Kocsér Község Polgármestere 12/2020.(V.29.) számú határozatának 2. melléklete
Szerkezeti terv leírása
1. TERÜLETFELHASZNÁLÁS
A területfelhasználás és településszerkezet alakítása és a távlati módjának meghatározása a
helyi sajátosságokra épül.
A településszerkezet meghatározó elemei az alábbiak:
- a pusztai hagyományokból levezethető szabályos derékszögű út-hálózat
- a dűlőutakra kapcsolódó tanyás beépítés
- Nagykőrös-Tiszakécske és Szentkirály-Törtel utak metszésében lévő belterület
A község területfelhasználása a földrajzi-, termőhelyi adottságokkal összefüggésben alakul:
- a nyugati határrész erdősödött, a keleti határrész természetes gyep.
Az igazgatási terület használati ill. beépítési szempontból beépítésre szánt és beépítésre nem
szánt kategóriákba sorolt.
Beépítésre szánt terület a belterület és a külterület legalább 10%-os beépítésre szánt területe.
Beépítésre szánt területek: Lakóterület, amely falusias lakóterület
Településközpont terület
Gazdasági terület, amely kereskedelmi szolgáltató és ipari terület
Különleges beépítésre szánt terület, amely
vegyes funkciójú terület
mezőgazdasági üzem
Beépítésre nem szánt területek: Közlekedési és közműterület
Zöldterület
Erdőterület
Mezőgazdasági terület, amely általános mezőgazdasági terület
Vízgazdálkodási terület
Különleges beépítésre szánt terület, amely
sportterület
temető
megújuló energiaforrás hasznosításának céljára szolgáló
terület
Falusias lakóterületek
A beépítésre szánt területen belül a lakóterület a legnagyobb kiterjedésű területfelhasználási
kategória. Bővítése, területi fejlesztése a belterület nyugati részén lévő mezőgazdasági terület
helyén és Bem utca keleti folytatásában tervezett.
Meglévő tömbök továbbosztása, a már kialakult beépítés besűrűsítése nem tervezett.
Sajátos településszerkezetként (telek és utcahálózat) a József Attila és Táncsics utca egyoldali
beépítése fennmarad. Telekosztási kötelezés itt nincs, de a telkek keresztirányú osztására
lehetőség nyílik.
A lakóterületek a falusias jellegűek: kis kivétellel nagytelkesek. A telkek méreteikben és
beépítési módjaikban lévő különbségek megfogalmazhatók és az övezeti előírásokban
érvényesíthetők.
A beépítési karakter alapján főutcai jellegű (zártsorúsítható), utcafrontos oldalhatáron álló
(fésűs) és előkertes oldalhatáros ill. szabadonálló.
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Településközpont terület
A településközpont terület a település súlypontjában a meglévő intézmények körül került
kijelölésre és jellemzően a község ellátását biztosító intézmények elhelyezésére szolgál. A
területen igazgatási-, kereskedelmi-, szolgáltató-, vendéglátó-, szálláshely-, egyházi-, oktatási, egészségügyi-, szociális-, sport építmények és az azokhoz kapcsolódó szolgálati lakások
kaphatnak helyet. A felsoroltak lakóterületen belül is elhelyezhetők, a településközponti
besorolás a jelentőségüket emeli ki, a meghatározó intézmények telkein lakás lehetséges, de
önálló lakótelek nem alakítható.
Gazdasági terület
Gazdasági területbe a gazdasági célú építmények elhelyezésére szolgáló területek és azok
feltáró belső úthálózata sorolt.
A belterületi vagy azzal határos gazdasági területek kereskedelmi szolgáltató területbe
tartoznak. A külterületi -természetvédelemmel nem érintett helyszínek- szigetszerű gazdasági
beépítései iparterületi besorolásúak.
Különleges beépítésre szánt terület
A külterületi állattartó mezőgazdasági majorok mezőgazdasági üzem területfelhasználási
kategóriába soroltak.
Közlekedési -, és közműterületek
Közlekedési és közműterület területfelhasználási egységbe tartoznak az országos közutak, a
települési gyűjtő-, és kiszolgáló utak és a külterületi utak
A meglévő hálózati elemeken lényegi változtatás nem tervezett.
Zöldterületek
A belterület a falusias jellegből következően jelentősebb mértékű közparkkal nem
rendelkezik. A településközponti zöldterület az a jelentős esztétikai és funkcionális értékkel
rendelkező közpark amellyel a terv számol.
A belterület zöldterületi hálózati elemeinek az utcafásítások tekinthetők.
Erdőterületek
A külterületi területfelhasználás meghatározó elemei az erdők.
A gyengébb minőségű szántóterületek további erdőtelepítések terepe lehet. A
településszerkezeti terv z aktuális földhivatali nyilvántartás szerint tartalmazza a meglévő
erdőket.
Mezőgazdasági területek
Mezőgazdasági terület a község külterületének meghatározó része, a beépítésre nem szánt
terület jellemzően ide tartozik. A telekméretek és a kialakult helyzet (természetvédelmi
érintettség) szerintiek figyelembevételével van lehetőség gazdasági és/vagy lakóépület (tanya)
építésére. A mezőgazdasági terület a falusi turizmus fogadásának helye is.
Vízgazdálkodási terület
Kocsér vízgazdálkodási területei a nyílt vízfelületek,(horgásztavak), a csatornák és partjaik.
Különleges beépítésre nem szánt területek
Zöldterületi jellegű intézményterületek: a sportterület és a temető különleges beépítésre nem
szánt területbe sorolt. Ebben a területi kategóriába tartozik még a megújuló energiaforrás
hasznosításának céljára szolgáló terület
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2. A TÁJRENDEZÉS ÉS TERMÉSZETVÉDELEM
(mellékletként természetvédelmi adatszolgáltatás)
Természetföldrajzi tájbesorolás, a tájjellemzők
Kocsér közigazgatási területe a Duna–Tisza közi hátság keleti, a Tisza felé lejtő részén, a
Pilis–Alpári-homokhát kistájban terül el.
A Duna–Tisza közi hátság a Duna és a Tisza ártere fölé magasodó terület az Alföld
legnagyobb kiterjedésű, egyik legváltozatosabb középtája, egyben legnagyobb hordalékkúpsíksága. A nagy kiterjedésű lapos vagy enyhén hullámos területekből szigetszerűen
emelkednek ki a nagyobb viszonylagos szintkülönbségű homokbuckás felszínek. A
szabálytalan alakú és változatos felszínű homokmezők kiterjedése nagyon különböző.
Általában csak néhány kilométer szélességűek, de akad közöttük olyan is, amelynek az
átmérője a 10 km-t is meghaladja. A hátság az ország legnagyobb kiterjedésű homokterülete.
Futóhomok-területére a szélbarázdák, garmadák, maradékgerincek jellemzőek, de
előfordulnak parabolabuckák is. Sok a kevéssé tagolt, sőt majdnem teljesen sík felszín. A
hátság keleti-északkeleti felén nagy területeket borít lepelhomok.
A Pilis-Alpári-homokhátat észak-északkeletről a Monor–Irsai-dombság és a Gerje–Perjesík határolja, keletről a Dél-Tisza-völgy, míg délnyugat-nyugat felől a Pesti-síkság,
a Kiskunsági-homokhát és a Kiskunsági löszös hát kistérségek. Tengerszint feletti magassága
85 és 146 méter között változik. A felszínét lepelhomok-síkságok, tagolt homokbucka
vonulatok és ezek formakincse jellemzi, eróziós deflációs mélyedésekkel, melyekben
korábban időszakos szikes tavak és mocsarak sokasága volt. Ezek a homokterületek valójában
az Ős-Duna hordalékkúpjainak maradványai. Az üledékek (homok, löszös homok, lösz)
települési iránya ÉNY-DK-i, mely az uralkodó széliránynak felel meg.
Hullámos síkság, talajtani jellemzője, hogy igen nagy részben – kb. 40%-ban humuszos
homokból áll. Ennek megfelelően őshonos növényzetét tekintve homokhátságra jellemző
homoki sztyepperétek, sztyeppecserjések, kis mértékben zárt kocsányos tölgyesek és cserjés
erdőszegélyek alkotják. Napjainkban nagyrészt mezőgazdasági művelés alá vont területek.
A mezőgazdasági művelés intenzitásának növekedésével párhuzamosan megjelent a területek
öntözhetőségének igénye is. Az igények kielégítésére, kialakításra készültek az
öntözőcsatornák, öntözőrendszerek.
Tájszerkezet, tájhasználat
Kocsér környezete ma már jellemzően mező- és erdőgazdasági művelésű kultúrtáj; szántók,
rétek, legelők alkotta mozaikos táj. A mezőgazdasági területek a dominánsak.
A térség a Duna–Tisza közére jellemző homokbucka-vidék, ahol a lepelhomokkal borított
területeken már szántók uralják a tájat. A korábban jelentős mértékű szőlő- és
gyümölcstermesztés ma már kisebb arányban fordul elő.
Az erdők /a talajmegkötés céljából telepített erdők a jellemzőek/ főként északról délre átlósan
húzódó tájrészletben dominálnak.
A szikes gyepfelületek foltjai - a Jászkarajenői puszták elnevezésű Natura 2000 területeknek a
település közigazgatási területébe nyúló részei - terülnek el a kocséri terület keleti és északi
részén.
Táj- és természetvédelem
Az természetvédelem elsődleges célja a mozaikos kultúrtáj megőrzése. A természeti értékek
megóvásához, a gyepekhez kötődő védett fajok és az értékes madárvilág megőrzéséhez a
környezeti szempontokkal összhangban működő mezőgazdálkodás szükséges.
A térségében található többféle védettségi kategória szinte teljesen átfedi egymást, s ezek
főként a Jászkarajenői puszták elnevezésű magas természeti értékű területet fedik le.
Kocsér térségében megtalálható védettségi kategóriák
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Nemzetközi jelentőségű táji és természeti értékek:
Natura 2000 területek (európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű
területek):
- Jászkarajenői puszták elnevezésű, HUDI 10004 jelű különleges madárvédelmi terület
Szikes és homokos talajú terület, melyet főként szikes puszták és a közéjük beékelődő
extenzív szántók, szikes tavak jellemeznek. Négy nagyobb és mintegy tucatnyi kisebb szikes
legelő foltjaiból álló, feldarabolódott terület. Legeltetés, kaszálás, szántóföldi
növénytermesztés és egy kisebb területen tógazdasági halászat folyik. A területen felhagyott
rizsföldek is találhatók. Madártani jelentősége: a pusztai madárfajok költőhelye. A
Jászkarajenői halastavon és környékén jelentős a parti madarak és fekete gólyák (Ciconia
nigra), kanalasgémek (Platalea leucorodia) vonulása is.
A terület természetvédelmi célkitűzése a Natura 2000 területen található, a kijelölés alapjául
szolgáló közösségi jelentőségű madárfajok és élőhelyük kedvező természetvédelmi
helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek
lehatárolásának alapjául szolgáló madárfajok élőhelyei természeti állapotának, illetve a
fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása. Kocsér térségére eső felületét különféle
gyepek kisebb-nagyobb darabokból álló mozaikja alkotja.
- Jászkarajenői puszták elnevezésű, HUDI 21056 jelű kiemelt jelentőségű
természetmegőrzési terület
Natura 2000 jelölő élőhelyek:
Pannon szikes sztyeppék és mocsarak
Szubpannon sztyeppék
Síksági pannon löszgyepek
Pannon homoki gyepek
A Natura 2000 területekre vonatkozó szabályozást az európai közösségi jelentőségű
természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet és a Natura
2000 gyepterületek földhasználati szabályairól szóló 269/2007. (X.18.) Korm. rendelet
tartalmazza.

