózatba tartozó manuális mintavételi pont reprezentálja. Makón 2008-tól csak 

a nitrogén-dioxid koncentrációját mérik. 

 

A döntően hőtermelésből és a közlekedésből származó légszennyező anyag a 

nitrogéndioxid (NO2) koncentrációjának országos RIV hálózati mérési eredményei 
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alapján nitrogéndioxid légszennyező anyagra vonatkoztatva Makó város 

levegőminősége 2014. évben is jó minősítést kapott (1. táblázat) 

 

1. táblázat 

MAKÓ 
LÉGSZENNYEZETTSÉGI INDEXE (2014. ÉV) 

Nitrogéndioxid 
(NO2) 

Kéndioxid 
(SO2) 

Ülepedő por 
(ÜP) 

ÖSSZESÍTETT 
INDEX 

JÓ (2) n. a. n. a. JÓ (2) 

Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat 

 

Az 1. ábra a környezeti levegő nitrogéndioxid (NO2) koncentrációjának változását 

mutatja (forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat)  
 

 
 

 
 

1. ábra: NO2 koncentrációk alakulása 2005-2014 között 
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Makó város levegőjének nitrogéndioxid (NO2) koncentrációja a 2005. évhez képest 

2013-ig jelentősen csökkent. A 2013. évben kismértékű növekedést regisztráltak. 

Összességében jelenleg is – a 2013-as évet leszámítva – jelenleg a legkisebb 

értéket mutatja a vizsgált (2005-2014) időszakban.   

 

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. §-a, a 

légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM 

rendelet valamint a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött 

légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM 

rendelet alapján Makó levegőminősége az alábbi 2. táblázatban bemutatott 

légszennyezettséggel (10. zóna, az ország többi területe, kivéve a kijelölt a 

városokat) jellemezhető. 

 
 

Levegőminőségi követelmények 
(4/2011. (I. 14.) VM rendeletet) 

 

Levegőterheltségi szint 
egészségügyi határértékei (µµµµg/m3) Légszennyező 

anyag  
órás  24 órás éves 

Veszélyessé
gi fokozat 

Szén-monoxid 10.000 5.000* 3.000 II. 

Nitrogén-dioxid 100 85 40 II. 

Szálló por (PM10) - 50 40 III. 

Kén-dioxid 250 125 50 III. 

Ózon - 120* - I. 

Benzol - - 5 I. 
* napi 8 órás mozgó átlagkoncentrációk maximuma 
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A település levegője gyakorlatilag minden légszennyező anyagra nézve még 

terhelhető.  

A levegő szennyezettségét döntően a hőtermelésből és a közlekedésből adódó 

emissziók határozzák meg. A deflációs külterület miatt számottevő hatással van a 

levegő minőségére a külterületről transzmisszió útján bekerülő por is. 

Az ipari eredetű légszennyezőanyag kibocsátás a településen nem jelentős. 

A hőtermelésből származó fő légszennyező anyagok a nitrogén-oxidok és a 

szénmonoxid.   

A főbb, ipari légszennyező anyagokat kibocsátó vállalkozások : Váll-Ker Vállalkozoi 

És Kereskedelmi Kft., MEDICOR MEDITŰ Kft., Vgm-Magép Gépgyárto Kft. 

A tervezett módosítások Makó város levegőminőségében értékelhető változásokat 

nem eredményeznek. 

VÍZVÉDELEM 

 

A települési önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek üzemeltetését a 

jogszabályi környezet változása miatt 2014. évtől a Békéscsabai székhellyel 

rendelkező Alföldvíz Zrt. végzi. 
 

A tervezett módosítások a település vízellátási, szennyvízelvezetési és 

szennyvíztisztítási rendszereiben változást nem okoznak. 
  

A külterületen keletkező szennyvizek jelentős része valószínűsíthetően 

elszikkasztásra kerül, az elszikkaszthatósági feltételek vizsgálata nélkül. Külterületen 

szorgalmazni és támogatni kell a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő 

közműpótló megoldásokat. 
 

Különös gonddal kell eljárni a kialakítandó burkolt felületekről lefolyó csapadékvizek 

elhelyezésével. Befogadó hiányában a burkolt felületekről lefolyó csapadékvizek 

elhelyezéséről és/vagy hasznosításáról – az esetleg szükséges előtisztítást követően 

– a hatályos jogszabályok és műszaki előírások betartásával, az ingatlan határain 

belül kell gondoskodni.  
 

A felszín alatti vízbe ill. a földtani közegbe közvetve ill. közvetlenül bevezettet 

előtisztított szennyezett vizek nem okozhatják a felszín alatti víz ill. a földtani közeg 

hatályos jogszabályban ill. hatósági határozatban előírt szennyezettségí 

küszöbértékének túllépését.  
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Makó területét, a felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrendelet (219/2004. 

(VII. 21.) kormányrendelet 2. melléklet 2. pont a) bekezdése alapján, a 27/2004. (XII. 

25.) KvVM rendelet az „érzékeny” besorolású területek közé sorolja. 

Makó területének a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni 

védelme megítélése szempontjából a MePAR rendszer tematikus fedvényeként a 

blokkok szintjén, blokkazonosítók által meghatározottakat kell irányadónak tekinteni.  

Mezőgazdasági tevékenységet nitrát érzékeny területen a vonatkozó országos 

rendelet szerinti cselekvési program, valamint a helyes mezőgazdasági gyakorlatnak 

a cselekvési programban meghatározott kötelező előírásai szerint kell végezni. 

A felszín alatti vízre vonatkozó szennyezettségi határértékek tekintetében a 6/2009. 

(IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben rögzítettek értékek az irányadók. 
 

A felszín alatti vízbe ill. a földtani közegbe közvetve ill. közvetlenül bevezettet 

előtisztított szennyezett vizek nem okozhatják a felszín alatti víz ill. a földtani közeg 

hatályos jogszabályban ill. hatósági határozatban előírt szennyezettségí 

küszöbértékének túllépését.  

Talajvédelmi szempontból kiemelendő fontosságú a humusz védelme is, melyet a 

termőföldön történő beruházások megvalósítása során kell biztosítani kell. A terület 

igénybevétele, épületek, létesítmények elhelyezése esetén a terület előkészítése 

során a humuszos termőréteg védelméről, összegyűjtéséről, megfelelő kezeléséről 

és újrahasznosításáról a beruházónak gondoskodnia kell. 
 

A földtani közegre vonatkozó szennyezettségi határértékek tekintetében a 6/2009. 

(IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben rögzítettek értékek az irányadók.  
 

A tervezett módosítás a felszíni- és a felszín alatti vizek állapotát nem veszélyeztetik 

és azok mennyiségi és minőségi állapotában változás a módosításokkal 

kapcsolatosan nem fog bekövetkezni. 

 

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 

Az ingatlanokon keletkező hulladékok elkülönített, környezetszennyezést és 

környezet veszélyeztetést kizáró módon történő gyűjtése az ingatlan 

tulajdonosának/használójának a kötelessége az ingatlan telekhatárán belül.  

A Makón keletkező települési szilárdhulladékok rendszeres begyűjtése közüzemi 

szolgáltatás ill. engedéllyel rendelkező vállalkozók igénybevételével megoldható. 

Makó városában a településtisztasági közszolgáltatást 2015 március 1-től a Vaskúti 

székhelyű FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság végzi. 

Makón 18 db hulladéksziget van telepítve. Hulladékudvar jelenleg nincs a városban. 
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Makó város tagja a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer 

Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulásnak  (DAREH). A DAREH 

hulladékgazdálkodási rendszerének keretén belül jelenleg kialakítás alatt van a 

makói átrakó állomás és hulladékudvar. 

A területen keletkező veszélyes hulladékok szakszerű/jogszerű kezelése a hulladék 

termelőjének a kötelessége. 

A hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésénél – gyűjtés, szállítás, 

elhelyezés – alapelvként a környezetszennyezést kizáró módot kell tekinteni.  

Különös gondot kell fordítani, a hulladékok képződésének megelőzése ill. a 

hulladékok hasznosítására. 

