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Pusztaszer Önkormányzat Képviselő-testülete 
részére 
  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Pusztaszer jelenleg hatályos Településrendezési eszközei a következők: 

• 2/2010.(II.4.) Kt. számú önkormányzati határozattal jóváhagyott Településszerkezeti terv és 
leírás, 

• 1/2010. (II.5.) Kt. számon megállapított, a szabályozási terveket mellékletében tartalmazó 
Helyi Építési Szabályzat. 

A Képviselő-testület 25/2013.(III.14.) Kt. számú határozatával kezdeményezte a község 
Településrendezési tervének részleges módosítását. Az eljárásban kezelt ügyek a következők:  

Belterületi ügyek:  
1. Községközpont fejlesztésének elősegítése, templom-építés lehetővé tétele  
2. Belterület É-i részén lévő lakóterület egy részének gazdasági területbe való átsorolása a 

kialakult területhasználat alapján 
3. Belterületi É-i része melletti tervezett külterületi erdő mezőgazdasági átsorolása a kialakult 

használat szerint 
Külterületi ügyek:  

4. Szennyvíztisztító céljára kijelölt területek (két változat) más hasznosításának tervezése 
5. Mezőgazdasági majorok övezetében a megengedett építménymagasság emelése 
6. Ópusztaszerre vezető országút leszabályozása kialakult használat szerint – tárgytalan ügy 
7. Munkástelepi buszforduló helyének biztosítása közterület szabályozásával 
8. „Arborétum” fogalom cseréje „Parkerdő”-re  
9. Repülőterek akadálysíkjainak feltüntetése, rendeltetési átsorolás 
10. Az országos jogszabályoknál megengedőbb előírások révén az Má1 mezőgazdasági tanyás 

övezetben meglévő tanyás telkek birtokközponttá alakítási lehetőségének biztosítása 
+1. Kerékpáros tanösvény kijelölése a Pap-fenyves és az Árpád-emlékmű között 

A módosítás az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) 
Korm. rendelet (OTÉK) 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek 
és jelmagyarázatának alkalmazásával készült a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
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településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Elj.) 45. § átmeneti 
rendelkezései szerint.  

Megjegyzem, hogy jelenleg hatályos tervünkben 2016. január 1-től már nem lehet módosítást 
végrehajtani, 2018. december 31-ét követően pedig már csak a 2012. augusztus 6-át követően 
megújult OTÉK alapján készülő új tervek lesznek alkalmazhatók. A jelenlegi módosítás elsősorban 
gazdaságfejlesztési (2; 3; 4; 5; 10.) és közösségi célú kezdeményezéseket (1; 7; 8.) kezel, melyek 
sürgős elintézést igényeltek, megoldásukkal nem lehetett bevárni az eztán készítendő új tervet. A 9. 
ügyben a repülőterek akadálysíkjainak feltüntetése történik a hatósági engedélyek alapján.  

A módosítás véleményezését (előzetes és tervi szakasz) az Elj.  szerint lefolytatta önkormányzatunk. A 
Képviselő-testület a 70/2015. (IX. 22.) Kt. határozatával lezárta az eljárást. A tervanyagot megküldtem 
a Csongrád Megyei Kormányhivatal állami főépítészi hatáskörben eljáró osztályának végső 
véleményezésre. Az állami főépítészi végső véleményt a testületi ülésen ismertetni fogom. 

A tervdokumentáció most ugyanolyan formában kerül a T. Képviselő-testület elé jóváhagyásra, 
ahogyan a szeptemberi ülésünkön megismertük. Terjedelmére tekintettel nem került csatolásra, a 
www.ujleptekbt.hu honlapon érhető el   
(elérési út: http://www.ujleptekbt.hu/tervanyag/pusztaszer/folyamatban/tervanyag_vegso.pdf)  
Az építési szabályzat mellékletében szereplő szabályozási tervlapok és a szerkezeti tervlap is 
megtalálható a honlapon.  

Az elfogadás két lépcsőben, egy határozati és egy rendeleti döntéssel történik. A Településszerkezeti 
terv változtatásait határozattal hagyhatja jóvá a képviselő-testület. A Helyi Építési Szabályzat 
módosításáról szóló rendelet tervezetét az előterjesztés melléklete tartalmazza. 

Indoklás a határozati javaslathoz 

A Településszerkezeti terv módosításai községünk gazdaságának fejlesztését támogatják és elősegítik 
közösségi célú beruházások megvalósítását (templom, sportcsarnok, parkerdő, kerékpáros tanösvény). 
Számos fontos információt vesz át a tervlap az országos nyilvántartásokból: régészeti lelőhelyeket 
(Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ), természet- és tájképvédelmi 
területeket (Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága), „mélyfekvésű vízjárta terület” jelölés helyett a 
„rendszeresen belvízjárta terület” (Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság), a két repülőtér akadály-
korlátozási felületei (tulajdonosoktől), nagynyomású gázvezetékek és védősávjuk (FGSZ Zrt.), Szeged-
Szolnok 120 kV-os légvezeték és védősávja, valamint a közép- és kisfeszültségű hálózat (Démász). A 
határozat-tervezet az egyes módosítási tételeket és a változtatás tömör indoklását is tartalmazza, 
részletesebb ismertetést és indoklást a teljes tervanyag 7-8. fejezete ad. 

Szabályozási változások indoklása 

A Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) új mellékletet kap, amely a régészeti lelőhelyek frissített 
listáját tartalmazza az országos nyilvántartás alapján. A rendelet 1. és 3. mellékletét képező 
szabályozási tervlapok változásai egyrészt a Településszerkezeti terv módosításait követik le, 
másrészt övezeti előírásokat pontosítanak (5. ügy) és közterület új határát állapítják meg (7. 
ügy). Módosításra kerülnek továbbá a HÉSZ előírásai a módosítási ügyek kapcsán és azon kívül 
is, főleg a véleményező szervek kérése nyomán és az idejét múlt, vagy szükségtelen előírások 
javítása, törlése céljából. 
A rendelet-módosítás tervezetében szereplő előírásokat az alábbiakban egyenként is indoklom. 
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1. § Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (II. 5.) Kt. önkormányzati 
rendelete (továbbiakban: Rendelet) 1. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az (1) bekezdés szerinti területen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény szerinti építési tevékenységet folytatni és ezekre hatósági engedélyt 
adni: 
a) az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet (OTÉK) 

előírásai, 
b) az egyéb vonatkozó országos érvényű jogszabályok rendelkezései,  
c) a jelen rendelet és annak mellékletét képező szabályozási tervlapok (SZ-1, SZ-2, SZ-3), 

valamint  
d) a jelen rendelet 4. mellékletében szereplő „Régészeti lelőhely-lista” szerint szabad. 

Indoklás: az építési törvény rögzíti az „építési tevékenység” fogalmát, ezért töröltük a kifejtését a 
felvezető szövegből; az OTÉK rövidítés kifejtésre került az a) pontban; a 4. melléklet újonnan került be 
a HÉSZ-be, a régészeti nyilvántartási adatokat tartalmazza. 

2. § A Rendelet 4. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Az 1.§ (1) bekezdés szerinti tervezési terület beépítésre szánt és beépítésre nem szánt 
területeket foglal magába. Ezen belül a beépítésre szánt területek használatuk általános jellege 
szerint: 
a) Lakóterület – „Lf”  jelű 
b) Településközpont vegyes – „Vt”  jelű 
c) Gazdasági terület – „Gip”  és „Gksz”  jelű 
d) Különleges terület – „K” jelű” 

Indoklás: a b) pontba bekerült az újonnan létrehozott rendeltetési kategória. 

3. § A Rendelet 6. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A rendelet hatálya alá tartozó területen a szabályozási terv az alábbi, építési övezeteket 
jelöli ki: 

a)  „Lf”  – Falusias lakóövezet 
b) „Vt” – Településközpont vegyes 
c)  „Gip”  – Gazdasági – ipari övezet 
d) „Gksz”  – Gazdasági- kereskedelmi- szolgáltató övezet 
e) „K”  – Különleges terület” 

Indoklás: a b) pontba bekerült az újonnan létrehozott építési övezet. 

4. § A Rendelet új 7/A szakasszal és alcímmel egészül ki: 

„Vt jel ű építési övezet előírásai 
7/A. § (1) A Vt  jelű övezetben az OTÉK 16. § szerinti építmények elhelyezésére szolgál. 
a) A létesítmények üzemeltetéséhez szükséges gépkocsi. parkolóhelyeket telken belül, vagy 

500 méteren belül a közterületek közlekedésre szánt területe egy részének, illetőleg a 
közforgalom céljára átadott magánút területe egy részének felhasználásával az út 
kezelőjének hozzájárulásával kell elhelyezni. 

b) Az övezet telkein a fő-, és kiszolgáló-létesítmények szabadon állóan, vagy, a szomszédos 
telken kialakult beépítési módhoz illeszkedően, oldalhatáron álló építési helyen belül 
helyezhetők el. 

c) Az építménymagasság: max. 7,50 m, de templom építése esetén a torony a sajátos 
rendeltetéshez szükséges magassággal alakítandó ki. 

d) A beépítés mértéke a telekterület 50%-át nem haladhatja meg. A telek területének min. 
25%-a növényzettel borított legyen. 

e) A teleknagyság: új telek kialakítása esetén min. 1000 m2 
f) A telek utcai szélessége: kialakult, - új telek kialakítása esetén min. 25,0 m 
g) Előkert: nincs rögzített érték 
h) Oldalkert: min. 3,00 m 
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i) Hátsókert: nincs rögzített érték 
j) Terepszint alatti építmény a telekterület 50 %-át nem haladhatja meg. 
(2) Templomépítés esetén a telek zöldfelületének tervezését táj- és kertépítészmérnök végezze el.” 

Indoklás: az új szakaszba bekerültek az újonnan létrehozott építési övezet előírásai. 

5. § A Rendelet 14. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A külterületen az Má1 jelű mezőgazdasági terület tanyás gazdasági övezet, amelyen belül 
birtokközpont az országos előírásoknál megengedőbb módon a 2010. február 5-én tény- és 
jogszerűen meglévő tanyás telken kialakítható, ha a teleknagyság eléri  
2500 m2-t.” 

Indoklás: az OTÉK alóli felmentés keretében válik lehetővé a tanyák birtokközponttá fejlesztése, ezzel 
felértékelődnek az ingatlanok és a gazdálkodás fejlődésének útjában álló országos előírásokat 
kedvezőbb helyi előírás váltja fel.. 

6. § A Rendelet 14. § (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

”A Mát jelű általános mezőgazdasági terület a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzetbe tartozó terület. 
A területen csak a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság előzetes hozzájárulásával lehet építési 
tevékenységet végezni.  
a) Az épületek megformálása, anyaghasználata az Alföldi táj építési hagyományaira alapozva 

a táji adottságokhoz illeszkedjen: 
b) Szimmetrikus hajlásszögű nyeregtető építendő, melynek hajlásszöge 30-45º közötti lehet. 
c) Fehér színű vakolt (festett) vagy natúr és barna árnyalatú faburkolatú homlokzat alakítandó 

ki. 
d) A tető héjalás anyaga vöröses-barna agyagcserép, nád, vagy fa-zsindely lehet. 

Indoklás: a korrekció a „tájképvédelmi szempontból kiemelten.kezelendő terület” megnevezésű 
országos tervi övezetbe tartozó Mát területen pontosítja az előírásokat. 

7. § A Rendelet 16. § b) pont helyébe a következő rendelkezés lép: 

„b)  Kke jelű emlékműterület: 
Építménymagasság: kialakult ”   

Indoklás: a Kke övezetben eddig nem szerepelt építménymagassági előírás, ezt pótolja a módosítás. 

8. § (1) A Rendelet 20. § alcíme helyébe a „Hulladékkezelés, belvízveszély” alcím lép. 

(2) A Rendelet 20. § (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A szabályozási tervben ábrázolt “rendszeresen belvízjárta terület”-be tartozó földrészleteken 
minden új épület tervezése, építése, valamint meglévő épület alsó padlószintjének süllyesztése 
geotechnikai jelentés alapján történjen Új lakóépület huzamos emberi tartózkodásra szolgáló 
helyiségeinek padlószintje a telek előtti járda-, vagy útburkolat, ennek hiányában a csatlakozó 
terep szintjéhez képest legalább 60 cm-rel magasabban épüljön.”  

Indoklás: a katasztrófavédelemért és a belvízvédekezésért felelős állami szervek javaslatára kiegészült 
a belvízjárta területek rajzi megjelenítése és a fenti rendelkezések előírásokat rendelnek hozzájuk.. 

9. § A Rendelet 24. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Régészeti értékvédelem alá esnek a 4. mellékletben helyrajzi számukkal szereplő telkeknek 
azon részei, melyek a szabályozási tervben ábrázolt régészeti lelőhelyen belül fekszenek.”   