3. A ZÖLDFELÜLETI RENDSZER
A település zöldfelületi rendszere
A település zöldfelületi rendszerét a növényzettel fedett, biológiailag aktív felületek hálózata
alkotja. A rendszerhez tartoznak a külterületi zöldfelületi elemek, melyek
területfelhasználásuk szerint mezőgazdaságiak (szántók, legelők) és erdők lehetnek. A
külterület természeti értékekben gazdag része védelem alatt áll, ahol a biodiverzitás
megőrzése kiemelt természetvédelmi érdek. Ennek érdekében a külterület állapota, a
külterületi területfelhasználások megőrzése és fenntartása fontos feladat. Emellett a
vízminőség- és talajvédelem is lényeges.
A meglévő erdősávok, fásítások, útmenti fasorok megtartandók, megvédendők. Az erdőkbe,
mezővédő erdősávokba, fasorokba a tájra jellemző fa- és cserjefajokat kell telepíteni.
A települési zöldfelületi elemek zöldfelületi rendszert alkotnak. Különböző típusúak lehetnek
felhasználásuk célja szerint: a termesztési célú zöldfelületek (kertek, szőlők, gyümölcsösök),
és a kondicionáló célú zöldfelületek, melyek ökológiai, védelmi, rekreációs, és esztétikai
szolgáltatásokat nyújtanak. Használatuk módja szerint a közterületek feloszthatók korlátlan
használatúakra – amelyek a közkertek, fasorok, és korlátozott közhasználatú /az intézmények
kertjei/ zöldfelületekre.
Területfelhasználási felosztás szerint a zöldfelületi elemek zöldterületbe, különleges
beépítésre nem szánt területbe tartozhatnak, illetve közlekedési és vízgazdálkodási területen
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vonalas szerkezeti elemként jelenhetnek meg /a fasorok és a vízfolyások partjai/. A lakó- és
gazdasági területeken a telkeken belüli zöldfelületek is a zöldfelületi rendszer részét képezik.
A település magas zöldfelületi aránya főként a környezet mező-és erdőgazdálkodási
területeiből adódik, illetve a község nagyméretű telkeinek kertrészeiből. Összességében a
telkeken belüli zöldfelületek a település legnagyobb arányú növényzettel fedett területét
jelentik, de ezek közhasználat elől elzárt zöldfelületek. A belterületen a közcélú,
közhasználatú zöldfelületek használat szempontjából dominánsabbak, de elszórtan,
szigetszerűen helyezkednek el, területarányuk alacsony.
Zöldterületek
A települési zöldterületek csak közterületek lehetnek.
A közösségi zöldterületek két övezetbe kerültek besorolásra:
községközponti zöldterület (Z-1) és lakóterületi zöldterület (Z-2) övezete
Községközponti zöldterület
A Szent István téri park Kocsér legjelentősebb zöldfelületi eleme, hangsúlyos településképi
szereppel bír. Dekoratív növényzettel, szobrokkal, emlékművekkel díszített közpark
elsősorban reprezentatív és közösségi célt szolgál, a játszótéri funkció is helyet kapott benne.
Gyalogos felületei nagyrészben felújítottak, jó állapotúak. A park felszereltsége (kerti
bútorok, berendezések) megfelelőek.
A zöldfelület változatos, értékes növényállománnyal rendelkezik. Az Önkormányzati Hivatal
előtti idős lucfenyők csoportjának jellegzetes arculata megőrzendő, de a túl sűrűn ültetett
fenyőliget megújítására (ritkítás a száradó egyedek kiszedésével) szükség van, mint ahogy a
térburkolat növényvermeiből kipusztult fák pótlására is.
A közpark funkciójának jól megfelel. Területe, növényállománya megóvandó.
Lakóterületi zöldterület övezete
Elsősorban ökológiai, kondicionáló, védelmi szereppel bíró zöldfelületek.
A beépítésre szánt terület széleinél található nagyobb méretű, mélyebb fekvésű gyepes ill.
szántó területek, vízszikkasztó felületekként szolgálnak, melyek csapadékvíz-gyűjtő
szerepüknél fogva a környező beépített térséget védik. Fás szárú növényzettel nem, vagy alig
rendelkeznek, nem parkosított felületek, de alkalmasak közkertek kialakításához, hogy a
különböző településrészekben is biztosíthatók legyenek a hiányzó közkerti – vagyis pihenést,
testedzést, rekreációt szolgáló díszkertek és játszótéri funkciók.
A településközponti rendezvénytér is ehhez a zöldterületi övezetbe tartozik. A tér szorosan
kapcsolódik a központi intézményekhez (Polgármesteri Hivatal, Sportcsarnok, Óvoda).
Elhelyezkedése megfelelő szerepének ellátásához, de felszereltsége, kiépítettsége, növényzeti
ellátottsága fejlesztésre szorul.
Zöldfelület jellegű intézményterület
Egyes intézmények (óvoda, iskola, templom) is rendelkeznek jelentős, értékes vagy
nagyméretű zöldfelületekkel. Ezek korlátozottan közhasználatú kertek.
Különösen szép a központi elhelyezkedésű Dósa-kúria dúsnövényzetű kertje és a katolikus
templom udvara.
Egyéb zöldfelület jellegű, beépítésre nem szánt különleges területek Egyedi funkciójú,
jelentős mérettel bíró, zöldfelület jellegű területek tartoznak ide. Ezek mérete elégséges
sajátos funkcióik ellátásához, a kijelölt területük nagysága megfelelő az esetleges távlati
fejlesztésekhez is.
Vonalas zöldfelületi elemek
Az utakat, vízfolyásokat kísérő gyepes, illetve fásított zöldsávok, fasorok tartoznak ide.
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Zöldterület-fejlesztés lehetőségei
A zöldterületek ökológiai és mikroklimatikus kedvező hatása megsokszorozható
a zöldfelületi rendszerét alkotó elemek, kiemelten a zöldterületek és egyéb közterületek
minőségi és funkcionális fejlesztésével
a település zöldfelületi elemeinek egymással és a környezetükben fellelhető erdőkkel és
természeti területekkel együtt minél összefüggőbb rendszerré alakításával.

4. AZ ÖRÖKSÉGVÉDELEM
Településszerkezet
A puszta felparcellázása és a belterület egyaránt szabályos mérnöki osztás eredménye. A
külterület szabályos mérnöki telepítésű
ÉNY-DK irányú úthálózat 15 azonos szélességű: 300 öles (550 m-es) dűlőt jelöl ki.
Központ a ÉK-DNY irányú Jászság és Kecskemét közötti út és a Nagykőrös-Tiszakécske út
(V. dűlőút) metszésében található.
A belterület is szabályos derékszögű utcahálózatú. A történeti beépülés máig fennmaradó
sajátossága a főutcával párhuzamos utcák (mai József Attila. korábban Lehel ill. Templom u.
és Táncsics u. egyoldali beépítése.
A belterület a kezdeti beépülése a későbbi telek és utcahálózatot is meghatározta. Ennek
tudhatók be a változó méretű tömbök és esetenként a viszonylag szűk közterületi szélességek
és a zsákutcák.
Az 1970-es évek a belterület ÉNY-I részén megvalósult lakóterületi fejlesztést korábbi
beépítések nem korlátozták, a kialakított telkek és utcaszélességek az akkor hatályos Országos
Építési Szabályzat falusias lakóterületi normáit követik.
Külterület hagyományos tanyás térség. A kialakított településszerkezet a tanyás beépítés
alkalmas terepe. Egy 1960-ben készült felmérés szerint még tanyán lakott a község
lakosságának 63,4 %-a. Ez az arány az óta jelentősen lecsökkent, de a külterületi népesség
elvándorlása napjainkra megállt.
A külterületi gazdálkodás illetve a tanyásodás változásával a táj természeti adottságai válnak
egyre hangsúlyosabbá.
A védett műemléki értékek
A temető területén lévő 130 hrsz-ú ingatlanon lévő török előtti időben virágzó kun településre
utaló XIV. századi temlomrom műemléki védettségű. Műemléki környezete a határos telkeket
érinti.
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Helyi védett értékek
XX. század első feléből való közösségi-, és lakóépületek a település épített örökségének
jelentős részét adják. a főutcák mezővárosias jellegű épületei, a belterület egyéb részein a népi
építészet jeles épületei helyi védelemre érdemesek.
Kocsér Község Önkormányzata Képviselő-testülete településképének védelméről szóló
10/2017.(XII.13.) önkormányzati rendeletében a helyi védettség intézményét bevezette. A
rendelet mellékletében szereplő egyedi védettségű épületek az alábbiak:
Ssz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Megnevezés
Szent István rk. templom
Református templom
Italbolt (Kutyakaparó csárda)
Óvoda
Lakóház
Lakóház
Malom
Lakóház
Iskola
Lakóház, gyógyszertár
Lakóház
Műanyag-feldolgozó üzem
Üzletház
Irodaház, posta
Lakóház
Lakóház
Könyvtár
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Kút