 

A tervezett módosítások a település hulladékgazdálkodásban változást nem 

eredményeznek. 

 

 

 

I. TELEPÜLÉSSZERKEZETET (EGYBEN SZABÁLYOZÁST IS) ÉRINTŐ 

MÓDOSÍTÁSOK 

 

1.4.1.  ügysorszám 

Az 1. számú tervezési területen a az iparterületen beleül jelenleg kijelölt védőerdő 

gazdasági övezeti besorolást kap. A kieső biológiai aktivitásértéket a gazdasági 

övezeten belül kijelölendő „kötelező fásítással” pótolja a terv. 

A tervezett módosítás a környezeti elemek állapotát az eredeti tervhez képest 

értékelhető módon nem változtatja meg. 

 

1.4.2.  ügysorszám 

Az 5.1. – 5.3. sz tervezési területen belül a már kijelölt záportározók helyének 

pontosítása a környezeti elemek állapotát az eredeti tervhez képest értékelhető 

módon nem változtatja meg. A záportározók létesítése és üzemeltetése vízjogi 

engedély köteles tevékenység. A vízjogi engedélyeket (létesítési és üzemeltetési) az 

elsőfokú vízügyi hatóságtól kell megkérni.  

 

1.4.3.  ügysorszám 

A 12. sz. tervezési területen a mintegy 4 hektáros falusias lakóterület (Lf) gazdasági 

(Ge) övezetbe kerül átsorolásra. 

A kieső biológiai aktivitásérték a terület három oldalán kijelölendő 20 m széles 

„Kötelező fásítás”-sal pótolja a terv. 
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A változással érintett terület elhelyezkedését és a méretét figyelembe véve a 

környezeti elemek minőségében az eredeti tervhez képest a módosítás jelentős 

változás nem fog bekövetkezni. 

 

 

II. SZABÁLYOZÁST ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK 

 

1.5.1. ; 1.5.5. és  1.5.12. ügysorszámok 

Az 1. , az 5.1.-5.3. és a 12. tervezési területre vonatkozóan az 1.4.1.; 1.4.2. és az 

1.4.3. tett megállapítások az irányadók. 

 

1.5.2. ; 1.5.6. ; 1.5.7. ; 1.5.8. ; 1.5.9. és  1.5.13. ügysorszámok 

A fenti ügysorszámok alatti tervezési területek szabályozásában a változást a 

módosítással érintett területek beépítési intenzitás növelése jelenti. 

A beépítési intenzitás növelésével lokálisan kismértékben nő a környezeti elemek 

terhelése. Változással érintett területek övezeti besorolását, méreteit és a város 

térszerkezetében történő elhelyezkedésüket is figyelembe véve a város egészére 

nézve értékelhető változást nem fognak okozni. 

 

1.5.3. ügysorszám 

A 3. számú tervezési területen tervezett gyógyfürdő megközelítési megoldás a 

környezeti elemek minőségében az eredeti tervhez képest változást nem fog okozni. 

 

1.5.4. ügysorszám 

Az 5. számú tervezési területen a tér egy részének a gyógyfürdő területéhez történő 

kapcsolása a környezeti elemek minőségében az eredeti tervhez képest változást 

nem fog okozni. 

 

1.5.10. ügysorszám 

A 10. számú tervezési területen a Sajátos használatú kertes mezőgazdasági (Mks) 

övezeti terület átsorolása Kertes mezőgazdaság övezet (Mk) övezetbe – figyelembe 

véve a módosítással érintett terület méretét és a változtatás irányultságát – a 

környezeti elemek állapotában változást nem fognak okozni. 

 

1.5.11. ügysorszám 

A Hagymatikum Gyógyfürdő környezetét a város gyógyhellyé tervezi nyilváníttatni. 

A gyógyhellyé nyilvánítás folyamatát a többször módosított 74/1999.(XII.25.)EüM 

rendelet szabályozza. A gyógyhely levegőminőségére vonatkozóan a 
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levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos jogszabályok külön határértékeket nem 

írnak elő. 

A többször módosított 74/1999.(XII.25.)EüM rendelet 3. § 2/b bekezdése szerint 

akkreditált laboratórium által végzett 4 évszakos levegő terheltségi szint mérési 

mérési eredményeket kell a kérelemhez csatolni. A mérési eredmények alapján az 

engedélyező hatóság dönt, hogy a levegőterheltségi szint az adott esetben 

megfelelő-e. 

A mérési követelményeket és a vizsgálandó paramétereket a többször módosított 

74/1999.(XII.25.)EüM rendelet 5. számú melléklete írja elő. 

„5. számú melléklet a 74/1999. (XII. 25.) EüM rendelethez 

1. A gyógyhely megnevezés használat engedélyezéséhez szükséges 

levegőtisztasági mérések követelményei: 

1.1. Mérési módszerek: 

1.1.1. A méréseket évente 4 alkalommal – évszakonként – 2 hetes mérési 

ciklusban, óránkénti bontásban kell elvégezni. 

1.2. A vizsgált paraméterek: 

1.2.1. O3, NO, NO2, NOx, SO2, CO, szállópor PM10 frakciójának folyamatos 

mérése 

1.2.2. Meteorológiai paraméterek (hőmérséklet, nyomás, szélsebesség, 

szélirány, relatív nedvességtartalom)” 

 

Makó város levegőminőségének jelenlegi értékelését a levegőtisztaság-védelem 

fejezetben részleteztük. 

 

 

ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS 

 

A Településrendezési Terv részleges módosítása figyelembe veszi az időközben  

bekövetkezett jogszabályi módosításokat, az országos és megyei tervben 

bekövetkezett és a várhatóan bekövetkező változásokat valamint a település 

fejlesztési koncepciójának változásait.  

Levegővédelmi, vízvédelmi és hulladékgazdálkodási szempontból összességében a 

tervezett változtatások az eredeti tervhez képest a város egészére nézve jelentős 

változást nem eredményeznek.  

A környezetvédelmi szabályozás tekintetében a mindenkor hatályos országos  és 

helyi jogszabályi előírások, valamint a tárgyi ügyben kiadott hatósági határozatok 

figyelembevételével kell eljárni.   
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A tervezett módosításokhoz, figyelembe véve az érintett területek méretét és a 

változtatások irányultságát a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendeletben meghatározott 

környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartjuk szükségesnek.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének 

17/2006. (VII. 13.) Makó ör. rendelete Makó Város Önkormányzata 

Helyi Építési Szabályzatáról1 
 

III. fejezet 
EGYÉB ELŐÍRÁSOK 

 

Környezetvédelem 
Általános környezetvédelmi előírások 

46.§ 
 

(1) A város igazgatási területén kizárólag olyan létesítmények üzemeltethetők, 

építhetők, amelyek nem okozzák a környezeti elemek káros mértékű terhelését.  

(2) Az engedélyezés során a tervezett létesítmény építése és üzemeltetése során 

generált környezeti hatásokat a vonatkozó hatályos jogszabályi előírások szerint meg 

kell vizsgálni. 

(3) Az ingatlanok használatakor keletkező hulladékokat az ingatlan határán belül 

környezetszennyezést és környezetveszélyeztetést kizáró módon kell gyűjteni. A 

keletkező hulladékok jogszerű és szakszerű ártalmatlanításáról és/vagy 

hasznosításáról a hulladék termelője köteles gondoskodni. 
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(4) Felhagyott hulladékok jogszerű és szakszerű ártalmatlanításának és/vagy 

hasznosításának a kötelessége az ingatlan tulajdonosát terhelik. 

(5) A mindenkor hatályos „Környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról” szóló (jelenleg a 314/2005. (XII. 25.) 

Korm.) rendelet hatálya alá tartozó tevékenységek ill. létesítmények esetében az 

építés hatósági ill. egyéb hatósági eljárás csak a környezetvédelmi hatósági 

lefolytatása után indítható el. 