Indoklás: a friss országos nyilvántartás szerinti adatok bekerülnek az új mellékletbe. a szabályozási 
terv áteszi a rajzi adatokat.. 

10. § A Rendelet 10. § (6) bekezdés d) pontban a „max. 4,50 m” szövegrész helyébe a 
„tájvédelmi körzeten belül max. 4,50 m, egyéb esetben max. 7,50 m, amely a beépíthető 
telekrész 30 %-án az alaprendeltetés szerinti technológiához feltétlenül szükséges 
mértékig, de legfeljebb 20 méterig emelhető”szöveg lép. 
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Indoklás: a tájvédelmi körzeten kívül fekvő Km jelű mezőgazdasági üzemi területen magasabb „H” 
építménymagassági érték lesz érvényes és az alaprendeltetés szerinti technológiához feltétlenül 
szükséges mértékig, de legfeljebb 20,0 méterig tovább is emelhető lesz az építménymagasság. A 
módosítás életszerű, a szárítók és egyéb sajátos építmények magassága meghaladhatja a 4,50 m-t. 

11. § (1) A Rendelet 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul. 

(2) A Rendelet 3. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul. 

(3) A Rendelet 4. melléklete lesz e rendelet 3. melléklete. 

Indoklás: az SZ-1 terv (belterület szabályozás) módosulásai az 1. mellékletben, az SZ-3 terv 
(igazgatási terület szabályozás) módosulásai a 2. mellékletben szerepelnek; az alaprendelet új 
melléklete a régészeti lelőhelyeket tartalmazza.  

12. § (1) Jelen rendelet a kihirdetése napját követő harmincadik napon lép hatályba, és a 
hatályba lépését követő napon hatályát veszíti.  

(2) Jelen rendelettel megállapított szabályokat kell alkalmazni a hatályba lépéskor első fokon el 
nem bírált ügyekben is, amennyiben azok az építtető számára kedvezőbbek. 

(3) Hatályát veszíti a Rendelet 
1. 12. § (3) bekezdés,  
2. 14. § (4) bekezdésben az „a részek” és a „más néven természetközeli területek” 

szövegrész,  
3. 16. § (c) pont, 
4. 21. § (2) bekezdés, 
5. 22. § és alcíme, 
6. 23. § és alcíme 
7. Függeléke.  

Indoklás: az 1. pontban a helyi természeti védettség megállapítása kerül törlésre, mert sem a 
Parkerdő, sem a közpark nem felel meg a védelem alá vonás elvárásainak; a 2 pontban pongyola 
megfogalmazás törlődik; a 3. pontban törölt előírás a módosítás keretében megszűnő „Arborétum”-
ról szól; a 4. pontban törölt előírás már idejét múlt, a Millenniumi emlékoszlop országos védelem alá 
került; az 5-6. pontban foglalt előírások országos jogszabályban foglalt tényeket ismételtek meg, 
törlésük szükséges;.a 7. pont szerint a régészeti lelőhelyek régebbi adatait közlő Függelék megszűnik, 
mivel a 4. melléklet veszi át a szerepét. 

Előzetes hatásvizsgálat a rendelet-tervezethez 

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások 

A rendelet társadalmi egyeztetése a képviselő-testület 25/2013. (III. 14.) Kt. határozata 
szerinti Partnerségi rendben zajlott le, a lakosság tájékoztatása és észrevételeinek figyelembe 
vétele biztosított volt. Nem érkezett be eltérő vélemény. A tervező iroda honlapján 
folyamatosan megtekinthetők voltak az előzmények és a tervezési folyamat dokumentumai.  

A rendelkezések gazdasági hatásai előnyösek, mivel új vállalkozások betelepülése lehetővé 
válik, vagy a kialakult gazdasági funkciók létjogosultsága megerősítést nyer. A község 
költségvetésében a gazdaságfejlesztésből származó helyi adóbevételek kedvező hatása 
mutatkozhat, de még fontosabb az új munkahelyek megteremtése. 

A szabályozás környezeti és egészségügyi következményei 

A terv alátámasztó munkarésze elemzi a változtatások környezetvédelmi hatásait, egyebek 
mellett a zaj- és a levegőtisztaságra gyakorolt hatásokat is. Megállapítja, hogy az eredeti 
tervhez képest a település egészére nézve számottevő változást nem eredményeznek.  

Rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 

A feltételeket a módosítás nem változtatja meg, nem ró plusz terheket az önkormányzatra. 
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Helyi szabályzat módosításának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 

A módosítás elmaradása megnehezítené az építési programok megvalósítását, nem 
frissülnének meg az egyéb jogszabályokból származó adatok a tervlapokon és a 
szabályzatban, nem jutnának jobb helyzetbe a meglévő tanya-ingatlanok. Mindet a község 
népesség-megtartó képességét hátrányosan befolyásolná. 

Rendelet alkalmazásának szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

A feltételeket a módosítás nem változtatja meg jelentős mértékben, nem ró plusz terheket az 
önkormányzatra. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozat-
tervezet valamint a rendelet-tervezet elfogadására.  

Tájékoztatásul jelzem, hogy az előterjesztett anyag bármely módosítása az eljárásnak ebben a 
szakaszában csak oly módon lehetséges, hogy a véleményezést újra meg kell nyitni a 
partnerek és a szakminisztérium felé, vagy – a változtatások jellegétől függően – az 
államigazgatási szervek felé is. Ez idővesztést jelenthet, ami közcélú ügyekben közvetlenül 
kárt okozhat a városnak. Ezért az esetleg vitára okot adó módosítási tételeket célszerű inkább 
kiejteni, mint azok miatt a jóváhagyást megakasztani. 

A határozat-tervezetről és a rendeletről születő pozitív döntés esetén a módosított terv 30 nap 
után léphet hatályba.  
 

 
 

Máté Gábor 
Polgármester 



7 
 

 
Határozati javaslat 
 
……/2015. határozat 
 
Tárgy:  Településrendezési eszközök módosításának elfogadása  
 
Pusztaszer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Településrendezési 
eszközök módosításának elfogadása” tárgyú írásos előterjesztésben foglaltakat és az 
alábbiakat rögzíti. 
 

 
Pusztaszer Község 2/2010. (II.5.) Kt. számú önkormányzati határozattal jóváhagyott 
Településszerkezeti terve a mellékletnek megfelelően módosul. 
 
 
Felelős:  Máté Gábor polgármester 
Határid ő:  hatályba lépést követően folyamatos 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Pusztaszer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tagjai, 
- Máté Gábor polgármester, 
- Dr. Jaksa Tibor jegyző, 
- Balogh Tünde felelős tervező, 
- Irattár 
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Melléklet a …../2015. határozathoz 
 
1. A szerkezeti terv a régészeti lelőhelyeket a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ által az Önkormányzat 

rendelkezésére bocsátott nyilvántartási adatok szerint tünteti fel. Új fóliákon közli a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága 
adatszolgáltatása szerinti természet- és tájképvédelmi területeket, valamint a „mélyfekvésű vízjárta terület” jelölés helyett az Alsó-Tisza-
vidéki Vízügyi Igazgatóság adatszolgáltatása szerint kiegészült „rendszeresen belvízjárta terület”-eket. A községi parkerdőnek a térségi 
turisztikai hálózatba való bekapcsolása  céljából kerékpáros tanösvényt jelöl ki a szerkezeti terv Kistelek (Pap-fenyves) irányából az Árpád-
emlékműig. Ábrázolja a két repülőtér akadály-korlátozási felületeit. Az FGSZ Zrt. adatszolgáltatása szerint ábrázolja az Algyő-Városföld 
DN1000, a Városföld-Kiskundorozsma DN600 és Algyő-Vecsés DN600 nagynyomású gázvezetékeket és védősávjuk befoglaló határvonalát. A 
Démász adatszolgáltatása alapján rákerült a tervlapra a Szeged-Szolnok 120 kV-os légvezeték és védősávja, valamint a közép- és 
kisfeszültségű hálózat. 
Az alábbi ábra csak az új elemeket tartalmazza. 
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2. Községközpont fejlesztésének elősegítése érdekében falusias lakóterületből 
településközpont vegyes területbe kerülnek át a központalkotó létesítmények (pl. 
templom, közösségi ház, múzeum, stb.) elhelyezésére alkalmas telkek (3,9 hektár, hrsz: 
1/2,3,4; 3/1; 5; 6; 35/2; 36; 37; 43; 47/10,12,03; 208/1,2,; 209; 2010/1; 252; 577; 578 
részben; 579/1). Iskolai tornacsarnok építése céljából településközpont vegyes 
területbe kerül az iskola melletti közpark (hrsz.: 47/16) 0,2 hektáros része. 

Hatályos Településszerkezeti terv     

 

Módosított Településszerkezeti terv 

 

Megjegyzés: A rendeltetés meglévő és tervezett jele és a módosulás területét jelző 
sraffozás technikai jelölés, a módosítás jóváhagyását követően törlésre kerül. 

Indoklás 
A falusias lakóterület minden szükséges funkciót be tud fogadni, de legfeljebb 30 % 
beépítettséggel. A központ fejlesztéséhez néhány telken ennél nagyobb beépítési intenzitásra 
lesz szükség. Az iskola melletti közpark jelenleg is a tanulókat szolgálja (játszótér, 
kézilabdapálya), a tornacsarnok helyén nincs kialakított burkolat vagy növényzet.   
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3. A Belterület É-i részén lévő falusias lakóterület egy része (hrsz: 302/7,8) Gksz 
kereskedelmi szolgáltató gazdasági területbe kerül a kialakult területhasználat 
alapján (0,2 hektár). 

Hatályos Településszerkezeti terv  

 

Módosított Településszerkezeti terv   

  

Indoklás 
A falusias lakóterületen el lehet helyezni mező- és erdőgazdálkodási létesítményeket, de csak 
30 % beépítettséggel. A község gazdasági területein 50 % a megengedett beépítettség. A 
vállalkozások a fejlesztési pályázatok támogatását általában csak gazdasági területi 
besorolás esetén vehetik igénybe.  
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4. A Belterületi É-i része melletti tervezett gazdasági erdő mezőgazdasági kategóriába 
kerül át a kialakult használat szerint (hrsz.: 307/2-8 nyugati széle, összesen 1,9 
hektár).  

Hatályos Településszerkezeti terv     

 

Módosított Településszerkezeti terv 

 

Indoklás 
A területen a mezőgazdálkodás építményei találhatók (istálló, fóliasátor), az erdősítés terve 
nem reális. 



 

12 
 

5. Az szennyvíztísztító-mű tervezett helyének önkormányzati területe (Tömörkényi út 
melletti volt szemétlerakónál) részben átkerül Gip ipari gazdasági területbe (összesen 
1,5 hektár).  

Hatályos Településszerkezeti terv      

 

Módosított Településszerkezeti terv              

 

Indoklás 
A szennyvíztisztómű megvalósításához nincs szükség az egész területre, a gazdasági terület 
leválasztása után visszamaradó 1 hektár is elegendő erre a célra. A gazdasági terület 
hasznosulása munkahelyet teremthet és növelheti az iparűzési adó-bevételt. 
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6. Munkástelep bekötőútja gyűjt őút minősítést kap. 

Hatályos Településszerkezeti terv 

 

Módosított Településszerkezeti terv 

 

Indoklás 

Az útszakasz tárja fel Munkástelep egyéb belterületet. Buszközlekedés is zajlik az útszakaszon. 
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7. A Kka jel ű különleges, beépítésre nem szánt „Arborétum” terület Ee jelű 
egészségügyi-szociális, turisztikai erdő rendeltetésbe kerül át (10,1 hektár). 

Hatályos Településszerkezeti terv     

 

Módosított Településszerkezeti terv  

 
Indoklás 
Az „Arborétum” terület kialakult használatára helyesebb a „Parkerdő” megnevezés és az 
egészségügyi-szociális, turisztikai erdő besorolás. Az Önkormányzat nem tervezi – és nem is 
képes finanszírozni – az arborétumhoz szükséges ellátás biztosítását, viszont a területet oly 
módon kívánja fenntartani, hogy az helyi természetvédelmi területté válhasson. 
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8. A Pusztaszer I. Repülőtér futópálya (Fülöp-tó mellett) a kialakult használat szerinti 
Kkr különleges, beépítésre nem szánt sportrepülőtér rendeltetési besorolást kapja  
(1,3 hektár). 