Elhelyezkedés
Szabadság u. 18; hrsz.:2
Kossuth u. 5/c; hrsz.: 632
XVI. dűlő; hrsz.: 098/2
Kossuth u. 6; hrsz.: 725
Szabadság u. 57-59; hrsz.: 591-592
Szabadság u. 51; hrsz.: 601
Szabadság u. Hunyadi u. sarok; hrsz.: 394
Kossuth u. 20, hrsz.: 32/3
Kossuth u. 14; hrsz.: 1
Szabadság u. 57/A; hrsz.: 595
Szabadság u. 26; hrsz.: 289
Szabadság u. 30; hrsz.: 291
Szabadság u. 33; hrsz.: 621
Szabadság u. 40; hrsz.: 299
Szabadság u. 49; hrsz.: 606
Kossuth u. 13; hrsz.: 282
Kossuth u. 16; hrsz.: 30
Szabadság u. 72; hrsz.: 410
XIII. dűlő; hrsz.: 085/2
XI. dűlő; hrsz.: 0131/2
Dózsa Gy. u.

Fentiek közül építészeti értékei alapján a historizáló rk. templom, kultúrtörténeti értéke
alapján a Kutyakaparó Csárda országos védelemre érdemes.
Kunhalmok
A természetvédelmi törvény erejénél fogva védett kunhalomként kettőt is jegyeznek: a
történeti térképeken is megjelenített Határhalmot és a Kocsér-Jászkarajenő-Tiszakécske
hármas-határ mentén lévő un. Sárhalmot.
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5. A KÖZLEKEDÉS
Kocsér község Pest Megye dél-keleti részén, a Nagykőrösi járásban található. Pest megye
legdélibb Jász-települése. Területe a következő településekkel határos: északról Törtellel,
Kőröstetétlennel; keleti irányból Jászkarajenővel és Tiszakécskével; déli irányból
Szentkirállyal; és nyugati irányból Nagykőrössel. Hozzá legközelebb lévő jelentősebb
városok: Kecskemét Tiszakécske, Nagykőrös, Cegléd és Szolnok. A település a
megyeszékhelytől 100 km-es közúti távolságra helyezkedik el. Közvetlen kapcsolata van
nyugati irányban Nagykőrössel (12 km) a 4601. j. összekötő út révén, és északi irányban
Kőröstetétlennel (14km) a 46122. j. bekötő út révén. A megyeszékhelyről az M5-ös autópálya
lajosmizsei lehajtójáról, Nagykőrösön keresztül a 4601. j. összekötő úton közelíthető meg
legkönnyebben.
A település egyszerű településszerkezetű. Az e-UT 02.01.41 számú útügyi előírás alapján a
településrész „B” települési osztályba tartozik.
A település közúti közlekedési szempontból jól megközelíthető. A településen áthaladó
országos közutak: 4601. j. Budapest - Tiszakécske összekötő út. A 46122. j. Kocséri bekötő
út Kocsér központjától, a 4601. j. összekötő út 89+970 km szelvényétől indul, és északi
irányban a 4613. számú Nagykőrös-Szolnok összekötő útba csatlakozik. A 441. sz. főút
Nagykőrös fele 11 km-re található.
A településre jellemző az összekötő út vonalához igazodó elhelyezkedés. A belső kiszolgálóút
hálózat hosszanti tengelye az országos mellékútra merőlegesen helyezkedik el.
Az M8, illetve az M44 gyorsforgalmi út nyomvonala a jövőben a közelben épül meg, ez
kihatással lehet a Kocsért érintő összekötő utak forgalmára. Megnövekedett forgalomra lehet
számítani emiatt mind a külterületi, mind a belterületi utak tekintetében.
A központi rész belső úthálózatának gerincét a településen átmenő országos mellékutak, a
Szabadság utca (4601 j. ök. út) és a Kossuth Lajos utca északi szakasza (46122 j. bekötő út)
biztosítja. A további csatlakozó utak kiszolgáló (lakóút) funkciójúak. A kiszolgáló utak közül
kiemelt jelentőséggel bír a Kossuth Lajos utca déli szakasza, amely a település déli részeit
köti be az országos közúti hálózatba déli irányból. A belterületi csomópont egyszerű szintbeni
csomópont.
Jelenleg a térségben kerékpárút hálózat nincs. Kocséron kerékpáros forgalom helyi és
helyközi viszonylatban tapasztalható. A kerékpározók a vegyes forgalmú felületeket
használják. Kerékpárút-hálózat szempontjából a vizsgált területet az átmenő utak mentén
(Nagykőrös, Törtel és Tiszakécske irányában) tervezett távlati kerékpárútvonal érinti bel- és
külterületen a jövőben. Helyi kerékpáros forgalom jellemzően a község központi belterületén
bonyolódik.
Összességében elmondható, hogy a térség fekvése közúti közlekedési szempontból kielégítő.
Megfelelő sűrűségű helyi hálózat is rendelkezésre áll. A tömegközlekedési kapcsolat - az
autóbusz közlekedés - is megfelelő.
Fejlesztési javaslatok
Távlatilag kismértékű forgalomnövekedéssel célszerű számolni, a település gazdasági
fejlődését is figyelembe véve. Drasztikus növekedésre számítani nem kell.
A szabályozási előírásoknak lehetővé kell tenni, hogy a – fejlesztésre javasolt útszakaszok
mentén - szükséges szélesség kialakuljon (a területbe eső épületek átépítésére/bővítésére ne
kerüljön sor).
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Külterületi hálózatfejlesztés
A meglévő keleti–nyugati irányú országos közúthálózat a települést kielégítő mértékben
kiszolgálja, azt tovább bővíteni nem kell. Az északi-déli irányú bekötöttség hiányos. A
Kocsértól délre fekvő, a 4601.j. ök. út és a 4622. j. Kecskemét - Szentkirály összekötő út
közötti meglévő önkormányzati összekötő út erősen leromlott, észak felé Kőröstetétlen
irányába azonban a kapcsolat biztosított, az út megfelelő állapotban van.
A 4613. j. Nagykőrös-Szolnok összekötő út is erősen leromlott állapotban van, azonban
ezen szakasz tanyákkal sűrűn beépített, a közlekedés itt jelenleg csak a rossz állapotú úton
megoldható.
A jobb közúthálózati bekötés érdekében javasolt a fent említett, Kocsértól délre fekvő
összekötő út, valamint a 4613. j. ök. út szélesítése és felújítása.
Ezeken kívül a meglévő hálózati elemeken lényegi változtatás nem tervezett.
A javasolt külterületi közutak, meglévő nyomvonalon:
- Meglévő összekötő út:
- 4613. j. összekötő út burkolatszélesítése és felújítása
- Új helyi összekötő út:
- 4601.j. ök. út és a 4622. j. ök. út közötti meglévő önkormányzati összekötő út
kiszabályozása és kiépítése
Belterületi hálózatfejlesztés
A meglévő hálózati rendszer általában elégséges.
A településen belül jelentős hosszban lévő, országos közúti szakaszok a helyi gyűjtőúti
szerepet is jól ellátják.
Új helyi gyűjtőút: 4601 j. ök. út és 4622 j. ök. út közötti új helyi összekötő út belterületi
szakasza
A központi belterületen közúti útburkolat fejlesztés nem indokolt, de a meglévő utcákban
javasolt fejlesztés a leromlott útburkolatok felújítása, kiépítése, a hiányzó járdaelemek
kiépítése és a szikkasztó-árokrendszer kiegészítése, javítása, a meglévő szabályozási
vonalakon belül.
Új kiszolgálóutak:
- Lakóterület bővítése, területi fejlesztése a belterület nyugati részén lévő
mezőgazdasági terület helyén és a Bem utca keleti folytatásában tervezett.
Közúti csomópontok
Jelenleg új, vagy kanyarodósávos, összetett kialakítás nem indokolt.
Gépkocsi-elhelyezés
Kiépített, főként párhuzamos parkolóhely a település központjában, valamint a forgalmat
vonzó létesítmények térségében (iskola, óvoda, temető, üzletek, stb.) található, ezért a
közterületen rendelkezésre álló területeken további parkoló állások, az utak mentén
párhuzamos parkolók kialakítása nem javasolt.
A településközi utak mentén, Nagykőrös, Törtel és Tiszakécske irányában kerékpárút
tervezett.
Belterületen a település beépítettsége, illetve a kis forgalom és a kialakult keresztmetszeti
adottságok miatt nem indokolt önállóan vezetett kerékpárút építése, ezért javasolt a közúttal
közös felületen nyitott vagy zárt kerékpársáv vagy kerékpáros nyom kialakítása.
Külterületen javasolt az önállóan vezetett, egyoldali, kétirányú kerékpárút kiépítése.
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6. A KÖZMŰELLÁTÁS
Vízellátás
Kocsér község önálló vízművel rendelkezik. A település belterületének vízellátása a helyi
vízbázis fúrt kútjairól történik.
A kocséri vízbázist 2 db kút alkotja, melyek a vízmű 720 hrsz.-ú ingatlanán találhatóak,
melyek közül a II. sz. kút a főüzemi, míg az I. sz. kút tartalék.
A vízellátó rendszer (vízbázis, illetve vízmű) szabad kapacitással rendelkezik, vízigény
növekedést ki tud elégíteni. Az általánosan tapasztalható lakossági költségtakarékosság miatt
a közeljövőben nem várható a vízfogyasztás további növekedése.
Üzemelő vízbázis:
A Kocsér községi vízmű üzemelő ivóvízbázisának védőterülete, védőidoma kijelölésre került a
vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást biztosító vízilétesítmények
védelméről rendelkező 123/1997. (VII. 31.) Korm. rendelet értelmében.
Szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás
A településen jelenleg szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep nincs kiépítve
és kiépítését a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról
szóló többször módosított 25/2002. (II. 27.) Korm. rendeletben foglaltak sem indokolják,
ugyanis Kocsér 2000 lakosegyenértéknél (LE) kisebb terheléssel jellemezhető
szennyvízkibocsátású, normál területen lévő agglomerációba nem tartozó település. (Kocsér
nem szerepel a rendelet mellékleteiben.)
Ennek ellenére készült vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció Kocsér község
szennyvízcsatornázására és szennyvízelvezetésére, melyre vízjogi létesítési engedély is
kiadásra került. Keresi az Önkormányzat a pályázati forrásokat a megvalósításra.
A tervet a BENKÓ Mérnöki Szolgáltató Bt. (6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 12.) készítette.
A vízjogi létesítési engedélyezési terv szerint gravitációs rendszerű szennyvízcsatorna
hálózat épülne a településen (a meglévő és bővítendő belterületi lakóterületeken és gazdasági
területeken).
A terv szerint Kocsér területén 1 db végátemelő épül a település ÉK – i szélén a futballpálya
mellett, ahonnan a Nagykőrösi szennyvíztisztító telepre kerül továbbításra a község
szennyvize.
Szennyvíztisztító telep Kocséron a tervek szerint nem épül.
Földgázellátás
Nagynyomású szénhidrogén-szállító távvezetékek:
Nagynyomású szénhidrogén-szállító távvezeték, annak biztonsági övezete, valamint gázátadó
állomása és annak biztonsági övezete Kocsér közigazgatási területét nem érinti.
Nagyközép-, közép- és kisnyomású hálózat:
Kocsér község belterületének földgázellátását a belterületre Ny-ÉNy – ról Nagykőrös
területéről érkező kiépített 3 bar-s középnyomású gázvezetékről biztosítják.
A meglévő gáznyomás-szabályzók és a hálózat rendelkezik szabad kapacitással, így a
tervezett beépítésekkel a növekvő gázigény a 3,0 bar nyomású gázhálózat továbbépítésével
biztosítható.
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Villamos energia ellátás
Alaphálózat:
A közigazgatási terület középső, K – i részén DNy – ról ÉK – i, majd DK – i irányba halad a
Kecskemét-Tiszakécske 120 kV-s villamos energia főelosztó hálózat vonala, melynek
leágazása, közvetlen kapcsolata a településsel nincs.
A közigazgatási terület K – i, ÉK – i részén ÉK – ről DNy – i, majd DK – i irányba halad a
Szolnok-Tiszakécske 120 kV-s villamos energia főelosztó hálózat vonala, melynek leágazása,
közvetlen kapcsolata a településsel nincs.
Ezen vezetékek biztonsági övezete a szélső áramvezetőktől mért 13-13 m.
A közigazgatási terület K – i, DK – i szélét érinti a D-DNy – ról É-ÉK – i irányba vezető
Szeged-Szolnok 220 kV-s villamos energia átviteli hálózat vonala, melynek leágazása,
közvetlen kapcsolata a településsel nincs.
A vezeték biztonsági övezete a szélső áramvezetőktől mért 18-18 m.
Ezek mellett a közigazgatási terület K – i, DK – i szélét érinti a tervezett Szolnok-Szeged 400
kV-s villamos energia átviteli hálózat nyomvonala (mely a Szeged-Szolnok 220 kV-s
villamos energia átviteli hálózat nyomvonalával közel párhuzamosan halad.
Közép- és kisfeszültségű hálózat:
A község villamos energia ellátása a középfeszültségű, illetve kisfeszültségű hálózatokon
keresztül biztosított.
A község villamos energia ellátása több oldalról (ÉNy – ról Nagykőrösről és DNy – ról
Szentkirály irányából) biztosított. A település ellátását a belterületre ÉNy – i, DNy – i és DK
– i irányból bekötő 20 kV-s elektromos légvezeték hálózatok biztosítják.