(6) A keletkező szennyvizek szükség szerinti előtisztításáról az ingatlan tulajdonosa 

vagy használója köteles gondoskodni. Az engedélyezési eljárás során az 

engedélyesnek hitelt érdemlő módon igazolnia kell , hogy a szennyvizét a hatályos 

jogszabályok betartásával el tudja helyezni. 

(7) A csapadékvizek elhelyezését – amennyiben az elvezetés nem lehetséges – az 

ingatlan határain belül kell megoldani a vonatkozó hatályos előírások figyelembe 

vételével. 

 

(8) Szennyezett csapadékvizek szükség szerinti előtisztítását az ingatlanon belül kell 

megoldani. 

(9) A felszíni vizek parti sávjait a vonatkozó hatályos jogszabályokban meghatározott 

mértékig kötelező szabadon hagyni. 

(10) Levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos határértékek tekintetében a hatályos 

országos előírásokat kell irányadónak tekinteni. 

(11) A levegő pollentartalmának csökkentése érdekében az ingatlan tulajdonosa 

köteles az ingatlan gyomtalanítását rendszeresen elvégezni vagy elvégeztetni, a 

bírságolást önálló önkormányzati rendeletben kell szabályozni. 

 

47. § 

 

(1) Vízfolyások, csatornák, vízelvezető árkok, védőgátak folyamatos 

karbantartásáról, tisztításáról a kezelő, üzemeltető köteles gondoskodni. 

(2) A földtani közeg, a felszín alatti víz  és a felszíni vizek védelme érdekében 

veszélyes anyagot ill. veszélyes anyagot tartalmazó készítményt és hulladékot 

kizárólag a hatályos előírásoknak megfelelő, műszaki védelemmel ellátott  zárt 

tárolóban lehet elhelyezni. 
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(3) A földtani közeg, a felszín alatti víz  védelme érdekében kommunális szennyvíz 

belterületen, csak közcsatornába annak kiépítéséig zárt tárolóba vezethető. 

Külterületen, ha a szennyvíz közcsatornába nem vezethető, csak zárt szennyvíztároló 

vagy közműpótló egyedi szennyvíztisztító berendezés létesíthető. Utóbbihoz az az 

illetékes elsőfokú vízügyi hatóság hozzájárulását be kell szerezni. 

(4) Sajátkutas vízellátó rendszer létesítéséhez és üzemeltetéséhez az elsőfokú 

vízügyi hatóság engedélye szükséges. 

 

Zaj elleni védelem 

48. § 

 

(9) Makó város közigazgatási területén kizárólag olyan létesítmények 

üzemeltethetők, építhetők, amelyek zajkibocsátása megfelel az érvényes zajvédelmi 

rendeleteknek. 

(10) A környezetét zajjal szennyező létesítmény építési engedélyéhez készített 

zajvédelmi 

fejezet készítése során a már meglevő létesítmények zajvédelmi hatásterületét 

figyelembe kell venni. 

(11) A környezetét zajjal szennyező létesítmény építési engedélyéhez készített 

zajvédelmi fejezetben igazolni kell megengedett zajterhelési határértékek 

betartását a tervezett létesítmény zajvédelmi hatásterületére. 

(12) A zaj elleni védelmi övezeteket az érvényes szabályozási terv és az 

érvényes zajvédelmi rendelet alapján kell meghatározni. 

(13) Jelenleg érvényes zajvédelmi rendeletek 

- 284/2007.(X. 29.)Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 

szabályairól 

- 93/2007.(XII.18.)KvVM rendelet a zaj kibocsátási határértékek 

megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról 

- 27/2008.(XII.3.)KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és 

rezgésterhelési határértékek megállapításáról.  

 

Levegőtisztaság, levegővédelem 
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49. § 

 

(1) A Makó város területére immissziós és emissziós határértékek szempontjából 

a vonatkozó hatályos országos rendeletekben ill. a hatósági határozatokban  

előírtakat kell alkalmazni.  

(2) Engedélyköteles légszennyező forrás létesítéséhez, rekonstrukciójához, ill. 

technológiájának megváltoztatásához egyéb engedélyező hatóság hiányában az 

elsőfokú környezetvédelmi hatóság engedélye szükséges. 

(3) A levegő pollentartalmának csökkentése érdekében az ingatlan tulajdonosa 

köteles az ingatlan gyomtalanítását rendszeresen elvégezni vagy elvégeztetni, a 

bírságolást önálló önkormányzati rendeletben kell szabályozni. 

(4) Bűzkibocsátással járó környezeti hatásvizsgálat köteles, vagy egységes 

környezethasználati engedély köteles tevékenységek esetén védelmi övezetet kell 

kialakítani. A védelmi övezetben nem lehet lakóépület, üdülőépület, oktatási, 

nevelési, egészségügyi, szociális és igazgatási célú épület, kivéve a telepítésre 

kerülő, illetve a már működő légszennyező források működésével összefüggő 

építmény. A védelmi övezet kialakításával kapcsolatos költségek viselése a 

légszennyezőt terhelik.  

 

 

Zajvédelem. 

 

Jelenleg érvényes zajvédelmi rendeletek 

 

- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 

szabályairól 

- 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, 

valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról 

- 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési 

határértékek megállapításáról. 

 

Gyógyhely besorolású terület kialakítása:  
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Makó város településrendezési eszközeinek módosításairól 

A 2010 évi településrendezési eszközmódosítás óta a zajvédelmi szabályozásban 

módosítás nem történt, ugyanazok a rendeletek érvényesek ma is.  

A korábbi HÉSZ zajvédelmi fejezete nincs összhangban az érvényes zajvédelmi 

szabályozással. A minisztériumok által kiadott rendeleteket alacsonyabb szintű 

rendelettel nem lehet módosítani.   

 

1. A módosítással érintett területek és a módosítás célja  

 

1.1. Földeáki út – M43 elkerülő út – Rákosi út – Vasútvonal közötti terület 

A 10383 hrsz. telken működő Füstöltkolbász Kft. területének bővítése a vasút 

irányába zajvédelmileg gazdasági területen belüli változtatás, nem jár megengedett 

zajterhelési határérték módosítással. A bővítéseket úgy kell majd megvalósítani, hogy 

a nyugati irányban levő kertvárosias beépítésű lakóterületen se okozzanak az új 

zajforrások zajtúlterhelést. 

 

1.2. Rákosi út – Vasútvonal – Aradi út – Wekerle út – Honvéd utca által 

határolt terület 

A tömbbelsőben tervezett feltáró út elhagyása nem okoz zajvédelmi problémát. 

 

1.3. Tervezett szállodák – gyógyszállók összekötése föld alatt/felett a 

gyógyfürdővel 

A volt rendőrség, bérpalota – bővítmény, Kállay Éva Kollégium összekötése zárt 

folyosóval a gyógyfürdővel (föld alatt, föld felett). A rendőrségi épület tömbjében a 

beépítés mértékének növelése a leendő szálloda bővítése érdekében. 

A gyalogos közlekedő folyosó létesítése nem okoz zajvédelmi problémát.  

 

1.4. Szent János tér 

A tér területének bevonása a fürdő területébe a beépítésre szánt terület növelése 

érdekében.  

A bevont terület későbbi használati módjától függően csak akkor okoz zajvédelmi 

problémát, ha zajos tevékenységet telepítenek a bevont területre. Jelenleg a Szent 

János tér zajvédő távolságot biztosít a fürdő és a tér másik oldalán álló intézmények 

és lakóházak között.  
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1.5. Záportározók helyének újbóli áttekintése 

A záportározók nem okoznak zajvédelmi problémát.  

 

1.6.  Helyi építési szabályzat felülvizsgálata  

A 2010-ben módosított (10/2010.(VII.02.)MÖK.rend.) HÉSZ életbe lépése óta nem 

történt változtatás a zajvédelmi szabályozásban, ezért az nincs összhangban az 

állami zajvédelmi rendeletekkel.  

 

1.7. Múzeum – Bíróság tömb 

A beépítés mértékének növelése a jelenlegi 5. kódról  (30%) 8.-ra (60%) az érvényes 

zajvédelmi rendeletek betartása mellett zajvédelmileg megengedett. 