Hatályos Településszerkezeti terv        

 

Módosított Településszerkezeti terv 

 

Indoklás 
A repülőtér rendelkezik a működéshez szükséges engedéllyel, a módosítás a kialakult 
használatot tünteti fel. 
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Rendelet-tervezet 
 

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2015. (……..) számú rendelete 

 
Pusztaszer Község Helyi Építési Szabályzatáról  

szóló 1/2010. (II. 5.) Kt. számú rendelet 
módosításáról 

 
Pusztaszer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) 
bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,  
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 1. pontjában, valamint  
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (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 28. § (1) bekezdésében, illetve 9. mellékletében 
biztosított véleményezési jogkörében eljáró  
Csongrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi 
Felügyeleti Osztály, Építésügyi Osztály,  
Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály,  
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság,  
Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály,  
Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,  
Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal,  
Alsó-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság,  
Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ,  
Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi 
Hivatal,  
Csongrád Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, 
Útügyi Osztály, 
Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály,  
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály, 
Erdőfelügyeleti és Hatósági Osztály 
Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal,  
Csongrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály 
Növény- és Talajvédelmi Osztály, 
Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság,  
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 
Főosztály Bányászati Osztály 
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala, valamint 
a közvetlenül érintett szomszédos települési önkormányzatok véleményének kikérésével  
a következőket rendeli el.  
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1. §  

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (II. 5.) Kt. önkormányzati 
rendelete (továbbiakban: Rendelet) 1. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az (1) bekezdés szerinti területen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény szerinti építési tevékenységet folytatni és ezekre hatósági 
engedélyt adni: 
a) az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet 

(OTÉK) előírásai, 
b) az egyéb vonatkozó országos érvényű jogszabályok rendelkezései,  
c) a jelen rendelet és annak mellékletét képező szabályozási tervlapok (SZ-1, SZ-2, SZ-3), 

valamint  
d) a jelen rendelet 4. mellékletében szereplő „Régészeti lelőhely-lista” szerint szabad. 
 

2. §  

A Rendelet 4. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Az 1.§ (1) bekezdés szerinti tervezési terület beépítésre szánt és beépítésre nem szánt 
területeket foglal magába. Ezen belül a beépítésre szánt területek használatuk általános jellege 
szerint: 
a) Lakóterület – „Lf”  jelű 
b) Településközpont vegyes – „Vt”  jelű 
c) Gazdasági terület – „Gip”  és „Gksz”  jelű 
d) Különleges terület – „K” jelű” 

 

3. §  

A Rendelet 6. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A rendelet hatálya alá tartozó területen a szabályozási terv az alábbi, építési övezeteket 
jelöli ki: 
a)  „Lf”  – Falusias lakóövezet 
b) „Vt” – Településközpont vegyes 
c)  „Gip”  – Gazdasági – ipari övezet 
d) „Gksz”  – Gazdasági- kereskedelmi- szolgáltató övezet 
e) „K”  – Különleges terület” 

 

4. §  

A Rendelet új 7/A szakasszal és alcímmel egészül ki: 

„Vt jel ű építési övezet előírásai 
 

7/A. § (1) A Vt  jelű övezetben az OTÉK 16. § szerinti építmények elhelyezésére szolgál. 
a) A létesítmények üzemeltetéséhez szükséges gépkocsi. parkolóhelyeket telken belül, vagy 

500 méteren belül a közterületek közlekedésre szánt területe egy részének, illetőleg a 
közforgalom céljára átadott magánút területe egy részének felhasználásával az út 
kezelőjének hozzájárulásával kell elhelyezni. 

b) Az övezet telkein a fő-, és kiszolgáló-létesítmények szabadon állóan, vagy, a szomszédos 
telken kialakult beépítési módhoz illeszkedően, oldalhatáron álló építési helyen belül 
helyezhetők el. 
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c) Az építménymagasság: max. 7,50 m, de templom építése esetén a torony a sajátos 
rendeltetéshez szükséges magassággal alakítandó ki. 

d) A beépítés mértéke a telekterület 50%-át nem haladhatja meg. A telek területének min. 
25%-a növényzettel borított legyen. 

e) A teleknagyság: új telek kialakítása esetén min. 1000 m2 
f) A telek utcai szélessége: kialakult, - új telek kialakítása esetén min. 25,0 m 
g) Előkert: nincs rögzített érték 
h) Oldalkert: min. 3,00 m 
i) Hátsókert: nincs rögzített érték 
j) Terepszint alatti építmény a telekterület 50 %-át nem haladhatja meg. 
(2) Templomépítés esetén a telek zöldfelületének tervezését táj- és kertépítészmérnök végezze el.” 

 
5. § 

A Rendelet 14. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A külterületen az Má1 jelű mezőgazdasági terület tanyás gazdasági övezet, amelyen 
belül birtokközpont az országos előírásoknál megengedőbb módon a 2010. február 5-én tény- 
és jogszerűen meglévő tanyás telken kialakítható, ha a teleknagyság eléri  
2500 m2-t.” 

6. §  

A Rendelet 14. § (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

”A Mát jelű általános mezőgazdasági terület a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzetbe tartozó 
terület. A területen csak a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság előzetes hozzájárulásával 
lehet építési tevékenységet végezni.  
a) Az épületek megformálása anyaghasználata az Alföldi táj építési hagyományaira alapozva 

a táji adottságokhoz illeszkedjen: 
b) Szimmetrikus hajlásszögű nyeregtető építendő, melynek hajlásszöge 30-45º közötti lehet. 
c) Fehér színű vakolt (festett) vagy natúr és barna árnyalatú faburkolatú homlokzat 

alakítandó ki. 
d) A tető héjalás anyaga vöröses-barna agyagcserép, nád, vagy fa-zsindely lehet. 

 

7. §  

A Rendelet 16. § b) pont helyébe a következő rendelkezés lép: 

„b)  Kke jelű emlékműterület: 
Építménymagasság: kialakult ”   

 

8. §  

(1) A Rendelet 20. § alcíme helyébe a „Hulladékkezelés, belvízveszély” alcím lép. 

(2) A Rendelet 20. § (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A szabályozási tervben ábrázolt “rendszeresen belvízjárta terület”-be tartozó földrészleteken 
minden új épület tervezése, építése, valamint meglévő épület alsó padlószintjének süllyesztése 
geotechnikai jelentés alapján történjen Új lakóépület huzamos emberi tartózkodásra szolgáló 
helyiségeinek padlószintje a telek előtti járda-, vagy útburkolat, ennek hiányában a csatlakozó 
terep szintjéhez képest legalább 60 cm-rel magasabban épüljön.”  

 

9. §  
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A Rendelet 24. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Régészeti értékvédelem alá esnek a 4. mellékletben helyrajzi számukkal szereplő telkeknek 
azon részei, melyek a szabályozási tervben ábrázolt régészeti lelőhelyen belül fekszenek.”   

 

10. § 

A Rendelet 10. § (6) bekezdés d) pontban a „max. 4,50 m” szövegrész helyébe a „tájvédelmi 
körzeten belül max. 4,50 m, egyéb esetben max. 7,50 m, amely a beépíthető telekrész 30 %-án 
az alaprendeltetés szerinti technológiához feltétlenül szükséges mértékig, de legfeljebb 20 
méterig emelhető”szöveg lép.  

 

11. § 

(1) A Rendelet 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul. 
(2) A Rendelet 3. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul. 
(3) A Rendelet 4. melléklete lesz e rendelet 3. melléklete. 

12. § 

(1) Jelen rendelet a kihirdetése napját követő harmincadik napon lép hatályba, és a hatályba 
lépését követő napon hatályát veszíti.  

(2) Jelen rendelettel megállapított szabályokat kell alkalmazni a hatályba lépéskor első fokon 
el nem bírált ügyekben is, amennyiben azok az építtető számára kedvezőbbek. 

(3) Hatályát veszíti a Rendelet 
1. 12. § (3) bekezdés,  
2. 14. § (4) bekezdésben az „a részek” és a „más néven természetközeli területek” 

szövegrész,  
3. 16. § (c) pont, 
4. 21. § (2) bekezdés, 
5. 22. § és alcíme, 
6. 23. § és alcíme 
7. Függeléke.  

 
 

 

               Máté Gábor                Dr. Jaksa Tibor 

                polgármester           jegyző 

 
Kihirdetési záradék: 
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2015. ….-én megalkotott 
fenti ….2015….. önkormányzati rendeletet alulírott napon kihirdetem. 
 
Pusztaszer, 2015…. 

 
 

dr. Jaksa Tibor 
jegyző 
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1. melléklet a …/2015. (…) önkormányzati rendelethez 

SZ-1 Szabályozási terv módosításai 

1. Belterület É-i részén Gksz gazdasági övezet kijelölés 

 

2. Jelmagyarázatban új elem (Vt) 
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3. Községközpont új Vt övezetei 
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2. melléklet a …/2015. (…) önkormányzati rendelethez 

SZ-2 Szabályozási terv módosításai 

 

1. Új szabályozási elemek és jelmagyarázatuk 
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2. Belterület mellett tervezett erdőövezet helyett Má1 övezet   3.  Kksz tervezett szennyvíztisztító övezet egy része Gip övezetbe kerül 

         

 

4. Pusztaszer I. repülőtér Kkr övezetének kijelölése 
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5. Arborétum helyett Ee egészségügyi-szociális, turisztikai erdő kijelölése 
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3. melléklet a …/2014. (…) önkormányzati rendelethez 
 
„4. melléklet az 1/2010. (II. 5.) Kt. rendelethez 

 
RÉGÉSZETI LELŐHELY-LISTA 

 A B C D E 
 azonosító/ 

szám Név Lelőhely 
jellege 

Koordi-
náták Helyrajzi szám 

1 20729 
 

Pusztaszer 
környéke                                                                                                                                                                                                                                       

Szórványlelet, 
késő középkor  

  

2 20730 
 

Pusztaszer 
környéke II.     

Szórványlelet, 
bronzkor, forrás  

  

3 20731 
 

Pusztaszer 
környéke III.                                                                                         

 

Temető, 
bodrogkeresztúr

i kultúra 

 
 
 
 

 

4 20732 
 

Pusztaszer 
környéke IV.                                                                                                                                                                                                                                   

Szórványlelet, 
Vučedol-Zók-

kultúra 
  

5 20733 
1 

Laczkó-sor                                                                                                                                                                                                                                                
 

Telepnyom 
(felszíni), 
szarmata  

 

x137861 
y723567 
 

0195/12, 0195/43 
 

6 20734 
2 

Laczkó-sor II.                                                                                                                                                                                                                                            
 

Telepnyom 
(felszíni), 
szarmata  

 

x137772 
y722951 
 

0195/26, 0195/27, 
0197/7 
 

7 20735 
3 

Laczkó-sor III.                                                                                                              
 

Telepnyom 
(felszíni), 
szarmata,  
 (felszíni), 

népvándorlás 
kor 

 

x137838 
y723428 
 

0195/24, 0195/11 
 

8 20736 
4 

Laczkó-sor IV.                                                                                                                                                                                                                                            
 

Telepnyom 
(felszíni), 
szarmata, 
(felszíni), 

népvándorlás 
kor (felszíni), 

késő középkor  
 

x137296 
y723260 
 

0199/5 
 

9 20737 
5 

Laczkó-sor V.                                                                                                                                                                                                                                             
 

Telepnyom 
(felszíni), 
szarmata,  

 

x136731 
y723625 
 

0195/51 
 

10 20738 
6 

Laczkó-sor VI.                                                                                                                                                                          
 

Telepnyom 
(felszíni), 
szarmata,  
 (felszíni), 
Árpád-kor, 
(felszíni), 
bronzkor 

 

x136814 
y723973 
 

0205/18, 0205/19, 
0205/23, 0205/20, 
0205/21 
 

11 20739 
7 

Csöngölei-
oldal                                                                                                                                                                                                                                           

 

Telepnyom 
(felszíni), 
szarmata,  

 

x135997 
y720791 
 

0175/13, 0175/14 
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12 20740 
8 

Rohodai-dűlő                                                                                                                                                                                                                                              
 

Telepnyom 
(felszíni), 
szarmata,  

 

x136005 
y724120 
 

0205/26 
 

13 20741 
9 

Rohodai-dűlő 
II.                                                                                                                                                 
 

Telepnyom 
(felszíni),  

 

x135716 
y724670 
 

0205/28, 0205/29, 
0205/30 
 

14 20742 
10 

Barom-járás                                                                                                                                                                                                                                               
 

Telepnyom 
(felszíni), 
szarmata,  

 

x134948 
y724770 
 

0137/6, 0137/7, 
0137/9, 0135/48, 
0135/49, 0135/50 
 

15 20743 
11 

Barom-járás 
II.                                                                                                                                                                                                                                           
 

Telepnyom 
(felszíni), 
szarmata,  

(felszíni), késő 
középkor,  

 

x134548 
y724666 
 

0135/45, 0135/44, 
0135/29, 0135/39 
 

16 
20744 

12 
 

Barom-járás 
III.                                                                                                                                                                                                                                          
 

Telepnyom 
(felszíni), 
szarmata,  
 (felszíni), 
Árpád-kor,  
 (felszíni), 

bronzkor-késő 
bronzkor,  

 

x134424 
y724937 
 

0135/36, 0135/51, 
0135/52, 0135/28, 
0135/34 
 

17 20745 
13 

Barom-járás 
IV.                                                                                                                                                                                                                                           