Elektronikus hírközlés (távközlés, műsorszórás)
A kiépített vezetékes, illetve vezeték nélküli elektronikus hírközlési szolgáltatók a község
teljes közigazgatási területét lefedik. A belterületen kiépültek a vezetékes elektronikus
hírközlési hálózatok, míg az egyéb külterületi létesítmények területén a szolgáltatás vezeték
nélküli rendszerekkel biztosított.
A község közigazgatási területén a Magyar Telekom Nyrt. üzemeltetésében lévő
gerinchálózat (optikai és/vagy réz kábel hálózat) üzemel. A települést ellátó KőröstetétlenKocsér gerincvezeték (körzet kábel) Kőröstetétlen irányából a 46122 jelű közút mellett épült
földkábellel É – ról, mely a belterületen a Kossuth és a Szabadság u.-n épült a
telefonközpontig. Ezen túlmenően a belterületről a Szabadság u.-n, majd a 4601 jelű közút
mentén a nagykőrösi közigazgatási határig is épült egy gerincvezeték.
A község telefonhálózata kiépült, a távhívó hálózatba bekötötték.
A vezetékes telefonhálózat a település fejlesztésével tovább bővíthető.
A község közigazgatási területén belül 3 db mobil távközlő erősítő állomás van kiépítve:
Ezen létesítmények lehetővé teszik a település fejlesztésével párhuzamosan a hírközlő
berendezések további bekapcsolását is.

7. A KÖRNYEZETVÉDELEM
Nincs és nem is tervezett olyan infrastrukturális elem vagy beépítés, amely településszerkezeti
tervi eszközökkel a levegőtisztaságvédelmi-, zaj és rezgésvédelmi intézkedést igényelne.
A település környezetvédelmi programjában és az alátámasztó munkarészben ismertetettek
szerint a környezetvédelmi szempontok érvényesíthetők.
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9. A KORLÁTOZÁSOK (MEGHATÁROZVA A MÁS JOGSZABÁLLYAL
ÉRVÉNYESÜLŐ ELEMEKET IS)
Közlekedési védőterületek, védősávok
- mellékutaknál külterületen tengelytől 50-50m
-4601. j. Budapest - Tiszakécske összekötő út
-46122. j. Kocséri bekötő út
-4613. j. Nagykőrös-Szolnok összekötő út
- Kocsér Szentkirály összekötőút tengelyétől: 50-50 m
Külterületi beépítés során vízrendezési érdekből építési tilalmi terület
A nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek
használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv
készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm.
rendelet értelmében:
- a kizárólagos állami tulajdonú (Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő) csatorna a Kőrösér (16+423 – 21+205 cskm szelvények között) és a KÖTIVIZIG vagyonkezelésében lévő
csatornák
- Árbóztói-csatorna (0+000 – 3+055 cskm szelvények között)
- Csukás-ér (8+060 – 20+464 cskm szelvények között)
- Csukás-ér mellék (0+000 – 0+956 cskm szelvények között) partélétől számított 10,0
m-en belül semmilyen, 10,0 - 15,0 m között pedig csak ideiglenes jellegű
létesítmény építhető.
- A kizárólagos állami tulajdonú csatornáknál a fenntartás és karbantartás miatt szabadon
hagyandó parti sáv szélessége: 6-6 m.
- Az egyéb (nem a KÖTIVIZIG) vagyonkezelésben lévő csatornák partélétől számított 4,0
m-en belül semmilyen, 4,0 - 10,0 m között pedig csak ideiglenes jellegű létesítmény
építhető. A fenntartás és karbantartás miatt szabadon hagyandó sáv: 3-3 m.
Táj- és természetvédelmi szempontból a védelmi és a korlátozó elemek
- országos ökológiai hálózat (magterület, ökológiai folyosó, pufferterület) elemei
- NATURA 2000. terület (élőhelyvédelmi és madárvédelmi terület)
- Ex lege védett terület (kunhalom, védett szikes tó)
Kulturális örökségvédelmi szempontból a védelmi és korlátozó elemek
- régészeti lelőhelyek,
- műemlékek és műemléki környezetük
- helyi védett terület és építmények (településképi rendelet szerint szóló rendelet szerint)
Villamos energiaellátással kapcsolatosak védőterületei
- Kecskemét-Tiszakécske 120 kV-s villamos energia főelosztó hálózat és a Szolnok
-Tiszakécske 120 kV-s villamos energia főelosztó hálózat vezetékeinek biztonsági
övezete a szélső áramvezetőktől mért 13-13 m.
- Szeged-Szolnok 220 kV-s villamos energia átviteli hálózat biztonsági övezete a szélső
áramvezetőktől mért 18-18 m.
- Közép- és kisfeszültségű hálózat:
Légvezeték hálózat és a földkábelek védőtávolságait, valamint a biztonsági övezetre
vonatkozó tilalmakat és korlátozásokat a 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet, illetve az MSz
151/5-86. és az MSz 7487/2-80 tartalmazza.
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Kocsér Község Polgármestere 12/2020.(V.29.) számú határozatának 3. melléklete
Változások
Kocsér rendelkezik településszerkezeti tervvel. A változásokat a 2003-ban jóváhagyott majd
2010-ben módosított településszerkezeti tervhez (továbbiakban: alapterv) viszonyítjuk.

