
K i v o n a t

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. március 27-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

47/2015. (III. 27.) határozat:
Tárgy: Arló közigazgatási területére készített Településszerkezeti Terv elfogadása

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

A Településszerkezeti Terv szöveges munkarészét a mellékelt Településszerkezeti Leírás
és rajzok szerint módosítja.

A településfejlesztési, településrendezési tevékenységek engedélyezése során a
Településszerkezeti Tervben és az elválaszthatatlan részét képező Település-rendezési
Leírásban foglaltakat együttesen kell alkalmazni.

Határidő: 2015. május 1. és folyamatos
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

Klisóczkiné Papp Andrea jegyző

K. m. f.

Vámos Istvánné dr. sk. Klisóczkiné Papp Andrea sk.
Polgármester jegyző



Melléklet

TELEPÜLÉSZERKEZETI LEÍRÁS ÉS RAJZOK

I. FEJEZET

1.) A Településszerkezeti Terv hatálya az 1., 2., 3., és 4. számú területekre terjed ki.

2.) A tervezési területen a terület-felhasználást korlátozó tényező a kedvezőtlen
terepadottság.

3.) Az egész terület jelenleg részlegesen közműves szennyvízelvezetéssel ellátott terület.

4.) Az 1.) pontban meghatározott területen területet felhasználni jelen Településrendezési
Leírás és Településszerkezeti Terv alapján lehet.

Igazgatási és belterületi határ

1.) A település közigazgatási határa nem változik

2.) A belterületi határ / beépítésre szánt terület határa megváltozik. A megváltozott
belterület vonatkozó részének rendeltetését jelen Településszerkezeti Terv határozza meg.
A belterületi határ módosításának tárgyát képezi a temető melletti terület belterületbe
vonása.

3.) A Településszerkezeti Terv távlati fejlesztési területeket is kijelöl. E területek
szakaszosan kerülnek átminősítésre a konkrét fejlesztési és építési igények függvényében.

4.) A Településszerkezeti Terv hatálya alá eső területeken lévő településszerkezeti és
terület-felhasználási egységek funkció és beépítési mód szerint az alábbiak szerint
tagolódnak a megváltozott területhasználat szerint:

a.)   beépítésre szánt területekre
b.)   beépítésre nem szánt területekre,

5.) Az egyes területek terület-felhasználási módját a Településszerkezeti Terv határozza
meg.

A Településszerkezeti Terv elemei

- a közlekedési rendszer jelölt elemei és hierarchiája
- a terület-felhasználási egységeken belül eltérő funkciójú területegységek határai
- szintterület sűrűség

A Településszerkezeti Terv módosítása

1.) A Településszerkezeti Terv elemeinek megváltoztatásához a Településszerkezeti Tervet
és a hozzá tartozó Településrendezési Leírást módosítani kell.



2.) A Településszerkezeti Terv módosítása esetén a módosítás az érintett terület-
felhasználási egységet magába foglaló legalább egy terület felhasználási egységre
vonatkozzon, és az adott terület környezetében lévő szomszédos területek együttesét is
vegye figyelembe.

3.) Amennyiben a Településszerkezeti Terv módosítása vonalas jellegű létesítményeket és
főforgalmi, forgalmi és gyűjtőutakat érint, úgy az érintett szakasz teljes egészének
környezetét figyelembe kell venni.

II. FEJEZET

A TELEPÜLÉS TERMÉSZETI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZETÉNEK
VÉDELMI ELŐÍRÁSAI

A települési környezetvédelem előírásai kiterjednek:

- Levegőtisztaság védelem vonatkozásában:
A hatályos jogszabályokban előírt határértékeket kell betartani

- Vízminőség védelem vonatkozásában
Felszíni szennyeződésre érzékeny terület

- Föld védelem vonatkozásában:
A termőföldön történő beruházás esetén a beruházó köteles a területileg
illetékes Földhivatal földvédelmi hatósági engedélyét beszerezni

- Hulladékgazdálkodás vonatkozásában:
A települési hulladékgyűjtő rendszerbe be kell kapcsolódni a módosítandó
területeket is.
A veszélyes hulladékok átmeneti tárolásáról gondoskodni kell.