 

Telepnyom 
(felszíni), 

bronzkor-késő 
bronzkor 

 

134582 
724755 
 

0135/45, 0135/46 
 

18 20746 
14 

Barom-járás 
V.                                                                                      
 

Telepnyom 
(felszíni), 
szarmata,  
 (felszíni), 
bronzkor 

 

x134531 
y724957 
 

0135/36 
 

19 20747 
15 

Barom-járás 
VI.                                                                                                                                                                                                                                           

 

Telepnyom 
(felszíni), 
szarmata,  
 (felszíni), 
bronzkor,  

 

x134719 
y724993 
 

0135/48, 0135/49, 
0135/36 
 

20 20748 
16 

Barom-járás 
VII.                                                                                                                                                                                                                                          

 

Telepnyom 
(felszíni), 
szarmata, 
(felszíni), 
bronzkor 

 

x135659 
y724967 
 

0222/5 
 

21 20749 
17 

Barom-járás 
VIII.                                                                                                                                            

 

Telepnyom 
(felszíni), 
szarmata, 

(felszíni), Árpád-
kor,  

 

x135489 
y725095 
 

0222/6, 0222/1 
 

22 20750 
18 

Legújabb 
osztás                                                                                                                                                                                                                                           

 

Telepnyom 
(felszíni), 
szarmata,  

 

x134636 
y721043 
 

044/61 
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23 20751 
19 

Legújabb 
osztás II.                                                                                                                   

 

Telepnyom 
(felszíni), 
szarmata,  

 

x135346 
y720871 
 

044/47, 044/34, 044/35 
 

24 20752 
20 

Legújabb 
osztás III.                                                                                                                                                                                                                                      

 

Telepnyom 
(felszíni), 
szarmata, 

(felszíni), avar 
kor,  

 

x135709 
y720686 
 

043, 06/10, 044/42 
 

25 20753 
21 

Csöngölei-
oldal II.                                                                                                                                                                                                                                       

 

Telepnyom 
(felszíni), 

népvándorlás 
kor, (felszíni), 
vaskor, Telep 

általában, 
szarmata,  

 

x135470 
y720590 
 

06/7, 043, 044/46, 06/6 
 

26 20754 
22 

Csöngölei-
oldal III.                                                                                                                                                                                                                                      

 

Telepnyom 
(felszíni), 
szarmata,  

 

x135393 
y720434 
 

06/7, 06/8 
 

27 20755 
23 

Csöngölei-
oldal IV.                                                                                                                                                                                                                                       

 

Telepnyom 
(felszíni), 
szarmata, 

(felszíni), avar 
kor 

 

x135294 
y720440 
 

043, 044/49 
 

28 20757 
25 

Csöngölei-
oldal VI.                                                                                                                        

 

Telepnyom 
(felszíni), 
szarmata,  

 

x135854 
y720603 
 

06/3, 06/11 
 

29 20758 
26 

Legújabb 
osztás IV.                                                                                                                                                                                                                                       

 

Telepnyom 
(felszíni), 
szarmata, 

(felszíni), Árpád-
kor (felszíni), 

bronzkor 
 

x134705 
y720948 
 

044/10, 044/61, 044/62 
 

30 20759 
27 

Csöngölei-
oldal VII.                                                                                                                                                                                                                                      

 

Telepnyom 
(felszíni), 
szarmata,  

 

x135597 
y720029 
 

08/34, 08/35, 08/36, 
08/37 
 

31 20760 
28 

Baromjárás 
IX.                                                                                                                                                                                                                                            

 

Telepnyom 
(felszíni), kora 

újkor 
 

x133987 
y720870 
 

038/4, 038/5, 038/18, 
038/19 
 

32 20761 
29 

Felső-
Pusztaszer-

puszta                  
 

Telepnyom 
(felszíni), 
szarmata,  

 

x134196 
y719710 
 

029/58, 028/33, 
028/39, 028/37, 028/20 
 

33 20762 
30 

Felső-
Pusztaszer-

puszta II.                                                                                                                                                         
 

Telepnyom 
(felszíni), vaskor 

 

x134404 
y719843 
 

029/59 
 

34 20763 
31 

Csöngölei-
oldal VIII.                                                                                                                                                                                                                                     

 

Telepnyom 
(felszíni), 

népvándorlás 
kor, (felszíni), 

Árpád-kor,  

x133922 
y720258 
 

029/52 
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35 20764 
32 

Csöngölei-
oldal IX.                                                                                                                                                                                                                                       

 

Telepnyom 
(felszíni), 
szarmata, 

(felszíni), avar 
kor 

 

x133669 
y720660 
 

032, 033/17, 033/20, 
029/41 
 

36 20765 
33 

Csöngölei-
oldal X.                                                                                                                                                                                                                                        

 

Telepnyom 
(felszíni), 
szarmata, 

(felszíni), késő 
középkor,  

 

x132554 
y720315 
 

029/31 
 

37 20766 
34 

Teknős                                                                                                                                                                                                                                                    
 

Telepnyom 
(felszíni), 
szarmata, 

(felszíni), Körös-
kultúra 

 

x133129 
y722627 
 

078/43, 078/54, 078/55 
 

38 20767 
35 

Teknős II.                                                                                                                                                                                                                                                
 

Telepnyom 
(felszíni), 
szarmata,  

 

x133964 
y722115 
 

078/24 
 

39 20768 
36 

Zöldhalmi-
dűlő                                                                                                                                                                                                                                            

 

Telepnyom 
(felszíni), 
szarmata, 

(felszíni), avar 
kor 

 

x135563 
y723296 
 

0187/41, 0187/42, 
0187/39, 0187/24 
 

40 20769 
37 

Zöldhalmi-
dűlő II.                                                                                                                                                                                                                                        

 

Telepnyom 
(felszíni), 
szarmata, 
(felszíni), 
bronzkor 

 

x135798 
y722628 
 

0163/13, 0163/11 
 

41 20770 
38 

Zöldhalmi-
dűlő III.                                                                                                                                                                                                                                       

 

Telepnyom 
(felszíni), 
szarmata, 

(felszíni), Árpád-
kor, (felszíni), 

késő középkor, 
(felszíni), 

bronzkor-kora 
bronzkor 

x135719 
y722437 
 

0161/57, 0161/58 
 

42 20771 
39 

Zöldhalmi-
dűlő IV.                                                                                                                                                                                                                                        

 

Telepnyom 
(felszíni), Árpád-

kor, (felszíni), 
késő középkor, 
(felszíni), vaskor 

 

x135736 
y722570 
 

0163/11 
 

43 20772 
40 

Zöldhalmi-
dűlő V.                                                                                                                                                                                                                                         

 

Telepnyom 
(felszíni), Árpád-

kor, (felszíni), 
bronzkor. 

 

x135375 
y722857 
 

0161/52, 0161/34 
 

44 20773 
41 

Teknős III.                                                                                                                                                                                                                                               
 

Telepnyom 
(felszíni), 
szarmata,  

 

x132341 
y722452 
 

068/5, 068/6 
 



 

29 
 

45 20774 
42 

Teknős IV.                                                                                                      
 

Telepnyom 
(felszíni), 
szarmata,  

 

x132333 
y722826 
 

085/1, 085/5 
 

46 20775 
43 

Szárnyékhalm
i-dűlő                                                                                                                                                                                                                                        

 

Telepnyom 
(felszíni), késő 

középkor,  
Telep általában, 
avar kor, Telep 

általában, 
szarmata,  

 

x131977 
y723473 
 

083/5, 084, 089/27, 
089/6 
 

47 20776 
44 

Munkástelep                
 

Telepnyom 
(felszíni), 
szarmata, 
(felszíni), 
vaskor, 

(felszíni), Árpád-
kor. 

 

x135031 
y723760 
 

0149/72, 0149/24 
 

48 20777 
45 

Munkástelep 
II.                                                                                                    
 

Telepnyom 
(felszíni), 
szarmata, 

(felszíni), késő 
középkor,  

 

x134074 
y723906 
 

0145/68, 0145/69, 
0145/70 
 

49 20778 
46 

Munkástelep 
III.                                                                                                                                                                                                                                          
 

Telepnyom 
(felszíni), 
szarmata, 

(felszíni), késő 
középkor,  

 

x133450 
y723469 
 

0107/17 
 

50 20779 
47 

Munkástelep 
IV.                                                                                                                                                                                                                                           

 

Telepnyom 
(felszíni), őskor,  

 

x133641 
y723274 
 

0107/15 
 

51 20780 
48 

Petőfi TSz, 
Bitó-tanya                                                                                                                                                                                                                                    

 

Telepnyom 
(felszíni), 
szarmata, 
(felszíni), 
újkőkor 

 

x134420 
y722641 
 

139/1, 138, 131/8, 
0105/15 
 

52 20781 
49 

Baromjárás X.                                                                                                                                                                                                                                             
 

Telepnyom 
(felszíni), 
vaskor, 

(felszíni), késő 
középkor, 

Telepnyom 
(felszíni), 
bronzkor 

 

x133060 
y723302 
 

0107/2, 0107/26, 
0107/27 
 

53 20782 
50 

Baromjárás 
XI.                                                                                 

 

Telepnyom 
(felszíni), 
szarmata,  

 

x133348 
y723895 
 

0145/75, 0145/76 
 

54 20783 
51 

Baromjárás 
XII.                                                                                                                                                                                                                                           

 

Telepnyom 
(felszíni), 
szarmata, 
(felszíni), 
bronzkor 

 

x133077 
y724198 
 

0134/3, 0145/22, 
0145/2 
 



 

30 
 

55 20784 
52 

Baromjárás 
XIII.                                                                                                                                                                                                                                          

 

Telep általában, 
szarmata, 

bronzkor-kora 
bronzkor, rézkor 

Telepnyom 
(felszíni), 
újkőkorsz. 

 

x132502 
y723816 
 

0104, 083/2, 0107/24, 
0107/28, 0107/20, 
083/3, 082/29, 082/30, 
082/31 
 

56 20785 
53 

Baromjárás 
XIV.                                                                                                                                                                                                                                           

 

Telepnyom 
(felszíni), 
bronzkor 

(felszíni), rézkor,  
 

x132011 
y724328 
 

0111/29, 0111/24, 
0111/26 
 

57 20786 
54 

Baromjárás 
XV.                                                                                                                                                                                                                                            

 

Telepnyom 
(felszíni), 
bronzkor,  

 

x131670 
y724642 
 

0111/26, 0113, 0114/7 
 

58 20787 
55 

Baromjárás 
XVI.                 

 

Telepnyom 
(felszíni), 
szarmata, 
(felszíni), 
bronzkor 

 

x131570 
y724727 
 

0114/7 
 

59 20788 
56 

Baromjárás 
XVII.                                                                                                                                                                                                                                          

 

Telepnyom 
(felszíni), 
szarmata, 
(felszíni), 
bronzkor,  

 

x131710 
y725346 
 

0116/10 
 

60 20789 
57 

Baromjárás 
XVIII.                                                                                                                                                                                                                                         

 

Telepnyom 
(felszíni), 
szarmata,  

 

x131590 
y725116 
 

0114/5, 0114/3 
 

61 20790 
58 

Baromjárás 
XIX.                                                                                                                 

 

Telepnyom 
(felszíni), 
szarmata, 
(felszíni), 
bronzkor 

x131497 
y725237 
 

0114/7 
 

62 20791 
59 

Baromjárás 
XX.                                                                                                                                                                                                                                            

 

Telepnyom 
(felszíni), 

ismeretlen kor, 
Szórványlelet, 

vaskor, 
Telepnyom 
(felszíni), 
bronzkor 

 

x131267 
y725157 
 

0114/7 
 

63 20792 
60 

Baromjárás 
XXI.                                               

 

Telepnyom 
(felszíni), 
szarmata, 

(felszíni), avar 
kor (felszíni), 

késő középkor, 
(felszíni), 
bronzkor 

 

x130656 
y725244 
 

0103/13, 0103/11, 
0103/8, 0103/12, 
0251/27, 0251/26 
 

64 20793 
61 

Baromjárás 
XXII.                                                                                                                                                                                                                                          

 

Telepnyom 
(felszíni), 
szarmata,  

Sír, avar kor, 

x130923 
y725614 
 

0120/7 
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Telepnyom 
(felszíni), avar 
kor (felszíni), 

őskor 
 

65 20794 
62 

Baromjárás 
XXIII.                                                                                                                                                                                                                                         

 

Telepnyom 
(felszíni), 
szarmata, 

(felszíni), avar 
kor 

 

x131030 
y726172 
 

0122/9, 0122/5, 
0122/17 
 

66 20795 
63 

Baromjárás 
XXIV.                                                                                      

 

Telepnyom 
(felszíni), 
szarmata,  

 

x132987 
y721260 
 

054/25, 054/26 
 

67 20796 
64 

Baromjárás 
XXV.                                                                                                                                                                                                                                           

 