Hálózati elemek
Főbb infrastrukturális elemek nem változnak.
Területfelhasználás
Beépítésre szánt területek
A beépítésre szánt területen összterülete a már meglévő beépítések figyelembevételével kis
mértékben növekszik.
A terv tartalmát nem érintő területfelhasználási változtatás, amire a hatályos rendelkezések
(településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet:
OTÉK) ad lehetőséget: a zöldterületi jellegű intézmények (temető, sportterületek) beépítésre
szánt területből beépítésre nem szánt területbe való átsorolása.
Beépítésre nem szánt területek
Lényegi változatás ebben a kategóriában sem tervezett. A művelési ágban bekövetkezett
változtatások jelentenek területfelhasználási változásokat. Mezőgazdasági terület helyén
számottevő erdősítés valósult meg az elmúlt 10 évben.
A 0131/59 hrsz „a” alrészleten lévő agyaggödör természetközeli területi besorolást kap.
Új beépítésre nem szánt terület: kereskedelmi szolgáltató területi kategóriában a 027/16 hrsz
„b” alrészlete.

Védelmi elemek
A természetvédelmi elemek a Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság aktuális
nyilvántartásának megfelelően változnak. Természetvédelmi szempontú -területrendezési
tervből átvett az ökológiai hálózati (puffer, ökológiai folyosó, magterület) kiegészítés.
Művi védettségi elemek épített örökségi elemei (műemlék, ex lege védett környezete) az
aktuális állami nyilvántartás szerint kerülnek ábrázolásra.
Az épített örökség helyi védelemben részesülő elemeit a településképi rendelet tartalmazza.
Azok, mint egyéb jogszabályban védett elemek jelennek meg a településszerkezeti tervben.
A hatástanulmány alapján a régészeti lelőhelyek kiegészítésre kerültek.
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Változó területfelhasználások szemléltetése

Falusias lakóterület
OTÉK 14.§-a alapján:
A falusias lakóterület legfeljebb 7,5 m-es beépítési magasságú lakóépületek, a mező- és az
erdőgazdasági építmények, továbbá a lakosságot szolgáló, környezetre jelentős hatást
nem gyakorló kereskedelmi, szolgáltató építmények elhelyezésére szolgál.
A falusias lakóterületen elhelyezhető épület – a lakó rendeltetésen kívül – :
a) mező- és erdőgazdaság, valamint a terület rendeltetésszerű használatát nem
zavaró gazdasági tevékenységi célú,
b) kereskedelmi, szolgáltató,
c) szállás jellegű,
d) igazgatási, iroda,
e) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,
f) kulturális, közösségi szórakoztató és
g) sport rendeltetést is tartalmazhat.
A település belterületének meghatározó része falusias lakóterületbe sorolt, a tervezett
lakóterületi fejlesztés is ebbe a kategóriába tartozik.
Alapterv tervezett falusias lakóterületei

1

2

3

4

2

Lakóterület-fejlesztési helyszíneket érintő változások:

1 A belterület ÉNY-i részén tervezett falusias lakóterület helyszíne mélyfekvésű, ezért jelen
tervben a falusias lakóterület helyett zöldterületi kijelölést kap.

2 A belterületi mezőgazdasági terület helyére továbbra is lakóterület javasolt. A belső
úthálózatbeli változtatást a rövidebb, kisebb mélységű telkek iránti igény indokolja.
Telek (lakásszám: cca 150 db)

3 A belterület Ék-i részén tervezett lakóterületből 2 db telek (754/2 és 754/3 hrsz)
kialakításra került, a 754/3 hrsz-ú telket az önkormányzat gazdasági célra kívánja
hasznosítani, ezért a lakóterületi fejlesztésből az kimarad.

4 A tervezett lakóterületfejlesztés változatlanul fennmarad.
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Vegyes terület a hatályos tervben településközpont területbe sorolt, jelen terv a területi
kategóriát a helyszín kisebb változtatásával tartalmazza.
Településközpont terület
OTÉK 16.§-a alapján.
A településközpont terület elsősorban lakó és olyan települési szintű egyéb rendeltetést
szolgáló épület elhelyezésére szolgál, amely nincs zavaró hatással a lakó rendeltetésre.
A településközpont területen elhelyezhető épület – a lakó rendeltetésen kívül – :
a) igazgatási, iroda,
b) kereskedelmi, szolgáltató, szállás,
c) a terület azon részén, amelyben a gazdasági célú használat az elsődleges egyéb
közösségi szórakoztató,
d) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,
e) kulturális, közösségi szórakoztató és
f) sport rendeltetést is tartalmazhat.
Alapterv településközpont területe

Településközpont terület a területfelhasználási határokon kis mértékben lakóterület rovására
az alábbi helyszíneken nőtt.
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Gazdasági területek kereskedelmi szolgáltató és ipari területbe soroltak.
Kereskedelmi szolgáltató területek
OTÉK 19.§-a szerint:
A kereskedelmi, szolgáltató terület elsősorban környezetre jelentős hatást nem gyakorló
gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál.
A kereskedelmi, szolgáltató területen önálló lakó rendeltetésű épület nem helyezhető el, de a
gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára
szolgáló lakás kialakítható.
Az alapterv a belterületi és a szigetszerű külterületi gazdasági majorokat kereskedelmi
szolgáltató területbe sorolja.
A kijelölések a 0193/19 hrsz-ú telek kivételével a már meglévő beépítések

Jelen terv a Nagykőrösi és a Kőröstetétleni útról megközelíthető szigetszerű gazdasági
beépítéseket egyéb iparterületbe sorolja. A mezőgazdasági célú beépítések mezőgazdasági
üzemi kategóriába kerülnek.
Egyéb ipari területek
OTÉK 20. §-a szerint:
Az ipari terület, olyan gazdasági célú ipari építmények elhelyezésére szolgál, amelyek más
beépítésre szánt területen nem helyezhetők el.
Az ipari terület lehet egyéb terület.
Az egyéb ipari terület elsősorban az ipari, az energiaszolgáltatási és a településgazdálkodás
építményei elhelyezésére szolgál.
Az egyéb ipari gazdasági területen a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos,
a használó és a személyzet számára szolgáló lakások helyezhetők el, önálló lakó rendeltetésű
épület nem helyezhető el.
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Jelen tervben egyéb ipari területek

A állattartáshoz kapcsolódó beépítések kerülnek mezőgazdasági üzemi területbe.
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Az alaptervben új kijelölésű 0193/19 hrsz-ú telket érintő kereskedelmi szolgáltató terület jelen
tervbe különleges beépítésre szánt területbe kerül. Ennek oka, a vegyes funkciójú tervezett
beépítés.

Jelen tervben új kijelölésű kereskedelmi szolgáltató területek az alábbiak, valamennyi telek
már tartalmaz gazdasági rendeltetésű építményt.

7

Beépítésre nem szánt területen belüli változást a mezőgazdasági területen megvalósított
erdősítések jelentenek. Jelen terv az aktuális földhivatali nyilvántartás szerinti erdőterületeket
és a 0131/59 hrsz-ú telekre jelölt véderdőt tartalmazza.

0131/59 hrsz
Erdőterület mezőgazdasági területi irányú váltása lényegtelen, amit az alábbi ábra jól
szemléltet.
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Kocsér Község Polgármestere 12/2020.(V.29.) számú határozatának 4.melléklete
Területi mérleg

Beépítésre szánt területek
Területfelhasználás
Falusias lakóterület
Intézmény terület
Gazdasági terület
(Kereskedelmi szolgáltató és ipari együtt)
Különleges beépítésre szánt terület

Beépítésre nem szánt területek
Területfelhasználás1
Zöldterület
Erdőterület
Mezőgazdasági terület
Vízgazdálkodási terület
Természetközeli terület
Különleges beépítésre nem szánt terület

1

terület (ha)
tervezett
110
7
62
28

terület (ha)
tervezett
3
1.678
4.818
5
1
17

Közlekedési terület a határos területfelhasználáshoz számítva

Kocsér Község Polgármestere 12/2020.(V.29.) számú határozatának 5. melléklete
Területrendezésitervekkel való összhang igazolása
Vizsgálat alapja
Jelen munkarész Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről
szóló2018. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban: Trtv) és Pest Megye Önkormányzatának
5/2012.(V.10.)számú önkormányzati rendeletével elfogadott Pest Megyei Területrendezési
Terve (továbbiakban: PmTrT) rendelkezései alapján készült.
Fenti területrendezési tervekkel való összhang igazolásának jogalapját Kocsér Község
Önkormányzatának Trtv 90.§(1a) bekezdés alapján meghozott 43/20169. (IX.24.) sz. Öth.
számú határozata adja.
A 2019. szeptember 24-i döntés értelmében (43/2019.(IX.24.) sz. Öt. határozat 1. pontja) a
hatályos területrendezési tervi megfelelés igazolására van szükség.
Területfelhasználási és műszaki infrastruktúra-hálózati megfelelés
Ország Szerkezeti Terve (Trtv 2. melléklet)

1

Érinti a 750 kV-os átviteli hálózati távvezeték tervezett nyomvonala, ami párhuzamosan halad a
meglévő 220kV-os átviteli hálózati távvezeték mellett a település keleti oldalán.
A tervezett (M44) gyorsforgalmi út a településtől délre halad Szentkirály közigazgatási területén.