 

1.8. Gyógyfürdő környezete 

A 74/1999.(XII.25.)EüM. rendelet szerinti gyógyhellyé nyilvánításhoz ki kell jelölni a 

gyógyhelyet és annak védőterületét. A fürdő közvetlen szomszédságában 

elhelyezkedő városközponti területeket célszerű gyógyhellyé kijelölni és további fél-

fél, vagy egész tömböt a védőterület számára. 

 

A jelenleg érvényes zajvédelmi rendeletek nem határoznak meg „gyógyhely”-et, ilyen 

fogalmat nem ismernek.  

 

A település rendezési tervekben szereplő terület kategóriák a 27/2008. (XII. 3.) 

KvVM-EüM együttes rendelet szerint:  
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A gyógyhelynek kijelölt területen és annak védő területén belül előforduló 

különböző funkciók (lakóépületek, intézmények, szállodák, iskolák, kereskedelmi 

üzletek mint gazdasági tevékenység, stb.) alapján zajvédelmileg vegyes terület.  

A gyógyhellyé nyilvánítani kívánt területet a meglevő szabályozási terv az alábbi 

településrendezési kategóriákba sorolja:  

 - nagyvárosias lakóterület,  
- település központi vegyes terület, 

 - kisvárosias lakóterület, 
 - kertvárosias lakóterület. 
 Ezeken a területeken eltérő zajterhelések engedhetők meg a jelenlegi 

zajvédelmi szabályozás szerint.  

A tervezett gyógyhely valójában egy olyan területet jelöl, melyen belül többféle 

funkció keveredik és itt az üdülési, valamint egészségügyi tevékenységen kívüli 

tevékenységeket is hangsúlyozni kell.   

A tervezett gyógyhely területe nem sorolható be egyetlen zajvédelmi kategóriába, 

zajvédelmileg több részre kell felosztani a legjelentősebb terület funkciónak 

megfelelően és így a gyógyhely területen belül eltérő zajvédelmi besorolású területek 

lehetnek.  

A gyógyhelynek besorolni kívánt területen az eddigi besorolásnak megfelelően 

alakították ki a zajforrások zajcsökkentési megoldásait. A megengedett zajterhelési 

határértékek esetleges szigorítása jelentős többlet zajcsökkentési kiadásokat fog 

okozni a jelenleg szabályoknak megfelelően működő létesítmények számára 

beleértve a fürdő komplexumot is. Külön gondot okoz a Szegedi út – Széchenyi tér – 

Megyeház utca nyomvonalon és a Csanád vezér téren haladó tranzit forgalom, 

melyek az M43 autópálya átadása után is jelentősek maradtak. A meglevő utak 

közlekedési zajkibocsátása műszaki módszerekkel alig csökkenthető, a sebesség 

korlátozás érdemi zajcsökkentést nem okoz. A gyógyhely területén áthaladó 

közlekedési nyomvonalak elterelése jelenhetne megoldást.  

 

1.9. Justh Gyula utca 7. 

A 20%-os beépíthetőség nem teszi lehetővé nagyobb gazdasági épületek 

építését. A hasonló telekméretű szomszédos tömbökkel együtt célszerű a beépítés 

mértékét 30%-ra emelni. 

A beépíthetőség növelése zajvédelmi szempontból megengedhető az érvényes 

zajvédelmi rendeletek betartása mellett.  
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1.10. Ószegedi út – Ingó szőlő út közötti terület 

Az Mks területből MK területbe sorolás zajvédelmi szempontból gazdasági terület 

kategórián belüli változtatás, ami nem okoz zajvédelmi problémát.  

 

1.11. Vásárhelyi u. – Szikszai u. – Nagycsillag u. – Szilágyi Dezső utcák által 

határolt tömb 

A beépíthetőség növelése zajvédelmi megengedhető az érvényes zajvédelmi 

rendeletek betartása mellett.  

 

1.12. Csanád vezér tér – Deák Ferenc u. közötti tömbtelkes beépítés 

A beépíthetőség növelése 40-ről, 80 %-ra zajvédelmi megengedhető az érvényes 

zajvédelmi rendeletek betartása mellett.  

 

 

1.13. Makó – Rákos Tótkomlósi – Pitvarosi út közötti belterület 

Az Lf-813050 övezet Ge-112853 építési övezetbe sorolása zajvédelmileg 

50/40dBA-ról 60/50dBA-ra növelt üzemi eredetű zajterhelést fog okozni.  

A terület mellett Ny-i irányban „Lf” falusias beépítésű lakóterület található. A 

mezőgazdasági – üzemi létesítmények elhelyezése zajforrások telepítésével járhat. 

Ez csak úgy történhet meg, hogy a lakóházak környezetében nem jöhet létre a 

megengedettnél nagyobb zajterhelés.  

 

1.14. Makó, külterület 0351/19 hrsz és környéke 

 

A beépítés mértékének növelése zajvédelmileg megengedett.  

 

Szeged, 2015. augusztus 

 

 

   Novai György      dr. Szanka Károly fizikus  

okl. környezetvédő  környezetvédelmi zajcsökkentési szakmérnök  
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3.2. ZÁPORTÁROZÓK, FELSZÍNI VÍZELVEZETÉS 

 

A hatályos területrendezési terv alátámasztó munkarészeként 2004-ben részletesen 

vizsgáltuk Makó város csapadékvíz elvezető rendszerét. A VÍZPART Kft adatait is 

felhasználva elvégeztük a belterületi csapadékvizeket elvezető főcsatornák 

hidraulikai vizsgálatát. 

2009-ben a településrendezési tervek módosítása során vizsgáltuk a korábban 

kijelölt záportározók helyét és méreteztük a tározó térfogatokat. A jelenlegi 

módosítás során felül kell vizsgálnunk a város belterületétől Ny-ra eső tározók helyét, 

méretét, valamint a téglagyári tavak esetleges felhasználását a záporvizek 

tározására. 

Az előző módosítás óta eltelt időben a csapadékvíz elvezetés terén nem történt 

jelentősebb változás, ezért jelen felülvizsgálat a korábbi munkarész felhasználásával 

készült, szükség esetén kiegészítve az újabb adatokkal. 

Makó közigazgatási területeiről két fő irányba történik a felszíni víz elvezetés: 

1. K-i irányba a Sámson-Apátfalvi-Szárazér főcsatornán keresztül a Marosba. 

2. Ny-i irányba a Jángor-Gacsibai-Gencsháti csatornán a Szárazér-Porgányi 

főcsatornán a Nagyfa-Hódtói összekötő csatornán a Tiszába. 

A Szárazér-Porgányi főcsatorna túlterheltsége idején vízkormányzással a 

Makói főcsatorna irányába terelik a vizeket, ahol a Makói szivattyútelepen 

keresztül a Marosba emelik. 

Az előzmény anyagok és az elkészült fejlesztési koncepció, valamint a 

belvízhálózatra vonatkozó tanulmány alapján egyértelművé vált – amit már a 

rendezési terv keretében is megállapítottunk – hogy a belterületi vízelvezető rendszer 

teljes kiépítése után a külterületi fogadó belvízcsatornák jelenlegi állapotukban, 

kiépítettségükben nem képesek fogadni, elvezetni a keletkező vizeket. (lásd 1. sz. 

melléklet ) 

 

 

 



       1. sz. melléklet 

Belterületi kivezető és külterületi fogadó csatornák vízelvezető képességének és a várható terhelések adatai 
 

Csatorna neve Kezelő 
Vízszállító 
képesség 

m3/sec 

Várható 
terhelés 
m3/sec 

Befogadó csatorna 
neve Kezelő  

Vízszállító 
képesség 

m3/sec 

Várható 
terhelés 
m3/sec 

Rákosi cs. TIMA VGT 1,325 0,62 Jángori cs. TIMA VGT 1,37 0,62 
Honvéd cs. Önkorm. 0,828 0,803 Jángori cs. TIMA VGT 1,37 0,803 