Telepnyom 
(felszíni), vaskor 
(felszíni), Árpád-

kor bronzkor,  
 

x132960 
y721378 
 

054/26, 054/6, 054/29 
 

68 20797 
65 

Baromjárás-
dűlő                                                                                                                                                                                                                                           

 

Telepnyom 
(felszíni), 
szarmata,  

 

x132665 
y721639 
 

056/11, 056/4 
 

69 20798 
66 

Baromjárás 
XXVI.                                                                                                                                                                                                                                          

 

Temető, 
szarmata, 
Telepnyom 
(felszíni), 
szarmata, 

(felszíni), Árpád-
kor, (felszíni), 

bronzkor 
 

x132118 
y721908 
 

057/2, 057/4, 057/5, 
057/1 
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70 20799 
67 

Baromjárás 
XXVII.                                                                                                                                                                                                                                         

 

Telepnyom 
(felszíni), avar 

kor,  
 

x131886 
y721314 
 

052/97 
 

71 20800 
68 

Baromjárás-
dűlő II.                                                                                                                                                                                                                                       

 

Telepnyom 
(felszíni), 
szarmata,  

 

x131978 
y721093 
 

052/49, 052/101, 
052/97 
 

72 20801 
69 

Baromjárás-
dűlő III.                                                                                                                                             

 

Telepnyom 
(felszíni), 
szarmata,  
Telepnyom 
(felszíni), 
bronzkor 

 

x132053 
y720949 
 

046/68, 046/76 
 

73 20802 
70 

Baromjárás-
dűlő IV.                                                                                                                                                                                                                                       

 

Telepnyom 
(felszíni), 
szarmata, 

(felszíni), Árpád-
kor, (felszíni), 

őskor,  
 

x131291 
y721480 
 

051, 046/57, 052/83 
 

74 20804 
71 

Baromjárás-
dűlő V.                                                                                                                                                                                                                                        

 

Telepnyom 
(felszíni), Árpád-

kor 
 

x131771 
y721677 
 

052/97, 052/99 
 

75 20805 
72 

Baromjárás-
dűlő VI.                                                                                                                                                                                                                                       

 

Telepnyom 
(felszíni), vaskor 

Temető, 
középkor, 

Pusztaszer-
Sárrétházi 

halom 
Telepnyom 

(felszíni), Árpád-
kor, (felszíni), 

bronzkor 
 

x130896 
y721566 
 

046/56, 046/57, 047/38 
 

76 20806 
73 

Baromjárás-
dűlő VII.                                                                                                                                                                                                                                      

 

Telepnyom 
(felszíni), 
szarmata, 

(felszíni), Árpád-
kor, (felszíni), 

bronzkor,  
 

x131550 
y721267 
 

046/46 
 

77 20807 
74 

Baromjárás-
dűlő VIII.                                  

 

Telepnyom 
(felszíni), 
szarmata, 

(felszíni), Árpád-
kor, (felszíni), 

bronzkor,  
 

x131630 
y720992 
 

046/45 
 

78 20808 
75 

Baromjárás-
dűlő IX.                                                                                                                                                                                                                                       

 

Telepnyom 
(felszíni), 
szarmata,  

 

x131530 
y720930 
 

046/45, 046/46 
 

79 20809 
76 

Baromjárás-
dűlő X.                                                                                                                                                                                                                                        

Telepnyom 
(felszíni), 

x131817 
y721113 

046/11, 046/73, 046/45 
 



 

33 
 

 szarmata, 
(felszíni), késő 

középkor,  
 

 

80 20810 
77 

Baromjárás-
dűlő XI.                                                                                              

 

Telepnyom 
(felszíni), 
szarmata, 
(felszíni), 

népvándorlás 
kor, (felszíni), 

Árpád-kor, 
(felszíni), őskor,  

 

x131909 
y720654 
 

046/7, 046/59 
 

81 20811 
78 

Baromjárás-
dűlő XII.                                                                                                                                                                                                                                      

 

Telepnyom 
(felszíni), 
szarmata, 

(felszíni), avar 
kor,  

 

x132173 
y720918 
 

046/33, 046/66, 046/6, 
046/67, 052/100, 051 
 

82 20812 
79 

Baromjárás-
dűlő XIII.                                                                                                                                                                                                                                     

 

Telepnyom 
(felszíni), 
szarmata, 

(felszíni), avar 
kor, (felszíni), 

bronzkor,  
 

x132280 
y720827 
 

046/33, 046/65, 
046/32, 052/100, 051 
 

83 20813 
80 

Baromjárás 
XXVIII.                                                                                                                                                                                                                                        

 

Telepnyom 
(felszíni), 
bronzkor 

 

x130859 
y724885 
 

091/17, 0103/13, 092 
 

84 20814 
81 

Baromjárás 
XXIX.                                                                                                                                                                                                                                          

 

Telepnyom 
(felszíni), avar 

kor 
 

x131223 
y724232 
 

091/28, 091/34, 091/29 
 

85 20815 
82 

Laczkósor VII.              
 

Telepnyom 
(felszíni), avar 

kor 

x136456 
y723957 
 

0205/4, 0205/14, 
0205/15 
 

86 20816 
83 

Zöldhalmi-
dűlő VI.                                                                                                                                                                                                                                        

 

Telepnyom 
(felszíni), 
szarmata, 

(felszíni), Árpád-
kor,  

 

x136428 
y722955 
 

0184/10, 0184/41, 
0184/45 
 

87 20817 
84 

Zöldhalmi-
dűlő VII.                                                                                                                                                                                                                                       

 

Telepnyom 
(felszíni), 
szarmata, 

(felszíni), késő 
középkor, 

(felszíni), őskor,  
 

x136394 
y723288 
 

0187/32 
 

88 20818 
85 

Zöldhalmi-
dűlő VIII.                                                                                                                                                                                                                                      

 

Telepnyom 
(felszíni), 
szarmata, 
(felszíni), 
bronzkor 

x136548 
y723238 
 

0184/33, 0184/34 
 

89 20819 
86 

Zöldhalmi-
dűlő IX.                                                                                                                                                                                                                                        

 

Telepnyom 
(felszíni), 
szarmata,  

 

x136639 
y723442 
 

0187/21, 0184/16, 
0185 
 



 

34 
 

90 20820 
87 

Zöldhalmi-
dűlő X.                                                                                                                                               

 

Telepnyom 
(felszíni), őskor,  

 

x135969 
y723751 
 

0187/20, 0187/21 
 

91 20821 
88 

Sárhalmi-dűlő                                                                                                                                                                                                                                             
 

Telepnyom 
(felszíni), 
szarmata,  

 

x130730 
y722686 
 

059/45 
 

92 20822 
89 

Sárhalmi-dűlő 
II.                              
 

Telepnyom 
(felszíni), 
szarmata, 

(felszíni), avar 
kor, (felszíni), 

rézkor 
 

x130879 
y722506 
 

053, 059/46, 059/25, 
052/75, 052/67 
 

93 20823 
90 

Baromjárás-
dűlő XIV.                                                                                                                                                                                                                                      

 

Telepnyom 
(felszíni), Árpád-

kor,  
 

x131493 
y721992 
 

052/81, 052/47 
 

94 20824 
91 

Baromjárás-
dűlő XV.                                                                                                                                                                                                                                       

 

Telepnyom 
(felszíni), Árpád-

kor 
 

131189 
721361 
 

046/56, 046/57 
 

95 20825 
92 

Vesszős-
halom                                                                                                                                                                                                                                             

 

Halom, rézkor, 
forrás:  

 

x131489 
y727451 
 

07/43, 07/25, 07/29, 
07/55, 0130/23 
 

96 20826 
93 

Sárhalmi-dűlő, 
Gömöri-halom                                                                                                                                                                                                                               

 

Halom, rézkor,  
 

x130896 
y721559 
 

046/57, 047/38 
 

97 20827 
94 

Temető                                                                                                                                                                                                                                                    
 

Raktárlelet, 
bronzkor-késő 

bronzkor,  
 

x134001 
y721324 
 

041/1, 041/2, 040/20 
 

98 20828 
95 

Zöldhalmi-
oldal, Id. Tóth 
Mihály 196.sz. 

tanyája                                                                                                                                                                                                          
 

Telepnyom 
(felszíni), Árpád-

kor, (felszíni), 
őskor,  

 

x137368 
y721972 
 

0177/74 
 

99 20829 
96 

Árpád-halom                                                                                                                                                                                                                                               
 

Halom, rézkor,  
 

x135155 
y720703 
 

044/4, 044/47, 044/57, 
044/41, 044/5 
 

100 20830 
97 

Szárnyékhalm
i-dűlők, 

Szárnyék-
halom                                                                                                                                                                                                                       

Halom, rézkor,  
 

x132033 
y723670 
 

089/5, 089/29, 089/22 
 

101 33583 
98 

Vesszős-
halom oldala                                                                                                                                                                                                                                      

 

Telepnyom 
(felszíni), 
szarmata, 

(felszíni), őskor,  
 

x131494 
y727349 
 

0130/22, 0130/3, 
0130/23 
 

102 71637 
99 

Szárnyékhalm
i-dűlők II. 

 

Telep általában, 
szarmata, 

(felszíni), Árpád-
kor,  

x131556 
y723941 

089/31 

 
 



 
 

PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
1/2010. (II. 5.) Kt. önkormányzati rendelete 

 
Egységes szerkezetben a … önkormányzati rendelettel  

 
 

PUSZTASZER KÖZSÉG  
HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL  
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Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormány-

zatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdése és az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13.§ (1) 
bekezdésének felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja : 

 
Az előírások hatálya 

 
1. § (1) A rendelet hatálya Pusztaszer község teljes közigazgatási területére ki-

terjed. 
(2)1 Az (1) bekezdés szerinti területen az épített környezet alakításáról és vé-

delméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti építési tevékenységet folytatni és 
ezekre hatósági engedélyt adni: 

a) az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 
kormányrendelet (OTÉK) előírásai, 

b) az egyéb vonatkozó országos érvényű jogszabályok rendelkezései,  
c) a jelen rendelet és annak mellékletét képező szabályozási tervlapok 

(SZ-1, SZ-2, SZ-3, valamint  
d) a jelen rendelet 4. mellékletében szereplő „Régészeti lelőhely-lista” 

szerint szabad. 
 

Szabályozási elemek 
 
2. § (1) A kötelező szabályozási elemek a település egésze szempontjából lé-

nyegesnek tekintendők, megváltoztatásuk csak a szabályozási terv módosításával 
lehetséges. 

Ezek az elemek a következők: 
a) Szabályozási vonalak, 
b) Beépítésre szánt és nem szánt területek lehatárolása, 
c) Területfelhasználási egység határa, 
d) Területfelhasználási és övezeti besorolás 
e) Védőtávolságok. 

 
BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK EL ŐÍRÁSAI 

 
3. § A mezőgazdasági terület beépítésre szánt területen az 1. § (2) bekezdés 

szerinti tevékenységet csak a művelés alóli kivonás után lehet engedélyezni. 
 

Rendeltetési övezetek 
 
4. § (1)2 Az 1.§ (1) bekezdés szerinti tervezési terület beépítésre szánt és be-

építésre nem szánt területeket foglal magába. Ezen belül a beépítésre szánt terüle-
tek használatuk általános jellege szerint: 

a) Lakóterület – „Lf”  jelű 
b) Településközpont vegyes – „Vt”  jelű 
c) Gazdasági terület – „Gip”  és „Gksz”  jelű 
d) Különleges terület – „K” jelű 

                                                 
 
1 Módosította a önkormányzati rendelet, hatályos 2015. december 27-től. 
2 Módosította a önkormányzati rendelet, hatályos 2015. december 27-től. 
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(2) A beépítésre nem szánt területek  általános jellege szerint: 
a) közlekedési és közmű terület – „Kö”  jelű 
b) zöldterület – „Z”  jelű 
c) erdőterület – „E”  jelű 
d) mezőgazdasági terület – „M”  jelű 
e) vízgazdálkodási terület – „V”  jelű 
f) különleges terület – „Kk”  jelű 
g) természetközeli terület – „Tköz”  jelű 

 
5. § (1) A beépített és beépítésre szánt területek határát a SZ-1, SZ-2, SZ-3,  

jelű tervek tüntetik fel. 
(2) Beépítésre kijelölt (tervezett) területek beépítésének megkezdését megelő-

zően a szükséges előkészítő munkákat (tereprendezés, elő-közművesítés) el kell 
végezni. 

(3) Beépítésre szánt területek igénybevételének bekövetkeztéig legalább rész-
leges közművesítettség biztosítandó. 

(4) Az egyes telektömbökön belül a besorolásnak megfelelő beépítési előírások 
az eltérő rendeltetésű létesítményekre is vonatkoznak (pl.: lakóterületen lévő intéz-
mény, vagy kereskedelmi, szolgáltató, illetve mezőgazdasági üzemi építmény). 