PmTrT szerkezeti terv részlete

Érinti a 400 kV-os átviteli hálózati távvezeték nyomvonala a település keleti oldalán. Országos
kerékpárút nem, a térségi kerékpárút viszont keresztül halad a településen, érintve a belterületet is.
A tervezett (M44) gyorsforgalmi út a településtől délre halad Szentkirály közigazgatási területén.
A PmTrT térségi területfelhasználásra vonatkozó mérlege Kocsér esetében a következő:

A 2018. évi CXXXIX. törvény előírásainak igazolása
1. § A kiemelt térségi, illetve megyei területfelhasználási kategóriák területén belül a
települési területfelhasználási egységek kijelölése során
a) * az erdőgazdálkodási térségben az erdőterület területfelhasználási egységet a térséget
lefedő erdők övezetére vonatkozó szabályok szerint, valamint az erdőtelepítésre javasolt
terület övezetére vonatkozó szabályok figyelembevételével kell lehatárolni;– Részletes
igazolást lásd az erdők övezetének való megfeleltetésnél. (100 %-ban megfelel.)
b) * a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át elsődlegesen a mezőgazdasági
terület települési területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó rész természetközeli
terület, - nagyvárosias lakóterület és vegyes terület kivételével - beépítésre szánt terület vagy
különleges honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló terület területfelhasználási
egységbe sorolható;– A PmTrT mezőgazdasági térség nagysága: 2 991,13 ha. Ennek 75
2

%-a: 2 243,35 ha. A tervezett TSZT mezőgazdasági területfelhasználása a
mezőgazdasági térségen belül: 2291,13ha. Ez 100 %-os megfelelés, megfelel a Trtv.
előírásának.
c) a vízgazdálkodási térség területét - e törvény hatálybalépését megelőzően már
jogszerűen kijelölt beépítésre szánt területek kivételével - vízgazdálkodási terület,
vízgazdálkodási célú erdőterület, vízgazdálkodási célú mezőgazdasági terület, természetközeli
terület, továbbá különleges honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célú terület vagy
honvédelmi célú erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni, és a működési
területével érintett vízügyi igazgatási szervvel egyeztetve kell pontosítani;– A PmTrT-ben
Kocsér területén nincs vízgazdálkodási térség.
e) a sajátos területfelhasználású térség területét a terület tervezett felhasználásának
megfelelően honvédelmi, különleges, közlekedési, erdő-, gazdasági vagy intézményterület
települési területfelhasználási egységbe kell sorolni.– A még hatályos PmTrT-ben Kocsér
területén nincs sajátos területfelhasználású térség.
A megyei tervekben szereplő vegyes térséget a Trtv megszüntette, de a még hatályos PmTrT-ben
Kocsér közigazgatási területén 401,91 ha vegyes térségben található. Erre vonatkozóan előírást a
hatályát vesztett az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvénytartalmazta: „a
vegyes területfelhasználású térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület, erdőterület vagy
természetközeli terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó részen nagyvárosias
lakóterület kivételével bármely települési területfelhasználási egység kijelölhető”; A PmTrT vegyes
térség 85. %-a: 401,99x0,85=341,69 ha. A vegyes térségben a mezőgazdasági területfelhasználási
egység 341,62 ha, csaknem lefedi a 85 %-ot. A fennmaradó valamivel több, mint 15 % csak
egészen erdő területfelhasználású besorolást kapott a tervezett TSZT-ben. A tervezett TSZT
megfelel az előírásnak.

A 2018. évi CXXXIX. törvény további előírásainak igazolása
12. § (1) Ha jogszabály új beépítésre szánt terület kijelölését nem tiltja, a
településrendezési eszközben új beépítésre szánt területet a következő szempontok mérlegelése
alapján kell kijelölni:
a) az új beépítésre szánt terület csatlakozik a meglévő települési területhez,– A tervezett új
beépítésre szánt területek csatlakoznak a már beépítésre szánt területekhez.
b) az új beépítésre szánt terület kijelölése nem okozza a különböző települések beépítésre
szánt területeinek összenövését, és,– A tervezett új beépítésre szánt területek nem okoznak
összenövést a szomszédos területekkel.
c) * új beépítésre szánt terület kijelölésére csak akkor kerül sor, ha a települési térségben
nincs a tervezett rendeltetésnek megfelelő beépítésre szánt területen beépítetlen földrészlet,
vagy az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a
továbbiakban: Étv.) szerinti barnamezős terület.– A tervezett új beépítésre szánt területek
megfelelnek az előírásnak.
(3) Új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a területnövekmény legkevesebb
5%-ának megfelelő kiterjedésű, legalább 50%-ában az újonnan kijelölt beépítésre szánt
területtel kapcsolatban lévő zöldterületet, - gazdasági vagy különleges terület kijelölése
esetén zöldterületet vagy véderdőt - kell kijelölni. Ha a zöldterület vagy véderdő kijelölése az
új beépítésre szánt terület rendeltetése miatt az adott területen nem valósítható meg, akkor a
zöldterületet vagy a véderdő területét a település arra alkalmas más területén kell kijelölni.–
A tervezett új beépítésre szánt területek nagysága 5,16 ha. Ennek 5 %-a: 0,258 ha. A
településen 6,7 ha védelmi erdő terület került kijelölésre kerül a 0131/59 hrsz-ú telekre,
ami nagyobb, mint a tervezett új beépítésre szánt területek 5 %-a.

3

13. § (1) Borvidéki település borszőlő termőhelyi katasztere I-II. osztályú területeihez tartozó
földrészlet - a különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével - nem minősíthető
beépítésre szánt területté.– A tervezett új beépítésre szánt területek nem érintenek
szőlőkataszteriterületeket. Az adatszolgáltatás Kocsér igazgatási területére vetítése jól
szemlélteti, hogy az új beépítésreszánt területek a borszőlő kataszteren kívül vannak:
027/16 hrsz”b” alrészlete 0121/5 és 0126/2 hrsz .

(2) Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II. osztályú területeihez tartozó
földrészlet - a különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével - nem minősíthető
beépítésre szánt területté. – A (http://portal.nebih.gov.hu/adatbazisok-noveny) Kocséron az
alábbi területek érintettségét sorolja fel.A tervezett új beépítésre szánt területek nem
érintenek gyümölcskataszteri területeket (027/16 hrsz”b” alrészlete 0121/5 és 0126/2
hrsz).

15. § (2) * A településrendezési eszközökben
a) az országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok és a műszaki infrastruktúra egyedi
építményeinek helyét a kiemelt térségi, illetve megyei területrendezési tervekben meghatározott térbeli
rend figyelembevételével kell meghatározni,– A TSZT-ben a műszaki infrastruktúra elemei a

megyei területrendezési tervekben meghatározott térbeli rend figyelembevételével lett
meghatározva.
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b) az országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok nyomvonala a településrendezési
eszközök egyeztetési eljárásában részt vevő, az egyeztetés tárgyát képező infrastruktúra elem
vonatkozásában az adott egyeztetési szakterületet képviselő államigazgatási szerv hozzájárulása, és az
egyéb érintett szakterületet képviselő államigazgatási szerv egyetértése esetén térhet el a kiemelt
térségi, illetve megyei területrendezési tervek szerkezeti tervében megállapított nyomvonalváltozattól,
azok térbeli rendjétől és a térbeli rend szempontjából meghatározó települések felsorolásától.– Nincs

eltérés a TSZT-ben.
(3) Az országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok nyomvonalának meghatározásánál
biztosítani kell a szomszédos megyék és települések határán a folyamatos kapcsolódás lehetőségét.– A

folyamatos kapcsolódás biztosított a TSZT-ben és a SZT-ben is.
16. § (1) A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben szereplő regionális és egyéb vasúti
pályák közül azok területét, amelyen a közszolgáltatás szünetel vagy megszűnt, a településszerkezeti
tervben beépítésre nem szánt közlekedési terület területfelhasználási egységbe kell sorolni.– Nem

érinti a települést a meglévő és tervezett vasúti hálózat.
(2) A közlekedési, az elektronikus hírközlési, továbbá az energetikai vonalas infrastruktúrahálózatok erdőkön áthaladó szakaszainak építési területén a forgalom lebonyolítását és biztonságát,
az elektronikus hírközlés működését, illetve a villamos energia és más energiahordozók továbbítását
közvetlenül szolgáló építmények helyezhetők el.– Nincs korlátozó területfelhasználás és

létesítmény a tervezett TSZT-ben.
17. § (1) A 4/4-4/6. és 4/11. mellékletekben szereplő országos műszaki infrastruktúra-hálózatok
elemeit és az egyedi építményeket az ott felsorolt, a térbeli rend szempontjából meghatározó
települések közigazgatási területét érintve, az országos, a kiemelt térségi és a megyei szerkezeti terv,
valamint a településszerkezeti terv figyelembevételével, az engedélyezési eljárás során felmerülő
ágazati szempontok és követelmények miatt szükséges korrekciókkal kell megvalósítani.– Az ágazati

szempontok figyelembe
eszközökben.