- Zaj és rezgés elleni védelem vonatkozásában:
A hatályos jogszabályokban előírt és a  terület felhasználási egységek szerinti
határértékeket kell betartani.

- Természetvédelem
ARLÓ község határában országos jelentőségű védett természeti terület a
Tarnavidéki Tájvédelmi Körzet továbbá a Nemzeti Ökológiai Hálózat területei, az
Érzékeny Természeti Területekkel, (ESA / ÉTT), illetve a Természeti Területekkel.

Az Arlói-tó helyi jelentőségű természetvédelmi területként felterjesztett helyi érték
volt, melyet a helyi önkormányzat rendelettel nem fogadott el, mivel a védelem
kritériumait nem tudta teljesíteni. A tó környezetének csatornázása egyértelműen a
vízminőséget szolgálja, azonban a csatornázást a jelenlegi pályázati rendszerben
csak akkor tudja megvalósítani, ha lakóterületi besorolásba kerül át a jelenlegi
üdülőterület.



III. FEJEZET

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HÁLÓZATI ELEMEI

Főforgalmi út

Nem változik

Települési fő út

Nem változik

Bekötő utak
Nem változik

Lakó és kiszolgáló út
Kis mértékben változik a 3. számú módosítás szerint

IV. FEJEZET

A TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉGEK TAGOZÓDÁSA
(TERÜLETI ELEMEK)

Beépítésre szánt területek:
Lakóterületek
Kis mértékben változik, mivel az üdülőterület átminősül lakóterületté, ahol egyes funkciójú
épületek korlátozásra kerülnek.
Szintterület sűrűség: 0,5

Településközpont vegyes terület
Nem változik

Gazdasági területek
Nem változik

Különleges területek
Nem változik

Üdülő területek
Megszűnik

Beépítésre nem szánt területek:

Közlekedési és közmű elhelyezési területek
Kismértékben változik a 3. számú módosítás miatt

Zöld területek



Kis mértékben változik a 2. és 3. számú módosítások miatt

Erdő területek
Kis mértékben változik, növekszik.

A 4. jelű módosítás vonatkozásában a 0106/17, 0106/18, 0106/20, 0106/26 hrsz-ú
mezőgazdasági területek (3,7131 ha) átminősülnek Ev – védelmi célú erdőterületté.  Ezek a
területek szerepelnek az erdőkataszterben, a biológiai aktivitásérték kompenzáció miatt
vált szükségessé az átminősítés.

Mezőgazdasági területek
Kis mértékben csökken a 2. számú módosítás miatt, illetve az Ev terület növekmény miatt.

Vízgazdálkodási területek
Nem változik.

V. FEJEZET

A FEJLESZTÉSI CÉLOK VÉGREHAJTÁSÁNAK IRÁNYAI A RENDEZÉSI
TERV KERETEIN BELÜL

Nem változik.
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Intezmenyterulet

EGYEB:

Kertes mezogazdasagi terulet

Vizgazdalkodasi teriilet

Zoldterulet - kozkert

BEEPITESRE NEM SZANT TERULETEK:
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Kereskedelmi szolgaltato gazdasagi terulet

Gazdasagi teriiletek

Telepuleskozpont vegyes tenilet

Vegyes teriiletek

Falusias lakoterulet

Lak6teriiletek

BEEPITESRE SZANT TEROLETEK:

JELMAGY ARAZAT
ARL6 TELEPULESSZERKEZETI TERV M6DOsiTAsAHOZ (TSZM-JIl-3.)
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____ I • , _
Kozigazgatasi terulet hatara

JELMAGYARAzAT
ARL6 TELEPULESSZERKEZETITERVEHEZ(TSZM-211-J.)
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