(5) A pihenőpark védelme érdekében a lakótelkeknek a parkkal közös telekha-
táron legalább 2,00 m magas tömör kerítés építendő. 

(6) Az Lf  lakóövezetekben csak áttört jellegű utcai kerítés építhető, legfeljebb 
60 cm magas lábazattal. 

(7) A lakóövezetekben lapostetős utcai épület nem építhető 
 

Építési övezetek 
 
6. § (1)3 A rendelet hatálya alá tartozó területen a szabályozási terv az alábbi, 

építési övezeteket jelöli ki: 
a)  „Lf”  – Falusias lakóövezet 
b) „Vt” – Településközpont vegyes 
c)  „Gip”  – Gazdasági – ipari övezet 
d) „Gksz”  – Gazdasági- kereskedelmi- szolgáltató övezet 
e) „K”  – Különleges terület 

(2) Meglévő épület funkcióváltása esetén a gépkocsi várakozóhelyek kialakítá-
sánál az általános szabályok előírásait be kell tartani. 

(3) Az építési övezetekben szennyvizet csak vízzáró szennyvízgyűjtő aknába 
szabad elvezetni, a szennyvízcsatorna hálózat kiépítéséig. 

 
Lf jel ű építési övezet el őírásai 

 
7. § (1) Az Lf  jelű Falusias lakóövezet területén a kialakult, alacsony laksűrűsé-

gű, falusias beépítést figyelembe véve jellemzően lakóépületek, valamint az általá-
nos szabályokban felsorolt egyéb építmények helyezhetők el. 

a) A beépítés mértéke: max. 30% 
b) Hátsókert: min. 6,00 m. 
c) A telek területének min. 40%-át talajszinten növényzettel kell borítani. 

                                                 
 
3 Módosította a önkormányzati rendelet, hatályos 2015. december 27-től. 
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d) Utcai telekszélesség: új telek esetén min. 18,00 m 
e) Utcai épület csak 30˚ és 45˚ közötti magastetős hajlásszögű tetőfor-

mával építhető. 
(2) Az övezet 1 jelű területén:  

a) a beépítési mód: oldalhatáron álló, az utcában kialakult előkertes be-
építés,  

b) teleknagyság új telek esetén min. 500,00 m2 
c) építménymagasság: min. 4,00 m - max. 7,00 m 

(3) Az övezet 2 jelű területén:  
a) a beépítési mód: oldalhatáron álló, az utcában kialakult előkertes, il-

letve a tervezett beépítési területen 5,00 m-es előkertes beépítés,  
b) teleknagyság új telek esetén min. 700,00 m2 
c) építménymagasság: min. 3,50 m - max. 4,50 m 

(4) Az övezet 3 jelű területén:  
a) a beépítési mód: oldalhatáron és utcavonalon álló beépítés,  
b) teleknagyság új telek esetén min. 700,00 m2 
c) építménymagasság: min. 3,50 m - max. 4,50 m 
d) az utcai épület csak az utcára merőleges tetőgerinccel építhető, utcá-

ra néző végfala nem kontyolható le és azon erkély, vagy loggia nem 
alakítható ki, - a tetőfedése cserép vagy nád lehet. 

 
Vt jelű építési övezet el őírásai 4 

 
7/A. §5 (1) A Vt jelű övezetben az OTÉK 16. § szerinti építmények elhelyezésé-

re szolgál. 
a) A létesítmények üzemeltetéséhez szükséges gépkocsi. parkolóhelye-

ket telken belül, vagy 500 méteren belül a közterületek közlekedésre 
szánt területe egy részének, illetőleg a közforgalom céljára átadott 
magánút területe egy részének felhasználásával az út kezelőjének 
hozzájárulásával kell elhelyezni. 

b) Az övezet telkein a fő-, és kiszolgáló-létesítmények szabadon állóan, 
vagy, a szomszédos telken kialakult beépítési módhoz illeszkedően, 
oldalhatáron álló építési helyen belül helyezhetők el. 

c) Az építménymagasság: max. 7,50 m, de templom építése esetén a 
torony a sajátos rendeltetéshez szükséges magassággal alakítandó 
ki. 

d) A beépítés mértéke a telekterület 50%-át nem haladhatja meg. A te-
lek területének min. 25%-a növényzettel borított legyen. 

e) A teleknagyság: új telek kialakítása esetén min. 1000 m2 
f) A telek utcai szélessége: kialakult, - új telek kialakítása esetén min. 

25,0 m 
g) Előkert: nincs rögzített érték 
h) Oldalkert: min. 3,00 m 
i) Hátsókert: nincs rögzített érték 
j) Terepszint alatti építmény a telekterület 50 %-át nem haladhatja meg. 

(2) Templomépítés esetén a telek zöldfelületének tervezését táj- és kertépí-
tészmérnök végezze el. 
                                                 
 
4 Beiktatta a önkormányzati rendelet, hatályos 2015. december 27-től. 
5 Beiktatta a önkormányzati rendelet, hatályos 2015. december 27-től. 
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Gip jel űépítési övezet el őírásai 

 
8. § (1) A Gip  jelű övezet területe nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevé-

kenységű ipari és logisztikai célú épületek elhelyezésére szolgál. 
k) A létesítmények üzemeltetéséhez szükséges gépkocsi. parkolóhelye-

ket telken belül kell elhelyezni, mely a fásított előkertekben is lehet-
séges. 

l) Az övezet telkein a fő-, és kiszolgáló-létesítmények szabadon állóan 
helyezhetők el. 

m) Az építménymagasság: max. 7,50 m. 
n) A beépítés mértéke a telekterület 50%-át nem haladhatja meg. A te-

lek területének min. 25%-a növényzettel borított legyen. 
o) A teleknagyság: Új telek kialakítása esetén min. 2.000 m2 
p) A telek utcai szélessége: kialakult, - új telek kialakítása esetén min. 

25,0 m 
q) Előkert: 10,0 m 
r) Oldalkert: min. 6,00 m 
s) Hátsókert: min. 10,00 m 
t) Terepszint alatti építmény a telekterület 10 %-át nem haladhatja meg. 

(2) A telkek előkertjének, hátsó és oldalkertjének szélességében az SZ-1 sza-
bályozási tervlapon jelölt paramétereknek megfelelően beültetési kötelezettsége van 
a telektulajdonosnak. Ezért a telken a fásítást az építkezéssel egyidőben kell megva-
lósítani elegyes hazai nyárfa fajták ültetésével. 

(3) Védőterület kialakításának szükségessége esetén a védőterületet saját tel-
ken kell biztosítani. 

 
Gksz jel ű építési övezet el őírásai 

 
9. § (1) A Gksz  jelű övezet területe elsősorban nem zavaró hatású gazdasági 

tevékenységi célú, nagyobb védőtávolságot nem igénylő kereskedelmi és szolgáltató 
épületek elhelyezésére szolgál, az szabályokban meghatározottak szerint.. 

a) A létesítmények üzemeltetéséhez szükséges gépkocsi. parkolóhelye-
ket telken belül kell elhelyezni, mely a fásított előkertben is lehetsé-
ges. Az övezet telkein a fő-, és kiszolgáló-létesítmények 
szabadonállóan helyezhetők el 

b) Az építménymagasság: max. 6,00 m. 
c) A beépítés mértéke a telekterület 50 %-át nem haladhatja meg. A te-

lek területének min. 25%-a növényzettel borított legyen. 
d) A teleknagyság: Új telek kialakítása esetén min. 1500 m2 
e) A telek utcai szélessége: kialakult, -új telek kialakítása esetén min. 

25,0 m. 
f) Előkert: 10,0 m 
g) Oldalkert: min. 6,00 m 
h) Hátsókert: min. 10,00 m 
i) Terepszint alatti építmény a telekterület 10 %-át nem haladhatja meg. 

(2) A telkek előkertjének, hátsó és oldalkertjének szélességében az SZ-1 sza-
bályozási tervlapon jelölt paramétereknek megfelelően beültetési kötelezettsége van 
a telektulajdonosnak. Ezért a telken a fásítást az építkezéssel egyidőben kell meg 
valósítani elegyes hazai nyárfa fajták ültetésével. 
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(3) Védőterület kialakításának szükségessége esetén a védőterületet saját tel-
ken kell biztosítani. 

K jelű különleges területek 
 

10. § (1) A K jelű különleges beépítésre szánt területekre vonatkozó általános 
előírásokat az általános szabályok tartalmazzák. 

(2) A különleges területeken épületek elhelyezése szabadon álló módon 5,00 m 
elő-, 5,00 m oldal-, és 6,00 m hátsókert biztosításával lehetséges. 

(3) A telek területének min. 40%-át talajszinten növényzettel kell borítani. 
(4) Egy telken több épület is elhelyezhető. 
(5) Terepszint alatti építmény a telekterület 4 %-át nem haladhatja meg, mely 

alól kivételt képez a szennyvíztisztító területe. 
(6) Különleges területekre tartozó létesítmények: 

a) Ks  jelű sportpálya: 
Beépítettség: max. 20% 
Építménymagasság: max. 4,0 m 

b)  Kv  jelű vízmű terület: 
Beépítettség: max. 20% 
Építménymagasság: max. 4,50 m 

c) Ksz  jelű szennyvíztisztító telep: 
Beépítettség: max. 25% 
Építménymagasság: max. 4,50 m 

d) Km  jelű mezőgazdasági üzemi terület: 
Beépítettség: max. 40% 
Építménymagasság6: tájvédelmi körzeten belül max. 4,50 m, egyéb 
esetben max. 7,50 m, amely a beépíthető telekrész 30 %-án az alap-
rendeltetés szerinti technológiához feltétlenül szükséges mértékig, de 
legfeljebb 20 méterig emelhető  

 
BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK EL ŐÍRÁSAI 

 
Közlekedési területek 

 
11. § (1) A Kö jelű közlekedési területekre vonatkozó általános előírásokat az 

általános szabályok tartalmazzák. 
a) Kö1  jelű: főút 
b) Kö2  jelű: összekötő út 
c) Kö3  jelű: gyűjtőút 
d) Kö4  jelű: lakóút – (a tervezett lakóút szélessége min. 16,00 m) 

(2) A terv szerint kijelölt védőtávolságok biztosítása szükséges. 
a) 5. sz. főút:  100-100 m 
b) 4518. sz. összekötő út:  50-50 m 
c) Ópusztaszerre vezető út:  50-50 m 

 

                                                 
 
6 Módosította a önkormányzati rendelet, hatályos 2015. december 27-től. 
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Zöldterületek 
 
12. § (1) Zöldterületekre vonatkozó általános előírásokat az általános szabályok 

tartalmazzák. 
(2) A Zp jelű pihenő, Zk jelű központi közparkokat a szabályozási terv jelöli. 

a) Zp jelű közpark; területének 20 %-a gyermek-játszóterekkel és pihe-
nőpadokkal beépíthető 

b) Zk jelű központi park; területén csak pihenőpadok és emlékmű he-
lyezhető el. 

(3)7  
(4) A közparkokat más célra igénybe venni tilos. 
(5) A telektulajdonos a telke előtti zöldsávot a szikkasztó és folyó árkot, - a ki-

alakított szint figyelembevételével, - gondozni köteles a telekhatárától az úttest szélé-
ig. 

E jelű erdőterületek 
 
13. § (1) Az „Eg”  jelű gazdasági célú erdő és az „Ee”  jelű egészségügyi – tu-

risztikai – szociális területeire vonatkozó általános előírásokat az általános szabályok 
tartalmazzák. 

(2) Az erdőterületekbe ékelődött meglévő tanyaudvar építményei a kialakult be-
építettség mértékéig felújíthatók, átalakíthatók. 

 
M jelű mezőgazdasági területek 

 
14. § (1) Az Má1, Má2, Má3, MáT jelű mezőgazdasági területre vonatkozó álta-

lános előírásokat az általános szabályok tartalmazzák. 
(2)8 A külterületen az Má1 jelű mezőgazdasági terület tanyás gazdasági övezet, 

amelyen belül birtokközpont az országos előírásoknál megengedőbb módon a 2010. 
február 5-én tény- és jogszerűen meglévő tanyás telken kialakítható, ha a teleknagy-
ság eléri 2500 m2-t.  

(3) Az Má1 jelű, általános mezőgazdasági terület tanyás gazdaságok övezeté-
nek területén az (1) bekezdésben hivatkozott és egyéb vonatkozó általános szabá-
lyokon túl a következő helyi szabályok érvényesek: 

a) Az építmények elhelyezéséhez művelésből kivont tanyaudvar kialakí-
tása szükséges. 

b) Az építési hely az ingatlan határaitól legalább 6,0 m távolságban le-
het, (szabadon álló beépítés). 

c) Meglévő tanyaudvar, melynek beépítettsége építményei a már kiala-
kult beépítettség mértékéig felújíthatók, átalakíthatók. 

d) A lakóépület szimmetrikus nyeregtetővel épülhet. Az építményma-
gasság max. 4,50 m, a tetőidom 30º-45º közötti hajlásszögű szimmet-
rikus nyeregtető lehet. Amennyiben a mezőgazdasági technológia azt 
megköveteli az építmény magasság max. 7,5 m is lehet. 