vétele

megtörtént

a

kijelölésnél

a

településrendezési

(4) A 4/10. melléklet 1. pontjában szereplő VTT-tározókat az ott felsorolt települések közigazgatási
területét - térség esetén a megjelölt települések közigazgatási területét vagy annak 25 km-es körzetét érintve, az országos és a megyei szerkezeti terv, valamint a településszerkezeti terv
figyelembevételével, az engedélyezési eljárás során felmerülő ágazati szempontok és követelmények
miatt szükséges korrekciókkal kell megvalósítani.– Nem érintett a település.
18. § (1) Külfejtéses művelésű bányatelket megállapítani, illetve horizontálisan bővíteni csak a
településfejlesztési és -rendezési célokkal, valamint a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervvel
összhangban lehet. Az összhang akkor áll fenn, ha a bányatelekkel érinteni tervezett ingatlan a
településrendezési eszközökben nyersanyag-kitermelés (bánya) vagy nyersanyag-feldolgozás céljára
szolgáló különleges beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt terület területfelhasználási egységbe
sorolt, vagy a bányatelekkel érinteni tervezett ingatlanokon a bányászati tevékenységgel a települési
önkormányzat egyetért, és ha indokolt, döntést hoz a településrendezési eszközök készítésének vagy
módosításának szándékáról.– Nem tervezett a településen bányakialakítás.
(2) * Az (1) bekezdés szerinti bányatelekre vonatkozó kitermelési műszaki üzemi terv csak akkor
hagyható jóvá, ha a bányászati tevékenységgel igénybe venni tervezett területet - ha van elfogadott
településrendezési eszköz - a településrendezési eszköz nyersanyag-kitermelés (bánya) vagy
nyersanyag-feldolgozás céljára szolgáló különleges beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt terület
települési területfelhasználási egységbe sorolta.– Nem tervezett a településen bányakialakítás.
(2) A településrendezési eszközök készítésénél a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv
térségi övezeteinek lehatárolásához képest a térségi övezetek csak - az e törvény felhatalmazása
alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott - illetékes államigazgatási szervek egyetértése
esetén változtathatók meg, kivéve a 22. § szerinti esetet. Ha az illetékes államigazgatási szervnek a
térségi övezet lehatárolására vonatkozó adatszolgáltatása eltér az OTrT-ben, a területrendezésért
felelős miniszter 19. § (4) bekezdése szerinti rendeletében, illetve a kiemelt térségi és megyei
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területrendezési tervben meghatározott övezeti lehatárolástól, a településrendezési eszköz készítése
során a települési önkormányzat számára kedvezőbb lehatárolás szerepeltethető, kivéve, ha az
jogszabályba ütközik.– Nem kerültek módosításra a lehatárolások az adatszolgáltatáshoz

képest.
25. § (1) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében - kivéve, ahol az Ország Szerkezeti Terve,
vagy a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve, vagy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti
Terve települési térséget határoz meg - csak olyan megyei területfelhasználási kategória és megyei
övezet, valamint a településrendezési eszközökben olyan övezet és építési övezet jelölhető ki, amely az
ökológiai hálózat magterülete és az ökológiai hálózat ökológiai folyosója természetes és
természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti.

(2) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki,
kivéve, ha:…. – Nem került kijelölésre új beépítésre szánt terület az övezetben.
(4) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében a közlekedési és energetikai infrastruktúrahálózatok elemeinek nyomvonala a magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító
módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások
alkalmazásával jelölhetők ki és helyezhetők el.– Nem történik új nyomvonaltervezés.
(5) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati
szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. Az övezetben új
célkitermelőhely és külfejtéses művelésű bányatelek nem létesíthető, a meglévő külfejtéses művelésű
bányatelek horizontálisan nem bővíthető. – Nem tervezett bányászati tevékenység.
(6) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében az erőművek közül csak háztartási méretű
kiserőmű létesíthető épületen elhelyezve.– Nem tervezett a településen erőmű az övezetben.
26. § (1) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében - kivéve, ahol az Ország Szerkezeti
Terve, a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve vagy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti
Terve települési térséget határoz meg - csak olyan megyei területfelhasználási kategória és megyei
övezet, valamint a településrendezési eszközökben olyan övezet és építési övezet jelölhető ki, amely az
ökológiai hálózat magterülete és az ökológiai hálózat ökológiai folyosója természetes és
természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti.
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(2) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető
ki, kivéve, ha… – Nem került kijelölésre új beépítésre szánt terület az övezetben.
(4) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében a közlekedési és energetikai
infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala, továbbá az erőművek az ökológiai folyosó és az
érintkező magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti
ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával jelölhetők ki és
helyezhetők el.– Nem történik új nyomvonaltervezés.
(5) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében bányászati tevékenység folytatása a
bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. Az
övezetben új célkitermelőhely és külfejtéses művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külfejtéses
művelésű bányatelek horizontálisan nem bővíthető.– Nem tervezett bányászati tevékenység.
27. § (1) Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében - kivéve, ahol az Ország Szerkezeti
Terve, a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve vagy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti
Terve települési térséget határoz meg - csak olyan megyei területfelhasználási kategória és megyei
övezet, valamint a településrendezési eszközökben olyan övezet és építési övezet jelölhető ki, amely az
ökológiai hálózat magterülete, ökológiai folyosója és pufferterülete övezetek természetes és
természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti.– Nem történik veszélyeztető

övezetet tartalmazó területfelhasználási egység kijelölése, nem érintett a település.
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(2) Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében - a (3) bekezdésben meghatározott feltétel
kivételével - a településszerkezeti terv beépítésre szánt területet csak abban az esetben jelölhet ki, ha
az a szomszédos magterület vagy ökológiai folyosó természeti értékeit, biológiai sokféleségét, valamint
táji értékeit nem veszélyezteti.– Nem jelöl ki új beépítésre szánt területet a TSZT az

övezetben. nem érintett a település.
(4) Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében bányászati tevékenység folytatása a
bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. Az
övezetben célkitermelőhely nem létesíthető.– Nem tervezett bányászati tevékenység. Nem

érintett a település.
28. § (1) Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetében új beépítésre szánt terület - kivéve, ahol
az Ország Szerkezeti Terve, a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve vagy a Balaton Kiemelt
Üdülőkörzet Szerkezeti Terve települési térséget határoz meg - csak az állami főépítészi hatáskörében
eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a területrendezési hatósági eljárása során kiadott
területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki.– Nem érintett a település az övezettel.
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(2) A kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetében új külfejtéses művelésű bányatelek
megállapítása és bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre
vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető.– Nem érintett a település
29. § Az erdők övezetébe tartozó területeket az adott településnek a településrendezési eszközében
legalább 95%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolnia. Az e törvény
hatálybalépését megelőzően kijelölt beépítésre szánt területek, valamint az erdőről, az erdő
védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 4. § (2) bekezdésében
meghatározott területek, továbbá az Ország Szerkezeti Terve, a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti
Terve, valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve által kijelölt települési térség
területein lévő erdők övezetének területét a számításnál figyelmen kívül kell hagyni. – Az erdők

övezetében a TSZT-ben 100%-ban erdő területfelhasználás van kijelölve, ezért a tervezett
TSZT megfelel az előírásnak.

30. § Az erdők övezetében külfejtéses művelésű bányatelket megállapítani és bányászati
tevékenységet engedélyezni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint
lehet.– Nem tervezett bányászati tevékenység a településen.
31. § (1) A világörökségi és világörökségi várományos területek övezetét a településrendezési
eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni.– Nem érintett a település.

(2) Az (1) bekezdés szerint lehatárolt világörökségi és világörökségi várományos terület övezetén:
a) a területfelhasználás módjának és mértékének összhangban kell lennie a világörökségről szóló
törvényben, valamint a világörökségi kezelési tervben meghatározott célokkal,– Nem érintett a

település.
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b) új külfejtéses művelésű bányatelek, célkitermelőhely nem létesíthető, meglévő külfejtéses
művelésű bányatelek területe horizontálisan nem bővíthető; a felszíni tájsebeket rendezni kell,– Nem

érintett a település, de nem tervezett bányászati tevékenység a településen.
c) a közlekedési, vízgazdálkodási és hírközlő infrastruktúra-hálózatokat, továbbá az erőműveket a
kulturális és természeti örökség értékeinek sérelme nélkül, területi egységüket megőrizve, látványuk
érvényesülését elősegítve és a világörökségi kezelési tervnek megfelelően kell elhelyezni.– Nem

érintett a település.
32. § (1) A honvédelmi és katonai célú terület övezetét a településrendezési eszközökben kell
tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni.– Nem érintett a település.

(2) Az övezet (1) bekezdés alapján lehatárolt területét a településrendezési eszközökben
a) a b) pontban megfogalmazottak kivételével - minden területfelhasználási kategóriában beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt különleges honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra
szolgáló terület területfelhasználási egységbe kell sorolni;– Nem érintett a település.
b) a zárt bekerített objektumok kivételével honvédelmi célú erdőterület területfelhasználási
egységbe kell sorolni, ha az adott terület az erdők övezete által is érintett.– Nem érintett a

település.
(3) A (2) bekezdésben foglalt területfelhasználási egység kijelölésének módosítása csak a
honvédelemért felelős miniszter hozzájárulásával lehetséges.– Nem érintett a település.

Térségi övezetek vonatkozásában a 9/2019.(VI.14.) MvM rendelet előírásainak való
megfelelés
2. § (1) A településrendezési eszközök készítése során a mezőgazdasági terület területfelhasználási
egység területét elsősorban - a kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete mellett - a jó termőhelyi
adottságú szántók övezetén javasolt kijelölni.– Nem érinti az övezet a települést.
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(2) A jó termőhelyi adottságú szántók övezetében új külfejtéses művelésű bányatelek megállapítása
és bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások
alkalmazásával engedélyezhető.– Nem érintett a település, de nem tervezett bányászati

tevékenység a településen.
3. § (1) A településrendezési eszközök készítése során az Országos Erdőállomány Adattárban nem
szereplő erdőterület területfelhasználási egységeket a településfejlesztési és településrendezési
célokkal összhangban - a természeti és kulturális örökségi értékek sérelme nélkül - az erdőtelepítésre
javasolt terület övezet területén javasolt kijelölni.– Új erdőterület kijelölésének szükségessége

nem merült fel a TSZT módosítási szándék során.