Jángori cs TIMA VGT 1,36 1,189 
Gacsibai cs. 
„B” szakasz 

TIMA VGT 1,69 1,189 

Vitahalmi cs. TIMA VGT 0,221 0,678 
Gacsibai cs. 
„B” szakasz 

TIMA VGT 1,69 1,867 

Penyákdűlői cs. TIMA VGT 0,072 0,071 
Gacsibai cs. 
„B” szakasz 

TIMA VGT 1,69 1,938 

Nagyér Önkorm. 0,95 2,15 Ardicsi cs. TIMA VGT 1,20 4,00 
Ardicsi mellék Önkorm. eliszap. 0,7 Ardicsi cs. TIMA VGT 1,20 2,07 

Ardicsi cs. TIMA VGT 1,20 2,072 
Gacsibai cs. 
„A” szakasz 

TIMA VGT 1,96 4,01 

Gacsibai cs. „B” szakasz TIMA VGT 1,69 1,55 
Gacsibai cs. 
„A” szakasz 

TIMA VGT 1,96 1,998 

Pusztaszentmiklósi cs. TIMA VGT - 0,596 
Gacsibai cs. 
„A” szakasz 

TIMA VGT 1,96 4,606 

Gacsibai cs. „A” szakasz TIMA VGT 1,96 4,962 
Makói főcsatorna/ 

Gencsháti fcs. 
ATIKÖVIZIG 

3,84 
4,20 

4,962 

 

3,84 csatorna kapacitás hiány 

Gacsibai csatorna „B” szakasz = Jángori csatorna csatlakozás és az Ardicsi cs. beömlés közötti csatorna hossz. 

Gacsibai csatorna „A” szakasz = Ardicsi csatorna csatlakozás és a Makói fcs. csatlakozás közötti csatorna hossz. 

Az adatok a Vízpart Kft. által készített belterületi vízrendezés elvi koncepció és a KÉK HIDRO-PLAN Bt. által készített a város 
környezetének belvízhálózatára vonatkozó tanulmányterv számításaiból származnak. 
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Fenti adatokból kiindulva a vízrendezés elvi koncepciója és a belvízhálózatra 

vonatkozó tanulmányterv alternatíváinak ismeretében a belvízelvezető rendszer 

fejlesztésére az alábbi javaslatot tesszük: 

- A belterületi vizek jelentős része a Nagyér és az Ardicsi mellék csatorna 

egyesülésénél az Ardicsi TIMA VGT kezelésében lévő belvíz csatornára mint 

befogadó csatornára ömlik. 

Az Ardicsi csatorna vízszállító képessége 0,95 m3/sec. 

A városból érkező vízmennyiség többszörösen meghaladja a fogadó csatorna 

levezető képességét. 

A városi elöntések elkerülése érdekében a csúcsvíz-hozamok elhelyezésére – a 

korábban felvetett változatok közül – záportározó telepítését javasoljuk. 

A számítások szerint 91.000 m3 víz betározása szükséges. 

A belterület biztonsága érdekében a belterület határában javasoltuk az 1. sz. 

záportározó megvalósítását. A jelölt helyen 3,5 ha terület áll rendelkezésre, amely 

kb. 35000 m3 víz elhelyezésére alkalmas. A záportározó a Maros irányába átemelős 

megoldással üríthető. 

A 2. sz. záportározó építését az Ardicsi és a Gacsibai csatorna „A” szakasz 

tehermentesítése indokolja. 

A záportározó helyét kismértékben változtattuk, mivel az eredeti rétegvonalas térkép 

adataihoz képest a csatorna menti terület feltöltésre került. A záportározó számára 

5,6 ha területet irányoztunk elő, ami 56000 m3 víz tározását biztosítja. 

AZ ATIVIZIG Hódmezővásárhelyi Szakaszmérnökség szakembereivel történt 

egyeztetés szerint a 2. sz. tározó elmaradhat, amennyiben az 1. sz. záportározó 

átemelő kiépítésre kerülő kapacitása biztosítja az Ardicsi cs. és a Gacsibai csatorna 

„A” szakaszainak szükséges tehermentesítését is. 

A belvízgyűjtő – elvezető rendszer újbóli felülvizsgálata nem képezte jelen tervezés 

tárgyát, ezért az 1-es és a 2-es sz. záportározók szükséges műszaki kiépítését 

gazdaságossági számításokkal alátámasztott tervezés keretében kell meghatározni. 
 

- A város K-i és É-i részein jelentős ipari – kereskedelmi létesítmények telepítése 

várható. Megvalósult az elkerülő út és annak csomópontjai. A területükről származó 

csapadékvíz jelentősen megnöveli a Jángori csatorna terhelését. 

A KÉK – HIDRO – PLAN tanulmánytervében 3.3.1. rajzszámon szereplő esésnövelő 

szivattyútelep + záportározó kialakítása kedvező megoldást biztosít a Jángori és a 

Gacsibai cs. „B” szakasz túlterhelésének megakadályozására. A záportározó 

szükséges térfogata 17.280 m3 (3/1. sz. záportározó). A tározó elhelyezésére 

változatlanul 2,0 ha területet jelöltünk. 
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AZ ATIVIZIG Hódmezővásárhelyi Szakaszmérnökség képviselőivel történt 

egyeztetésen elhangzottak alapján a Jángori csatorna tehermentesítésére további 

ideiglenes tározásra alkalmas területeket kell jelölni. Ezek kijelölésére a 

településrendezési tervek 2018-ig történő teljes körű felülvizsgálata során kerül sor. 

 

- A Rákosi cs. – Honvéd cs. – Jángori cs. a közigazgatási terület K-i, valamint a 

belterület jelentős részéről gyűjti össze a vizeket és juttatja a Gacsibai cs. „B” 

szakaszára. 

A méretezésből származó adatok szerint látszólag a vízelvezető csatornák méretei 

megfelelnek. Gyakorlatban a belvizes időszakokban a Rákosi csatornán érkező 

külterületi vizeket a csatorna 1 +810 km-es szelvényében működő tiltóval vissza kell 

tartani és csak az árhullám levonulása után üríthető. A visszatartás eredményeként 

elöntések jelentkeznek. A területek védelmében záportározó kialakítását javasoljuk. 

Számítások szerint 256.000 m3 víz tározása szükséges. A Mikócsai tározó számára 

17 ha területet jelöltünk a Rákosi csatorna mentén, ahol jelenleg is elöntések vannak 

(4. sz. záportározó). A víztározó megvalósítása a belterületi és külterületi elöntések, 

valamint a Gacsibai cs. „B” szakaszának tehermentesítése miatt is szükséges. 

Ürítése a Kákási csatornán keresztül a Sámson – Apátfalvi szárazér főcsatornán 

keresztül a Marosba történhet. A 4-es sz. víztározó kiépítése meglehetősen sürgős 

feladat, mert megvalósításáról a K-i területeken keletkező csúcs vízhozamok nem 

terhelik a Ny-i irányba haladó túlterhelt vízelvezető csatornarendszert.  

 

- Megvizsgáltuk a téglagyári tavak záportározók számára történő felhasználását, 

azonban a domborzati adottságok nem teszik lehetővé hasznosításukat. 

A város közigazgatási területéről távlatban a vízelvezető rendszer 4,962 m3/sec vizet 

szállítana a befogadó Makói főcsatornára vagy a Gencsháti főcsatornára. Egyik 

főcsatorna sem képes ezt a vízmennyiséget fogadni, ezért szükséges megépíteni a 

városi rendszer különböző pontjain a 4 db záportározót. 

 

 

Szeged, 2015. szeptember 1. 

 

             Takács Máténé  

        közmű vezető tervező 
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3.3. ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MAKÓ VÁROS HATÁRÁBAN 

KIALAKÍTANDÓ ZÁPORTÁROZÓK TERÜLETEIRŐL  

 

Makó város a településrendezési tervét legutóbb 2010-ben módosította. Az elmúlt 5 

évben felmerült szükséges változtatások részeként az önkormányzat tervbe vette 

záportározók kialakítását. Ezekre a területekre vonatkozó régészeti szempontú 

örökségvédelmi hatástanulmányt Makó Város Önkormányzata (6900 Makó, 

Széchenyi tér 22., képviseli Farkas Éva Erzsébet polgármester) megbízásából a TTT 

Városépítő Bt. (6726 Szeged, Marostői u. 35/a.) felkérésére készült. A 

tervdokumentációt részünkre a TTT Városépítő Bt. biztosította.  