(4)9 Az Má2, jelű általános mezőgazdasági terület. Ezeken a területeken épüle-
tet elhelyezni nem lehet, mivel ezek természeti területek. 

                                                 
 
7 Törölte a önkrományzati rendelet 2015. december 27-től. 
8 Módosította a önkormányzati rendelet, hatályos 2015. december 27-től. Az előírás az OTÉK alóli felmentést 
tartalmaz az illetékes állami főépítész ………………… számú szakmai véleménye alapján 
9 Módosította a önkormányzati rendelet, hatályos 2015. december 27-től. 
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(5) Az Má3 jelű általános mezőgazdasági terület. Ezért a területen csak 3,00 m-
nél nem magasabb üvegház építhető. 

(6)10 A Mát jelű általános mezőgazdasági terület a Pusztaszeri Tájvédelmi Kör-
zetbe tartozó terület. A területen csak a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság előze-
tes hozzájárulásával lehet építési tevékenységet végezni. 

a) Az épületek megformálása anyaghasználata az Alföldi táj építési ha-
gyományaira alapozva a táji adottságokhoz illeszkedjen: 

b) Szimmetrikus hajlásszögű nyeregtető építendő, melynek hajlásszöge 
30-45º közötti lehet. 

c) Fehér színű vakolt (festett) vagy natúr és barna árnyalatú faburkolatú 
homlokzat alakítandó ki. 

d) A tető héjalás anyaga vöröses-barna agyagcserép, nád, vagy fa-
zsindely lehet. 

 
Vízgazdálkodási területek 

 
15. § (1) A V jelű területekre vonatkozó általános előírásokat az idevonatkozó 

általános szabályok tartalmazzák.. 
(2) A község területén V jelű terület: 

a) Csatorna nyomvonalak: melyek mindkét partja mentén 10,0 – 10,0 m 
széles sávot kell szabadon hagyni, ill. biztosítani a csatorna kezelése 
érdekében. 

b) Fülöp-tó (Fülöp-szék) – 0177/32 hrsz. 
c) Szabó-tó – 0165/30 hrsz. 

 
Különleges területek 

 
16. § A Kk jelű Különleges beépítésre nem szánt területekre vonatkozó általá-

nos előírásokat az általános szabályok tartalmazzák. 
a) Kkt  jelű temetőterület: 

Építménymagasság: max. 4,50 m 
b) 11Kke  jelű emlékműterület: 

Építménymagasság: kialakult 
c) 12 
d) Kkr  jelű sportrepülőtér terület: 

Építménymagasság: max. 4,50 m 
 

KÖRNYEZETVÉDELEM 
 

Levegőtisztaság védelem 
 
17. § (1) Levegőterhelés (emisszió) szempontjából a vonatkozó hatályos rende-

letekben előírt határértékeket kell alkalmazni a község területén. 
(2) Légszennyezettségi (immisszió) határérték szempontjából a község területé-

re az idevonatkozó rendeletet figyelembe véve az „F”  zónacsoportra vonatkozó elő-
írásokat kell irányadónak tekinteni. 
                                                 
 
10 Módosította a önkormányzati rendelet, hatályos 2015. december 27-től. 
11 Módosította a önkormányzati rendelet, hatályos 2015. december 27-től. 
12 Hatályon kívül helyezte a önkormányzati rendelet 2015. december 27-től. 
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(3) A levegő pollentartalmának csökkentése érdekében az ingatlan tulajdonosa 
köteles az ingatlan gyomtalanítását rendszeresen elvégezni vagy elvégeztetni. 

(4) Töltőállomás létesítésénél és üzemeltetésénél az idevonatkozó általános 
szabályok előírásait kell betartani. 

(5) A területen a létesítmények tervezésekor figyelembe kell venni az idevonat-
kozó rendelet védőövezetre vonatkozó előírásait. 

(6) Tilos a környezeti levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezést 
vagy határértéken felüli légszennyezettséget okoz, valamint a környezeti levegő la-
kosságot zavaró bűzzel való terhelése. 

(7) Légszennyező forrás létesítését, rekonstrukcióját, ill. technológiájának meg-
változtatását az általános jogszabályok tartalmazzák. 

(8) Környezeti hatásvizsgálat köteles létesítményre az építés hatósági eljárás 
csak a jogerős környezetvédelmi engedély birtokában indítható meg.  

 
Zajvédelem 

 
18. § (1) Zajt, illetve rezgést előidéző üzemi, közlekedési, kulturális, szórakozta-

tó, sport, stb. létesítmény, berendezés, technológia, telephely és egyéb helyhez kö-
tött külső zajforrás létesítése esetén be kell tartani az idevonatkozó általános érvé-
nyű jogszabályokat. 

(2) A község területén a jelentősen zajos építési engedélyhez kötött tevékeny-
ség esetén az általános érvényű jogszabályokat be kell tartani. 

(3) Zajos ipari szolgáltató létesítmény létesítését csak a zaj- és rezgésvédelem 
szabályozásáról szóló az idevonatkozó rendeletbetartását igazoló akusztikai szakvé-
lemény alapján lehet engedélyezni és az üzembe helyezés során méréssel kell iga-
zolni a határértékek teljesítését. 

(4) A tervezett területre kerülő létesítmények épülethatároló szerkezeteit úgy 
kell megtervezni és megépíteni, hogy teljesüljenek az idevonatkozó rendelet belső 
terekre vonatkozó követelményei.   

(5) A község területén úgy kell munkahelyeket létesíteni, hogy teljesüljenek az 
idevonatkozó általános érvényű jogszabályok. 

(6) A zajszennyezésre érzékeny gyermek-, egészségügyi-, szociális-, egyházi 
és temetési létesítmények körül az idevonatkozó általános érvényű jogszabályok. 

 
Talaj és vízvédelem 

 
19. § (1) A község és annak igazgatási területén szennyvizet elvezetni ill. a te-

rületen elhelyezni csak a hatályos előírások betartásával lehet. 
(2) Külterületen, szociális jellegű szennyvíz sem szikkasztható el. 
(3) A szenny-, és csapadékvíz szükség szerinti előtisztításáról az ingatlan tulaj-

donosa vagy használója köteles gondoskodni. Az idevonatkozó rendelkezés értel-
mében csapadékvíz – csatornába, ill. árokba szennyvizet, állattartási hulladékot tar-
talmazó vizet még előtisztítás után sem szabad bevezetni. 

(4) A létesítési engedélyezési eljárás során az engedélyesnek hitelt érdemlő 
módon igazolnia kell, hogy a szennyvizét a hatályos jogszabályok betartásával el 
tudja helyezni. 

(5) Talajt- és a felszín alatti vizet veszélyeztető tevékenységet csak megfelelő 
műszaki védelmet biztosító vízzáró burkolattal ellátott aljzaton lehet végezni. 

(6) A csapadékvíz a szennyezett területről csak megfelelő előtisztítás után bo-
csátható a befogadóba.  
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(7) A vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezésének elkerülése érdeké-
ben az idevonatkozó rendelet előírásait kell figyelembe venni. 

(8) A felhagyott szeméttelep területét rekultiválni kell, melynek területét ezt kö-
vetően fásítani kell. A kármentesítési időszakig az alábbi átmeneti szabályozási elő-
írásokat be kell tartani: 

a) A területre vezető úton történő bejutást meg kell akadályozni és meg 
kell tiltani, 

b) A területet körül kell keríteni, 
c) A területet földtakarással kell ellátni 

(9) A Dékány tó területét rekultiválni kell. 
 

Hulladékkezelés, belvízveszély 13 
 
20. § (1) A szabályozási területen levő ingatlanok használatakor keletkező hul-

ladékokat az ingatlan határán belül, környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjte-
ni. 

(2) A kommunális jellegű hulladékok gyűjtését és elszállítását a kötelezően 
igénybeveendő település tisztasági szolgáltatás keretén belül kell megoldani. 

(3) A területen keletkező hulladékot a regionális hulladéklerakó helyre kell el-
szállítani. 

(4) A területen keletkező veszélyes hulladékokkal kapcsolatban az idevonatko-
zó rendelet előírásai az irányadóak. 

(5) Hulladékgazdálkodási szempontból az Országos Hulladékgazdálkodási és a 
Regionális Hulladékgazdálkodási tervekkel összhangban kidolgozásra kerülő Telepü-
lési Hulladékgazdálkodási Tervet kell irányadónak tekinteni. 

(6) 14A szabályozási tervben ábrázolt “rendszeresen belvízjárta terület”-be tar-
tozó földrészleteken minden új épület tervezése, építése, valamint meglévő épület 
alsó padlószintjének süllyesztése geotechnikai jelentés alapján történjen Új lakóépü-
let huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helyiségeinek padlószintje a telek előtti 
járda-, vagy útburkolat, ennek hiányában a csatlakozó terep szintjéhez képest leg-
alább 60 cm-rel magasabban épüljön. 

 
Épített környezet védelme 

 
21. § (1) Helyi védettség alá kerülnek a H jelű alábbi épületek: 

a) a Pusztabíró háza – 044/45/3 hrsz. 
b) a régi malom épülete – 208 hrsz. 
c) az öreg iskola épülete– 5 hrsz. 
d) a Hétvezér emlékmű – 044/5 hrsz, - a műemlékké nyilvánításig 

Az épületek eredeti homlokzata, tömege, tetőformája, tetőfedése nem változtat-
ható meg.  

(2)15 
 
22. §16  
 

                                                 
 
13 Módosította a önkormányzati rendelet, hatályos 2015. december 27-től. 
14 Módosította a önkormányzati rendelet, hatályos 2015. december 27-től. 
15 Hatályon kívül helyezte a önkormányzati rendelet 2015. december 27-től. 
16 Hatályon kívül helyezte a önkormányzati rendelet 2015. december 27-től. 
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23. §17  
 

Régészeti örökség védelme 
 
24.§18 Régészeti értékvédelem alá esnek a 4. mellékletben helyrajzi számukkal 

szereplő telkeknek azon részei, melyek a szabályozási tervben ábrázolt régészeti 
lelőhelyen belül fekszenek.    

Védőterületek 
 
25. § (1) A védőterületek általános előírásait az általános érvényű jogszabályok 

és a jelen rendelet 12.§.(2) előírásai tartalmazzák. 
(2) Az egyes telkeken megépítendő létesítményekhez szükséges védőtávolsá-

got saját telken kell biztosítani és kialakítani. 
(3) Külterületen az alábbi védőterületeket – biztonsági övezetet - kell biztosítani: 

a) elektromos légvezeték 200 kV: 18,0 – 18,0 m 
b) elektromos légvezeték 20 kV: 10,0 – 10,0 m 
c) ellátó gázvezeték GKN:   9,0 - 9,0 m 
d) országos gázellátó vezeték GOV: 35,0 - 35,0 m 
e) vízelvezető csatorna 6,0 - 6,0 m 
f) szennyvíztisztító telep: 300,0 m 

(4) Az állattartó telepek védőtávolságát a lakó és intézményterületek telekhatá-
rától kell biztosítani. A számszerű értékek az üzembe helyezési eljárást megelőzően 
kell megállapítani, az állatok száma, fajtája és a tartási technológia és az általános 
érvényű jogszabályok figyelembevételével. 

(5) A felhagyott hulladéklerakó-hely körül annak kármentesítési időszakára át-
menetileg 300,0 m védőterületet kell biztosítani. 

 
Egyéb rendelkezések 

 
26. § A tervezett létesítmények ±0,00 terepcsatlakozási magasságát a szabá-

lyozási tervlapon megadott útmagasságok figyelembevételével kell megállapítani az 
Építési Hatóságnak, az engedélyezések során.. 

 
Záró rendelkezések 

 
27. § Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és egyidejűleg Puszta-

szer Község Tanácsának a helyi építésügyi előírásokról szóló 4/1982.(XII.22.)TR. 
számú rendelete hatályát veszti. 

 
 

 
 

Máté Gábor 
polgármester 

 
 

dr. Jaksa Tibor 
jegyző 

 
 
 
                                                 
 
17 Hatályon kívül helyezte a önkormányzati rendelet 2015. december 27-től. 
18 Módosította a önkormányzati rendelet, hatályos 2015. december 27-től. 
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Kihirdetési záradék: 
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2010. február 4-én 
megalkotott fenti 1/2010.(II.5.)Kt. önkormányzati rendeletet alulírott napon kihirde-
tem. 
 
Pusztaszer, 2010. február 5. 
 