4. § (2) A tájképvédelmi terület övezetével érintett területre a tájképi egység, a hagyományos
tájhasználat fennmaradása, valamint a tájba illesztés biztosítása érdekében - a településkép védelméről
szóló törvény vagy annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában
- meg kell határozni
a) a településrendezési eszközökben a területfelhasználás és az építés helyi rendjének egyedi
szabályait,
b) a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti településképi
rendeletben (a továbbiakban: településképi rendelet) a településképi követelményeket. - A

megalapozó vizsgálat keretében, illetve a településképvédelmi rendeletben az övezettel
érintett terület táji jellemzői, karakterbeli elemei rögzítésre kerültek. A természeti
karakterű táj érintett az övezettel, ahol a táji jellegzetességek megtartása érdekébenúj
beépítés nem tervezett.
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(3) A tájképvédelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból
kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető.– Nem érintett a település, de

nem tervezett bányászati tevékenység a településen.
(4) A tájképvédelmi terület övezetében a közlekedési, elektronikus hírközlési és energetikai
infrastruktúra-hálózatokat, továbbá az erőműveket a tájképi egység megőrzését és a hagyományos
tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell
megvalósítani. – A TSZT szintjén túlmutató előírás. A HÉSZ és a Településképvédelmi

rendelet tartalmaz a tájképvédelemre vonatkozó előírásokat a települési önkormányzat
hatáskörével.
5. §(2) A vízminőség-védelmi terület övezetébe tartozó települések településrendezési eszközeinek
készítése során ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett területeket. A kijelölt vízvédelemmel érintett
területekre vonatkozó egyedi szabályokat a helyi építési szabályzatban kell megállapítani.– A
12

Vízvédelemről a HÉSZ is tartalmaz előírásokat és segít biztosítani a védelmet az ágazati
jogszabályok mellett.

(3) A vízminőség-védelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati
szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető.– Nem tervezett

bányászati tevékenység a településen.
6. § (1) A nagyvízi meder övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki.– Nem érintett a

település.

(2) A nagyvízi meder övezetében a településrendezési eszközökben, a jogszerűen kijelölt beépítésre
szánt területen a helyi építési szabályzatnak megfelelően, a vízügyi igazgatási szerv hozzájárulásával
lehet építési tevékenységet folytatni.– Nem érintett a település.
(3) A településrendezési eszköz módosítása esetén a vízügyi igazgatási szerv egyetértésével lehet új
beépítésre szánt területet kijelölni.– Nem érintett a település.
7. § A VTT-tározók övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki.– Nem érintett a

település
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8. § (1) Az ásványi nyersanyagvagyon övezetét a településrendezési eszközökben kell tényleges
kiterjedésének megfelelően lehatárolni.– Az adatszolgáltatás és a PmTrT alapján nem érintett

a település.

(2) Az (1) bekezdés szerinti területen, a településrendezési eszközökben csak olyan
területfelhasználási egység, építési övezet vagy övezet jelölhető ki, amely az ásványi
nyersanyagvagyon távlati kitermelését nem lehetetleníti el. – Nem érintett a település.
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9. § (1) A rendszeresen belvízjárta terület övezetében új beépítésre szánt terület csak akkor jelölhető
ki, ha ahhoz a működési területével érintett vízügyi igazgatási szerv a településrendezési eszközök
egyeztetési eljárása során adott véleményében hozzájárul.– A településrendezési eszközökben szánt
belvízveszélyes területek a belvízrendezési terv alapjánlehatárolásra kerültek.Új beépítésre
szánt terület az övezetben nem kerül kijelölésre.

10. §(2) A tanyás területek övezetével érintett területre a tájfenntartó tanyai gazdálkodás és életmód
fennmaradásának elősegítése, valamint a tanyás településszerkezet és tájkarakter megőrzése érdekében
meg kell határozni
a) a településrendezési eszközökben a területfelhasználás és az építés helyi rendjének egyedi
szabályait,

b) az a) pont szerinti egyedi szabályokkal érintett területre a településképi rendeletben a településképi
követelményeket.– A hatályos PmTrT még nem tartalmaz tanyás övezeteket. Az egyeztetés

alatt álló, új PmTrT tanyás térség övezetének Kocsér is része. A HÉSZ tartalmaz
előírásokat a tanyákkal érintett területekre. Ezek felülvizsgálata lehetséges az új PmTrT
elfogadásakor. Az övezetnek való megfelelés jelenleg hitelesen nem igazolható.
11. § (1) A földtani veszélyforrás terület övezetében a földtani veszélyforrással érintett terület
kiterjedését a településrendezési eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni.–

Nem érintett a település.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti területen új beépítésre szánt terület csak akkor jelölhető ki, ha ahhoz a
bányafelügyelet a településrendezési eszközök egyeztetési eljárása során adott véleményében
hozzájárul.– Nem érintett a település.
(3) A beépítés feltételeit a bányafelügyeleti hatáskörben eljáró illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal hozzájárulásával kell meghatározni.– Nem érintett a település.

Az egyedileg meghatározott megyei övezetekre vonatkozóan a még nem elfogadott,
egyeztetés alatt álló PmTrT tartalmaz információkat, amelyek még változhatnak.
Ezeknek való megfelelés jelenleg nem lehetséges.

Fentiek alapján összefoglalóan megállapítható, hogy a tervezett TSZT és a hatályos
területrendezési tervek között az összhang biztosított. A hatályos területrendezési
előírásoknak a tervezett TSZT megfelel.
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Kocsér Község Polgármestere 12/2020.(V.29.) számú határozatának 6. melléklete
A biológiai aktivitásérték számítás eredménye
Biológiai aktivitásérték számítása a 9/2007.(IV.3.) ÖTM rendelet alapján készült.
A hatályos településszerkezeti tervhez képest változó területfelhasználásokra vonatkozó
biológiai aktivitásérték kimutatása készül el. A változó területfelhasználásokat rajzi melléklet
ábrázolja.
Gazdasági terület kereskedelmi szolgáltató-, és ipari terület tagolását mellőzzük, mivel
biológiai aktivitásértékük azonos (0,4)
Természetközeli területbe való átsorolás tényleges változást nem jelent, mivel az érintett
terület vízállásos rét illetve legelő. A számítás nem tartalmazza.
A belterületi lakóterület-fejlesztés telektömbjeit érintő módosítás érdemi változtatást nem
jelent, ezért a számítás nem tartalmazza.
A területfelhasználási váltásban érintett területek biológiai aktivitásértéke az érvényes
településszerkezeti tervben

Terület jele

Területfelhasználás

Falusias lakóterület
Z1
Zöldterület
Lf1
Falusias lakóterület
Vt1
Falusias lakóterület
Vt2
Mü1 Kereskedelmi szolgáltató terület
Ált. mezőgazdasági terület
Mü2
Mü3 Kereskedelmi szolgáltató terület
Ált. mezőgazdasági terület
Gksz1
Különleges beépítésre szánt
Gksz2
Falusias lakóterület
Gksz3
Összesen: Eg
Ált. mezőgazdasági terület
M1-M7
Erdőterület
Beépítésre szánt sportterület
Sp
Temető
T
Ált. mezőgazdasági terület
En
Erdőterület

Terület (ha)

0,8
0,9
0,2
0,5
4,3
5,15
5,8
0,5
3,1
0,4
557
14
8
1,5
4,8
4,8

Érték
mutató

Biológiai
aktivitás
érték
2,4
1,92
6
5,4
2,4
0,48
2,4
1,2
0,4
1,72
3,7
19,05
0,4
2,32
3,7
1,85
1,5
4,65
2,4
0,96
3,7
2060
9
126
3
24
3
4,5
3,7
17,76
9
43,2
Összesen 2315,01
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A területfelhasználási váltásban érintett területek biológiai aktivitásértéke jelen
településszerkezeti tervben

Terület jele

Területfelhasználás

Zöldterület
Z1
Falusias lakóterület
Lf1
Településközpont
Vt1
Településközpont
Vt2
Mezőgazdasági üzem
Mü1
Mezőgazdasági üzem
Mü2
Mezőgazdasági üzem
Mü3
Gksz1 Kereskedelmi szolgáltató terület
Gksz2 Kereskedelmi szolgáltató terület
Gksz3 Kereskedelmi szolgáltató terület
Összesen: Eg
Erdőterület
M1-M7
Alt. mezőgazdasági terület
Sportterület
Sp
Temető
T
Megújuló energiaforrások
En
hasznosítása céljára szolgáló
terület

Terület (ha)

0,8
0,9
0,2
0,5
4,3
5,15
5,8
0,5
3,1
0,4
557
14
8
1,5
9,6

Érték
mutató
6
2,4
0,5
0,5
0,7
0,7
0,7
0,4
0,4
0,4
9
3,7
6
6
1,5

Összesen:

Biológiai
aktivitás
érték
4,8
2,16
0,1
0,25
3,01
3,60
4,06
0,2
1,24
0,16
5013
51,8
48
9
14,4

5155,78

A tervezett és a meglévő állapot közötti biológiai aktivitásérték különbözete:
5155,78 - 2315,01=2840,77
A területet hektárban számítva 2840,779 biológiai aktivitásérték-többlet rögzíthető.
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Biológiai aktivitásérték számítás rajzi melléklete Belterületi térség

Biológiai aktivitásérték számítás rajzi melléklete Külterület
(Erdőterület betűjel nélkül zöld színnel össz. 557 ha)
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