Munkánk során felhasználtuk a 2003-ban elkészült, a város 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. 

Makó város 2003-ban elfogadott településrendezési terve tartalmazott egy 

mindenre kiterjedő örökségvédelmi hatástanulmányt a szükséges teljes körű 

régészeti munkarésszel. A hatástanulmány elkészítése óta eltelt 12 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 szorulnának. 

 

IRODALOM 

 

Horváth Ferenc – Vályi Katalin: Örökségvédelmi hatástanulmány Makó város 

területéről. Szeged 2003. Kézirat. 

Bende Lívia: Régészeti lelőhelyek a tervezett magyar–román tranzit gázvezeték 

(Algyő–Nagylak) nyomvonalán. Terepbejárási dokumentáció. Szeged 2003. 

Kézirat. 
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Bende Lívia – Lőrinczy Gábor: Régészeti szempontú örökségvédelmi 

hatástanulmány az Algyő–Nagylak MOL tranzit gázvezeték nyomvonaláról. Szeged 

2003. Kézirat. 

Harkai István – Türk Attila: Makó M43-as elkerülő út terepbejárási dokumentációja. 

Szeged 1998. Kézirat. 

Szalontai Csaba: Régészeti lelőhelyek a tervezett M43 autópálya nyomvonala 

mentén. Szeged 2001. Kézirat. 

Bende Lívia – Lőrinczy Gábor: Régészeti szempontú örökségvédelmi 

hatástanulmány az Algyő–Csanádpalota (országhatár) Földgázellátásának 

biztosítására szolgáló tervezett vezeték 47,2 km hosszúságú nyomvonaláról. Szeged 

2008. Kézirat. 

 

A ZÁPORTÁROZÓK TERÜLETÉRE, ILLETVE AZOK KÖRNYEZETÉRE VONATKOZÓ RÉGÉSZETI 

ADATOK 

 

1) Makó 241. lh. (Azonosítószáma: 55155)  

Makó belterületétől nyugatra, a Nagyéri-csatorna mentén, a szegedi és a maroslelei 

út közötti területről ismert régészeti lelőhely jelentős mértékben lefedi a tervezett 

záportározó területét.  
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2) Makó 280. lelőhely (Azonosítószáma: 85109)  

Makó belterületétől északnyugatra, a Nagyéri-csatorna mentén ismert régészeti 

lelőhely délkeleti széle éppen érinti a tervezett záportározó területének északnyugati 

szélét. 

 

 

 

 

3) Makó 247. lelőhely (Azonosító száma: 55197)  

A város belterületének északi szélén, az M43-as út lehajtójánál lévő szemétteleptől 

délnyugatra, a Jángori-csatorna északkeleti kanyarulatában elhelyezkedő, őskori és 

szarmata felszíni telepleltek alapján ez a lelőhely délnyugatról érintőlegesen határolja 

a záportározó területét. 
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A fentiek értelmében az 1. helyszínre tervezett záportározó területére megelőző 

feltárást, míg a 2. és a 3. helyszín esetében próbafeltárást, vagy a földmunkák során 

végzendő régészeti felügyeletet fog előírni a Csongrád Megyei Kormányhivatal 

Szegedi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya a szakhatósági 

állásfoglalásában. Amennyiben a régészeti felügyelet során régészeti objektumok 

kerülnek elő, úgy azok feltárásának költsége is a Megbízót terhelik. 

Ezekre a munkákra a megbízónak (Makó Város Önkormányzata) vagy a 

kivitelezőnek szerződést kell kötni a Móra Ferenc Múzeummal, mint a megyei 

hatókörű intézménnyel. A szerződést mellékelni kell az ásatási engedélykéréshez, 

melyet a megyei Kormányhivatalnak kell elküldeni. Az ásatást az engedély 

kézhezvétele és jogerőre emelkedése után lehet csak megkezdeni.  
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III. TERVIRATOK 
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4. MEGRENDELŐI – TERVEZŐI VÁLASZOK 

Makó Város Településrendezési eszközeinek módosításához érkezett előzetes 

állásfoglalásokra 

 

Sor-

szám 
Iktató szám  Küldő Előzetes észrevétel kivonata Válasz 

3.1. HHI/4184-1/ 
2015 HM Hatósági Hivatal 

A módosítás a honvédelem 
érdekeit nem érinti, 
észrevételt nem tesz 

---- 

3.2. UV/H/824/4/ 
2015 

Nemzeti Közlekedési 
Hatóság Út-Hídügyi 
Főosztály 
Engedélyezési és Forg. 
szabályozási Osztály 

A tervezés során be kell 
tartani az OTÉK és a 
19/1994.(V.31.)KHVM 
vonatkozó előírásait, 
valamint az e-UT. 02.01.41; 
e-ÚT. 03.01.11. sz. Útügyi 
Műszaki előírásban 
foglaltakat. 
Utak, csomópontok 
helyigényét a fenti előírások 
figyelembevételével kell 
meghatározni. 

A módosítás során utak 
tervezésére nem kerül 
sor (két esetben 
tervezett feltáró út 
nyomvonala módosul), 
ezért szaktervező 
közreműködése nem 
szükséges. 

3.3. PD/RR/NS/Á/18
86/1/2015 

NKH Felügyeleti 
Főosztály A módosításhoz hozzájárul ---- 

3.4. BK6/001/5607-
5/2015 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormány Hivatal 
Erdőfelügyeleti és 
Hatósági Osztály 

A jelzett módosítások nem 
érintenek az Erdőtörvény 
hatálya alá tartozó 
területeket, ezért előzetes 
észrevétele nincs. 

---- 

3.5. 35610/3450-
1/2015 

Csongrád Megyei 
Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

Nincs előzetes észrevétele ---- 

3.6. OE/18107-
2/2015 

NHH Szegedi Hatósági 
Iroda 

Tájékoztat a tervezés során 
betartandó előírásokról, kéri 
a hírközlési munkarész 
megküldését 
véleményezésre 

A tájékoztatást 
köszönettel vettük. A 

módosítások nem 
érintenek távközlési 

létesítményeket, ezért 
ilyen munkarész sem 

készül 

3.7. -- Marosmenti Vállalkozók 
Szövetsége 

Az Ipari Parkkal szomszédos 
területekre azzal megegyező 
beépítési mértéket kérnek 

Az Ipari Parkkal 
szomszédos területeken 
– Vasút – Juszt Gyula 

utca – elkerülő út 
Királyhegyesi út között – 
a beépíthetőség azonos 

(50%). A vasút és a 
Honvéd u. között a 
jelenlegi 30-40%-os 

beépíthetőség 50 %-ra 
módosulhat 

3.8. CS/ÚT/187/5/20
15 

Csm-i Kormány Hivatal 
Útügyi Osztály Nincs észrevétele ---- 

3.9. 29-2114-5/ 
2015 

Hódmezővásárhely 
Polgármestere Nincs észrevétele ---- 

3.10. 19483-9-1/ 
2015 

Csm-i Kormány Hivatal 
Környezet- és 
Természetvédelmi 

1.) A módosításokkal a 
környezetben lakók 
életkörülményei ne 

A tervmódosítás során a 
tervezők a felsorolt 
követelményekre 
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Osztály romoljanak 
2.) Gyógyászati területen a 

zajterhelés határértékei 
teljesüljenek 

3.) A földtani közeg 
védelmére vonatkozó 
rendeletet be kell 
tartani. 

tekintettel lesznek. 

3.11. 06000-
5309/3/2015 

Csm-i 
Rendőrfőkapitányság 
Rendészeti Igazgatóság 

Nincs észrevétele ---- 

3.12. SzBK/1615-2/ 
2015 

Jász-Nagykun-Szolnok 
megyei Kormányhivatal 

1.) Megadja a Bányatelkek 
EOV koordinátáit 

2.) A földgázelosztó 
vezetékekről az 
üzemeltetők adnak 
felvilágosítást 

3.) A módosításokkal 
egyetért 

Az adatszolgáltatást 
köszönettel vettük. 

