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MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET  BEMUTATÁSA            1. melléklet 
 
Sportpálya terület-felhasználás módosítása 

 

TERÜLET ELHELYEZKEDÉSE  VÁLTOZÁS LEÍRÁSA 

 

Bonyhád Város Önkormányzata kiemelt fejlesztési 
területté nyilvánította a közel másfél milliárdos 
kormánytámogatással készülő sportterületét. 

A beruházás a rendelkezésre álló ingatlan teljes 
területét kihasználva, szabadtéri pályák kialakításával 
lelátó bővítéssel és öltöző építéssel parkolók 
kialakításával is számol. 

A hatályos szabályozási terv az érintett területen, egy 
déli gyűjtőút kialakítást, közterület szélesítést tervez, 
amely a jelenlegi fejlesztési elképzelésekkel ellentétes. 

A területet nyugatról határoló egykori iparvágány már 
megszűnt, területe a közterület bővítésre 
felhasználható. 

A tervezett gyűjtőút jövőbeni megvalósítása a 
rendezetlen tulajdonviszonyok és az utak közötti 
szintkülönbség okán ellehetetlenül, a módosítás során 
törlésre kerül. 
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2. melléklet 

 
 

A MÓDOSÍTÁS ALÁ VONT TERÜLET – HATÁLYOS SZERKEZETI ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV KIVONATA 

Településszerkezeti terv (szaggatottal a módosítás tömb területe) 
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Szabályozási terv (szaggatottal a módosítás tömb területe) 
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AZ ORSZÁGOS ÉS MEGYEI TÉRSÉGI ÖVEZETEK ÉRINTETTSÉGE BONYHÁD TERÜLETÉN       3. melléklet 

Bonyhád város igazgatási területét érintően az alábbi területrendezési tervekkel való egyezést 
szükséges vizsgálni: 

 Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. 
törvény (továbbiakban: MaTrT), 

 A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 11/2016. (IX.26.) önkormányzati rendeletével 
módosított Tolna Megye Területrendezési Tervéről szóló 1/2005. (II. 21.) önkormányzati 
rendelet. (továbbiakban: TMTrT) 

A megyei területrendezési terveknek az MaTrT-vel való összhangba hozataláig a településrendezési 
eszközök készítésénél az MaTrT 91. §-ban foglalt átmeneti rendelkezéseket kell figyelembe venni. 
Ennek alapján azokat az országos vagy megyei övezeteket, amelyeket a megyei területrendezési terv 
alkalmaz, azonban az MaTrT vagy az abban foglalt felhatalmazás alapján kiadott miniszteri rendelet 
(továbbiakban: Rendelet) nem állapít meg, a településrendezési eszközök készítésénél, 
módosításánál nem kell alkalmazni.  
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Ökológiai hálózat magterület övezete  X  

Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete  X  

Ökológiai hálózat pufferterületének övezete  X  

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete  X  

Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete  X  

Erdők övezete 
 X  

Erdőtelepítésre javasolt terület övezete  X  

Tájképvédelmi terület övezete  X  

Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete    

Vízminőség-védelmi terület övezete  X  
Nagyvízi meder övezete    
Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-
elhárítási célú szükségtározók (VTT) övezete    

Honvédelmi és katonai célú terület övezete    
 Ásványi nyersanyagvagyon övezete X X 
 Rendszeresen belvízjárta terület övezete X X 
 Tanyás területek övezete   
 Földtani veszélyforrás terület övezete X X 
 Egyedileg meghatározott övezetek   

19.§ (4) Az országos övezetek területi lehatárolását és övezeti szabályait a Rendelet állapítja meg. 
19.§ (5) A megyei övezetek övezeti szabályait a Rendelet, az övezetek területi lehatárolását a megyei 
területrendezési terv állapítja meg.  
 
Bonyhád hatályos településrendezési eszközének jelenlegi módosítása a város belterületén történik, amely a 
területrendezési terveken is települési területként szerepel. 

Módosítási szándék az területrendezési terv övezeti előírásaival nem ellentétes. 
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Az ország szerkezeti terve - kivágat TM szerkezeti terve - kivágat 

  

Ökológiai hálózat – magterület, öko. folyosó övezete Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete 
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Erdők övezete Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete 

  

Erdőtelepítésre javasolt terület övezete Tájképvédelmi terület övezete 
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Megyei övezetek 

Rendszeresen belvízjárta terület övezete Földtani veszélyforrás terület övezete 

  

Ásványi nyersanyagvagyon övezete  

 

 

 