3.13. 
Cs-02R/640/ 
02395/ 
2015 

Csm-i Kormány Hivatal 
Hmvhelyi Járási Hivatala 
Népegészségügyi 
Osztály 

Továbbította a 
Népegészségügyi 
Főosztályhoz 

---- 

3.14. 
Cs-06D/ 
01/1574-4/ 
2015 

Csm-i Kormány Hivatal 
Szeged Járási Hivatal 
Építésügyi és 
Örökségvédelmi Oszt. 

1.) Makó város területén 
nem tartanak nyilván 
műemléki jelentőségű 
területet 

2.) A régészeti 
örökségvédelmi 
hatástanulmány 
felülvizsgálata 
szükséges 

3.) Az 1.5 – 1.6. alatti 
módosítások régészeti 
lelőhelyet érintenek 

A közeljövőben sor kerül 
a településrendezési 
eszközök teljes körű 

felülvizsgálatára 
Kiegészítő 

hatástanulmány készül. 

3.15. KEF-12211-2/ 
2015 

ÁNTSZ Országos 
Tisztifőorvosi Hivatal 

1.) A gyógyvíz kutaknak 
felszíni védőterületet 
nem kell kijelölni 

2.) A gyógyhely és 
határainak kijelölésére a 
Megyei Kormány 
Hivatal 
Népegészségügyi 
Főosztálya illetékes 

---- 
  

2. A tervet 
véleményezésre 
megküldjük a megyei 
Népegészségügyi 
Főosztálynak. 

3.16. 10.056-4/2015 Csm-i Kormány Hivatal 
Földhivatali Főosztály 

1.) A záportározók helyének 
kijelölésénél tekintettel 
kell lenni a 2007. évi 
CXXIX törvény 11.§-ra és 
az 1997. évi LXXVIII. 
törv. 7.§-ra 

2.) A tervet a nyilvántartási 
térkép hiteles másolatára 
kell elkészíteni 

1.) A terv módosítása 
során a termőföldek 
védelmére tekintettel 
leszünk. 

2.) Az alaptérképeken 
feltüntetjük: „készült 
az állami alapadatok 
felhasználásával” 

3.17. 1879/2015 Körös-Maros Nemzeti 
Park Igazgatóság Észrevételt nem tett ---- 

3.18. 355-2/2015 Csanádalberti Község 
Önkormányzata Észrevételt nem tett ---- 

3.19. 0089-0226/ 
2015 

Alsó-Tisza-vidéki 
Vízügyi Igazgatóság 

1.) A módosításokkal 
szemben kifogást nem 
emel 

1.)   ---- 
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2.) A záportározók helyének 
kijelölésénél figyelembe 
kell venni a belvíz-
veszélyeztetettséget 

3.) Felhívja a figyelmet a 
belvízelvezető rendszer 
fejlesztésére 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.) Megadja az árvízvédelmi 

és folyószabályozási 
művek adatait 

5.) A HÉSZ felülvizsgálata 
során figyelembe kell 
venni a Nagyvízi 
Mederkezelési tervet 

 
 
 
6.) Felhívja a figyelmet a 

vonatkozó jogszabályokra 

2.) A kijelölt 
záportározók helye 
pontosításra kerül, 
egyeztetve az illetékes 
szakaszmérnökséggel 
3.) A tervezett 
módosítások a 
belvízelvezető rendszert 
nem érintik. A rendszer 
felülvizsgálatára a 
településrendezési 
tervek 2018-ig 
elvégzendő komplex 
felülvizsgálata 
alkalmával kerülhet sor. 
4.) Az adatokat 
köszönettel vettük 
5.) Az NMT csak akkor 
vezethető át a HÉSZ-be, 
amikor miniszteri 
rendelet formájában 
megjelenik, de a HÉSZ 
felülvizsgálata során az 
NMT szellemében 
járunk el. 
6.) A vonatkozó 
jogszabályokat 
figyelembe vesszük 

3.20. CsD/01/202-2/ 
2015 

Csm-i Kormány Hivatal 
Építésügyi Osztály 
Állami Főépítész 

1.) Felhívja a figyelmet az 
Étv 7.§(3)bekezdésére. A 
biológiai aktivitásérték 
számításánál a korábbi 
módosítások + értékei 
nem vehetők figyelembe 

2.) Felhívja a figyelmet a 
tervezés során 
betartandó 
jogszabályokra, a tervek 
egyeztetési és 
jóváhagyási rendjére 

2.) A figyelemfelhívást 
köszönettel vettük 

3.21. 35600/6316-1/ 
2015 

Csm-i 
Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

1.) Környezeti vizsgálat 
lefolytatása nem indokolt 

2.) Felhívja a figyelmet a 
betartandó vízügyi 
jogszabályokra 

 
A tájékoztatást 

köszönettel vettük 

3.22.  Horváth József   
 

3.23.  Óföldeák Község 
Polgármestere   

3.24.  
Csm-i Kormányhivatal 
Népegészségügyi 
Főosztály 

  

 
 

Szeged, 2015. augusztus 
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ATIVIZIG 
Hódmezővásárhelyi Szakaszmérnökség 
 
Hódmezővásárhely 
Dr. Rapcsák András út 10. 
6800 
 
 
Tárgy: Emlékeztető a Makó Város településrendezési eszközeinek módosítása  

című terv egyeztető tárgyalásáról 

 

Makó Város Önkormányzat 2015 június 2-án kelt megrendelésének 1.5. pontja 

értelmében a tervmódosítás alkalmával az érvényes TrT-ben kijelölt záportározók 

helyeit vizsgálni kell a régészeti lelőhelyek közelsége és a kisajátítási problémák 

miatt. 

Az ATIVIZIG, mint hatóság állásfoglalását a 0089-0226/2015 ikt. sz. levelében 

rögzítette és felhívta a figyelmet, hogy a város közigazgatási területén 

belvízelvezetés kérdésében az ATIVIZIG Hódmezővásárhelyi Szakaszmérnökség az 

illetékes. 

2015. augusztus 31-én a Szakaszmérnökség részéről 

    Versegi László szakaszmérnök 

    Tamasi József vízgazdálkodási referens 

    Tóth Tímea szakaszmérnök helyettes 

    Takács Máténé közmű vez. tervező 

részvételével egyeztetés történt a város belvízelvezetése és a kijelölt záportározók 

helyének témájában. 

Az egyeztetés eredménye: 

- a T1 jelű záportározó helye műszakilag megfelelő. 

Ürítése átemelős megoldással a Marosba történhet. 

- a T2 jelű záportározó elmaradhat, amennyiben a T1 jelű záportározó 

megfelelő szivattyú kapacitással épül ki. 

T.T.T. Városépítõ  
Település-, Magas- és Mélyépítés Tervezõ Bt. 
6726 Szeged, Marostõi u.35/a 
Tel/Fax: 62/439-132 E-mail: takacsm37@gmail.com 
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- a T3 jelű záportározó helye megfelelő – de gondoskodni kell a további tározó 

térfogat bővítés lehetőségéről. A Jángori csatorna nyomvonala mentén 

további két mélyfekvésű területet irányoztunk elő. 

- aT4 jelű záportározó helye megfelelő, jelenleg is vízjárta terület. Kiépítése 

záportározó célra máris nagyon fontos. Ürítését a Kákási csatornán keresztül 

a Sámson –Apátfalvi Főcsatornába lehet biztosítani. 

 

Megvizsgáltuk a téglagyári tavak záportározók számára való felhasználás 

lehetőségét is, azonban a domborzati adottságok miatt záportározás céljára nem 

használható. 

 

Fentieket szíveskedjenek személyes egyeztetésünk eredményének rögzítéseként 

kezelni. 

 

Melléklet:  A Jángori csatorna melletti tározó (T3) bővítési lehetősége 
 

 

 

Szeged, 2015. szeptember 1. 

 

 

       Tisztelettel: 

         Takács Máténé 

          vezető tervező 
 

 

 







































































Ikt.sz.: 1/894.80 /20l5 /L

JEG\ZŐxÖNr'\/

Késziilt 2015. aovembeí 10-én Makó Város Polgármesteri Hivatal hivatalos helységeben
megtartott Makó város telePiilésrendezési eszkózók módosításátá órkezett eltéró vélemények
egyezt€tésén€k tá€yalásá!Ól.

Jcleryaua&i a jegy?ókön},v me[éktetét kép€z6 jelerrléti ír, szerint.

Á Makó város telepiiLlésrendezesi eszkózók rnódosításához a véletnényelr megérkeztek, Az eltéró
vélemenvek egyeztetésffe meghivó kedilt megkiildésre 1/89+-73/2015/I. iktatószám a]átt (2015.

október 29-én +ostázva), eleget téve ezzel a telepiiLlésfejtesztési konc+cióIóI, 
^2 

integált
telepiilesfeitesztési stratégűlóI és a telepiilésrendezési eszközökróI, val2rnint egyes tel€Püésí€fldezési
sajátos jogintézményekról szóló 314/2012. §L08,) Korrnínyrendelet 39. § ban fogJaltakna\ mely
szerint hely és idópont megjelölésevel a véleményezési eliátás va]amenni érdekeltjét a tárgyalás elón
l€gatább 8 nappal meg kell hfini. A iogszabáy elóírásai szeint az egyeztető tárgyalásról
jegyzókón},vet k€ll felvenni.

Áz egyeztetó tárgyaláson megjelent a Csongrád N{egyei Kormányhivaal Műszaki Engedélyezési és

Fogyasztóvédelmi Fóosztály Utügyi oszáy képvisel6ie.

Á jegyzókönp összeiűtásííg az alábbi áüamigaz8at]iíi szewektől étkez€tt 
^z 

egyez1úető táígy^lÁsn
táiéko?taLas:

- Á Csongád Megyei Kotínányhiwatal Népegeszségügyi Fóopztáty levelében jelezte, hogy az

egyeztetésen ínás irányi elfoglaltsága miatt n€m tud tészt vennj, koiábbi véleményet fenntartia,

közegeszségiigyi szempontból kifogást nem emel-
, a N.*aia Köztekedesi Hatóság Út- és Hídügvi Fóosztály Engedélyezési és

Foqalomszabáyozá§ Osztáy levelében j€lezte, hogy az egleztető tfugyaláson nem vesz részt,

kózbensó véleményét továbbra is fetntartja, a telepiiLlésrendezési eszközök módositásának
elfogadását támogatia.

- Á Cson$ád Megyei Kotmányhivatal Fóldhivatali Fóosztály leváben jelezte, hogy 
^z 

egyeztető

tátgyaláson nem kíván tészt venni, korábban megkiildótt véleményét éweiyében továbbfa is
femtanja. és az eljfuás soún továbbra is Egyelembe kell venni.

- A szóályszeni meghiwóra relcfonon jetezte a Csongtád Megei Kormányhivatal Szegedi Járási
Hivatal Építésirgyi és Örokségvéde)rni Osztá,Iy tészétőI Mészárcs Patdcia, hogy az égyeztetésert

más iránya-r elfoglaltsága miatt nem tud részt venlri, azonban korábbi véleményii.ket fenntartják.
, Telefonon 

'ele?te 

továbbá a Csongúd N{egyei Rendór-fókapitányság Rendészeti Igazgatóság
tészeról Szandáné Düűs Katalin rend6r ióhadtugl, hog;l az egyeztetésen rnás iiinyi
elfoglaltság miatt nem tud részt venni, to\.ábbi észrevételiiLk nincs.

Csemyus t-őtinc váíosi főépité§z kószónti a megjelenteket. Elóadia, hogy a rendezésr tew
módosításta meg&keztek a vélemények és vázol1a,hogy je|et egyeztetó tárgyalás.a azért kérüt §or,

mivel a véleményezési eljáúsban közr€ínúködók 
^z 

önkoífiáDyz^t elképzeléseivel ellentétes

véleményt is nyilvánítottak- Megállapítja, hogy az eüentétes véleményt adó Csongád Megyei
Kormányhivatat Szegedi Jár:ási Hivatal Epítésiigyi és Öröksegvéde]íni Osztáy képwisel6je, továbbá a

Csongúd Megyei Kotmányhivatal Kömyezetvédelíni és Természetvédelmi Fóosztály képviselóje
n€m ielent meg. Ezt követóen TaLács Máténak átadta a szót.



Takács Máté teívező táiékoztatta a jelenlévóket, hogy a véleménveke a megrendelói wálaszok
elkészult€k, me\,ek közril Csongrád NIegei Kományhivatal Kömy€zet\-éde]rni és Természefi,édel,ni
Fóosztálv véleménlét e szakági te§ezőkkel megkorzultálta- ,dlláspontjuk szednt, mielón a gyóghely
kijelöléste kerülne, azel6rt részletes zajtérképet kell készíteni. Á rendeletben viszont úgv szerepel,
hogl a glóglhe\é nrilvánírás iránti kérelemhez _ melyet az Országos Tisztion-osi Hivatalhoz ke1l
benlrrjtani * többek között mellékelni ke[ a telepiilésrendezési tefi- ,,gyó$h€ly és védóöwezete"
hatfuát tandrlazó telepiilésrendezési tet\-et, Ez x rendezési tervi felnintetés jar,:slatként
logalrnazódik meg, Á zajmérési etedményeker, strátégiai zajrérképel a gvógyhelyé ntilvánítás iránti
kérelemhez kell majd csatolni, Te}Lir 1szakhatóság által felvetett hiányosságot abban az esetben ke1l
elkeszr-eni. ha kérelem keriiJne benlrrlr;sra,

csemyu§ LőriDc megjegyzi, hogy ez a rendezési terv módositás csak a vfuos egyes terijlleteit éinti,
az átfogó, Iíakó r,,áros egészét érintó felüwizsgílatra a 2018-ig terjedő idószakban sor fog kenihi,
Ákkor minden vizsgálatot e1 kell készíteni, amit a felürizsgálat idópontjában haúlyos jogszabály
elóít- A jelen eljárás során csak a módosítással érintert teruleüe vonarkozóan kell a munkarészeket
elkészíteni,

Takács Máté elóadja, hog,v 2003-ban készüt a tendezési tervhez kepcsolódóan ötökségvédelni
harástanulm.íny, Níivel elműt 10 éves, ezért a szakhatóság áIlásfoglalása szerinr újat ke1l készíteni.
Eglébként a zápottározó teriiietére készítertiin]< fejezetet, és a dokumentálás óta is módosrrlt a
régészeti teruJer határa, Á l-égleges kialakítás elótt készíteni kell részletes hatástanulmánw és ezzel
fogunk eleget tenni a hatóság á]lásfoglalásának,

Csemyus Lőíinc megj eglzi, hogy az itlarnt íőépítész ,felhívta a iigyelrnet arra, hog1 201 5. december
31-ig lehet a rendezési terven kisebb léptélú wáftoztarásoket végtehajrani, ezér,t nincs lehetóség újabb
é. úl;bb hatisunLrtminl t eLke.ziLeni

Takács Máré tájékoztatja a jelenlévóket, hog1 a módosításr^ yof,^tkozó^n 
^z 

áIJami fóépítésznek a
végsó szakmai véleményét még decembetben meg kel1 adnia_ Á képviseló+esnilet általi jówáhagyás

átcsliszhat 2016, év elejére, ,\z állami fóépítész által kért kijaűtásokat, kiegészitéseket, módosításokar
elvégezzük a módosított tefi, végsó kidokumentáláság,

-,\z elhen"zottaklv1 kapcsolatban kérdés, észrewétel nem volr.

Jelenléwók lelhatalrnazzák Cseml,us Lőrincet a jegrzókőnp, összeáütásáie és aínak hitelesítéséte,

K.m.í,

osszeáűtotta:

/?

Clrnuos Lőrinc -
főépítész


