 
 
 
 dr. Jaksa Tibor 

jegyző 
 
 
1. melléklet az 1/2010. (II. 5.) Kt. rendelethez:   

SZ-1 jelű Belterület szabályozási terv 
2. melléklet az 1/2010. (II. 5.) Kt. rendelethez:  

SZ-2 jelű Munkástelep szabályozási terv  
3. melléklet az 1/2010. (II. 5.) Kt. rendelethez:  

SZ-3 jelű Igazgatási terület szabályozási terv 
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4. melléklet az 1/2010. (II. 5.) Kt. rendelethez 19 

RÉGÉSZETI LELŐHELY-LISTA 

 A B C D E 

 azonosító/ 
szám Név Lelőhely jelle-

ge 
Koordi-
náták Helyrajzi szám 

1 20729 
 

Pusztaszer 
környéke                                                                                                                                                      

Szórványlelet, 
késő középkor  

  

2 20730 
 

Pusztaszer 
környéke II.                                                                                                             

Szórványlelet, 
bronzkor, forrás  

  

3 20731 
 

Pusztaszer 
környéke III.                                                                    

Temető, 
bodrogkeresztúr

i kultúra 
  

4 20732 
 

Pusztaszer 
környéke IV.                                                                                                                                                                                            

Szórványlelet, 
Vučedol-Zók-

kultúra 
  

5 20733 
1 

Laczkó-sor                                                                                                                                                              
 

Telepnyom (fel-
színi), szarmata  

 

x137861 
y723567 
 

0195/12, 0195/43 
 

6 20734 
2 

Laczkó-sor II.                                                                               
 

Telepnyom (fel-
színi), szarmata,  

 

x137772 
y722951 
 

0195/26, 0195/27, 
0197/7 
 

7 20735 
3 

Laczkó-sor III.                                                                                                                                                                                                                                           
 

Telepnyom (fel-
színi), szarmata,  
 (felszíni), nép-
vándorlás kor 

 

x137838 
y723428 
 

0195/24, 0195/11 
 

8 20736 
4 

Laczkó-sor IV.                                                                                                                                                 
 

Telepnyom (fel-
színi), szarmata, 
(felszíni), nép-
vándorlás kor 
(felszíni), késő 

középkor  
 

x137296 
y723260 
 

0199/5 
 

9 20737 
5 

Laczkó-sor V.                         
 

Telepnyom (fel-
színi), szarmata,  

 

x136731 
y723625 
 

0195/51 
 

10 20738 
6 

Laczkó-sor VI.                                                                                                                                                                                                                    
 

Telepnyom (fel-
színi), szarmata,  

 (felszíni), Ár-
pád-kor, (felszí-

ni), bronzkor 
 

x136814 
y723973 
 

0205/18, 0205/19, 
0205/23, 0205/20, 
0205/21 
 

11 20739 
7 

Csöngölei-
oldal                                                              

 

Telepnyom (fel-
színi), szarmata  

 

x135997 
y720791 
 

0175/13, 0175/14 
 

12 20740 
8 

Rohodai-dűlő                                                                                                                                                                                                                                              
 

Telepnyom (fel-
színi), szarmata,  

 

x136005 
y724120 
 

0205/26 
 

13 20741 
9 

Rohodai-dűlő 
II.                                                                                                                                                                             
 

Telepnyom (fel-
színi)  

 

x135716 
y724670 
 

0205/28, 0205/29, 
0205/30 
 

                                                 
 
19 Beiktatta a önkormányzati rendelet, hatályos 2015. december 27-től. 
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14 20742 
10 

Barom-járás                                                                                                    
 

Telepnyom (fel-
színi), szarmata,  

 

x134948 
y724770 
 

0137/6, 0137/7, 
0137/9, 0135/48, 
0135/49, 0135/50 
 

15 20743 
11 

Barom-járás 
II.                                                                                                                                                                                                                                           
 

Telepnyom (fel-
színi), szarmata,  
(felszíni), késő 

középkor,  
 

x134548 
y724666 
 

0135/45, 0135/44, 
0135/29, 0135/39 
 

16 
20744 

12 
 

Barom-járás 
III.                                                                                                                                                
 

Telepnyom (fel-
színi), szarmata,  

 (felszíni), Ár-
pád-kor,  

 (felszíni), 
bronzkor-késő 

bronzkor,  
 

x134424 
y724937 
 

0135/36, 0135/51, 
0135/52, 0135/28, 
0135/34 
 

17 20745 
13 

Barom-járás 
IV.                                                                                                                                                                                                                                         

 

Telepnyom (fel-
színi), bronzkor-
késő bronzkor 

 

134582 
724755 
 

0135/45, 0135/46 
 

18 20746 
14 

Barom-járás 
V.                                                                                                                                                                    
 

Telepnyom (fel-
színi), szarmata,  

 (felszíni), 
bronzkor 

 

x134531 
y724957 
 

0135/36 
 

19 20747 
15 

Barom-járás 
VI.                                                                        

 

Telepnyom (fel-
színi), szarmata,  

 (felszíni), 
bronzkor,  

 

x134719 
y724993 
 

0135/48, 0135/49, 
0135/36 
 

20 20748 
16 

Barom-járás 
VII.                                                                                                                                                                                                                        

 

Telepnyom (fel-
színi), szarmata, 
(felszíni), bronz-

kor 
 

x135659 
y724967 
 

0222/5 
 

21 20749 
17 

Barom-járás 
VIII.                                                                                                                               

 

Telepnyom (fel-
színi), szarmata, 
(felszíni), Árpád-

kor,  
 

x135489 
y725095 
 

0222/6, 0222/1 
 

22 20750 
18 

Legújabb 
osztás                              

 

Telepnyom (fel-
színi), szarmata,  

 

x134636 
y721043 
 

044/61 
 

23 20751 
19 

Legújabb 
osztás II.                                                                                                                                                                                                                      

 

Telepnyom (fel-
színi), szarmata,  

 

x135346 
y720871 
 

044/47, 044/34, 044/35 
 

24 20752 
20 

Legújabb 
osztás III.                                                                                                                                 

 

Telepnyom (fel-
színi), szarmata, 
(felszíni), avar 

kor,  
 

x135709 
y720686 
 

043, 06/10, 044/42 
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25 20753 
21 

Csöngölei-
oldal II.                          

 

Telepnyom (fel-
színi), népván-
dorlás kor, (fel-
színi), vaskor, 

Telep általában, 
szarmata,  

 

x135470 
y720590 
 

06/7, 043, 044/46, 06/6 
 

26 20754 
22 

Csöngölei-
oldal III.                                                                                                                                             

 

Telepnyom (fel-
színi), szarmata,  

 

x135393 
y720434 
 

06/7, 06/8 
 

27 20755 
23 

Csöngölei-
oldal IV.                                                                      

 

Telepnyom (fel-
színi), szarmata, 
(felszíni), avar 

kor 
 

x135294 
y720440 
 

043, 044/49 
 

28 20757 
25 

Csöngölei-
oldal VI.                                                                                                                                                                                                                                       

 

Telepnyom (fel-
színi), szarmata,  

 

x135854 
y720603 
 

06/3, 06/11 
 

29 20758 
26 

Legújabb 
osztás IV.                                                                                                                                                                

 

Telepnyom (fel-
színi), szarmata, 
(felszíni), Árpád-

kor (felszíni), 
bronzkor 

 

x134705 
y720948 
 

044/10, 044/61, 044/62 
 

30 20759 
27 

Csöngölei-
oldal VII.                                 

 

Telepnyom (fel-
színi), szarmata,  

 

x135597 
y720029 
 

08/34, 08/35, 08/36, 
08/37 
 

31 20760 
28 

Baromjárás 
IX.                                                                                                                                                                                                               

 

Telepnyom (fel-
színi), kora újkor 

 

x133987 
y720870 
 

038/4, 038/5, 038/18, 
038/19 
 

32 20761 
29 

Felső-
Pusztaszer-

puszta                                                                                                            
 

Telepnyom (fel-
színi), szarmata,  

 

x134196 
y719710 
 

029/58, 028/33, 
028/39, 028/37, 028/20 
 

33 20762 
30 

Felső-
Pusztaszer-

puszta II.                                                                                                                                                                                                                               
 

Telepnyom (fel-
színi), vaskor 

 

x134404 
y719843 
 

029/59 
 

34 20763 
31 

Csöngölei-
oldal VIII.                                                                                                                                                                                                          

 

Telepnyom (fel-
színi), népván-
dorlás kor, (fel-
színi), Árpád-

kor,  
 

x133922 
y720258 
 

029/52 
 

35 20764 
32 

Csöngölei-
oldal IX.                                                                                                         

 

Telepnyom (fel-
színi), szarmata, 
(felszíni), avar 

kor 
 

x133669 
y720660 
 

032, 033/17, 033/20, 
029/41 
 

36 20765 
33 

Csöngölei-
oldal X.                                                                                                                                                                                                                                        

 

Telepnyom (fel-
színi), szarmata, 
(felszíni), késő 

középkor,  
 

x132554 
y720315 
 

029/31 
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37 20766 
34 

Teknős                                                                                                                                                         
 

Telepnyom (fel-
színi), szarmata, 
(felszíni), Körös-

kultúra 
 

x133129 
y722627 
 

078/43, 078/54, 078/55 
 

38 20767 
35 

Teknős II.                                        
 

Telepnyom (fel-
színi), szarmata,  

 

x133964 
y722115 
 

078/24 
 

39 20768 
36 

Zöldhalmi-
dűlő                                                                                                                                                                                                                                

 

Telepnyom (fel-
színi), szarmata, 
(felszíni), avar 

kor 
 

x135563 
y723296 
 

0187/41, 0187/42, 
0187/39, 0187/24 
 

40 20769 
37 

Zöldhalmi-
dűlő II.                                                                                                        

 

Telepnyom (fel-
színi), szarmata, 
(felszíni), bronz-

kor 
 

x135798 
y722628 
 

0163/13, 0163/11 
 

41 20770 
38 

Zöldhalmi-
dűlő III.                                                                                                                                                                                                                                       

 

Telepnyom (fel-
színi), szarmata, 
(felszíni), Árpád-

kor, (felszíni), 
késő középkor, 
(felszíni), bronz-
kor-kora bronz-

kor 
 

x135719 
y722437 
 

0161/57, 0161/58 
 

42 20771 
39 

Zöldhalmi-
dűlő IV.                                                                                                    

 

Telepnyom (fel-
színi), Árpád-
kor, (felszíni), 

késő középkor, 
(felszíni), vaskor 

 

x135736 
y722570 
 

0163/11 
 

43 20772 
40 

Zöldhalmi-
dűlő V.                                                                                                                                                                                                                                         

 

Telepnyom (fel-
színi), Árpád-
kor, (felszíni), 

bronzkor. 
 

x135375 
y722857 
 

0161/52, 0161/34 
 

44 20773 
41 

Teknős III.                                                                                                                                                    
 

Telepnyom (fel-
színi), szarmata,  

 

x132341 
y722452 
 

068/5, 068/6 
 

45 20774 
42 

Teknős IV.                                                                           
 

Telepnyom (fel-
színi), szarmata,  

 

x132333 
y722826 
 

085/1, 085/5 
 

46 20775 
43 

Szárnyékhal-
mi-dűlő                                                                                                                                                                                                                                        

 

Telepnyom (fel-
színi), késő 
középkor,  

Telep általában, 
avar kor, Telep 
általában, szar-

mata,  
 

x131977 
y723473 
 

083/5, 084, 089/27, 
089/6 
 

47 20776 
44 

Munkástelep                                                                                                             
 

Telepnyom (fel-
színi), szarmata, 
(felszíni), vas-
kor, (felszíni), 

Árpád-kor. 
 

x135031 
y723760 
 

0149/72, 0149/24 
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48 20777 
45 

Munkástelep 
II.                                                                                                                                                                                                                                           
 

Telepnyom (fel-
színi), szarmata, 
(felszíni), késő 

középkor,  
 

x134074 
y723906 
 

0145/68, 0145/69, 
0145/70 
 

49 20778 
46 

Munkástelep 
III.                                                                                                                              
 

Telepnyom (fel-
színi), szarmata, 
(felszíni), késő 

középkor,  
 

x133450 
y723469 
 

0107/17 
 

50 20779 
47 

Munkástelep 
IV.                               

 

Telepnyom (fel-
színi), őskor,  

 

x133641 
y723274 
 

0107/15 
 

51 20780 
48 

Petőfi TSz, 
Bitó-tanya                                                                                                                                                                                                                      

 

Telepnyom (fel-
színi), szarmata, 
(felszíni), újkő-

kor 
 

x134420 
y722641 
 

139/1, 138, 131/8, 
0105/15 
 

52 20781 
49 

Baromjárás X.                                                                                                                    
 

Telepnyom (fel-
színi), vaskor, 
(felszíni), késő 
középkor, Te-

lepnyom (felszí-
ni), bronzkor 

 

x133060 
y723302 
 

0107/2, 0107/26, 
0107/27 
 

53 20782 
50 

Baromjárás 
XI.                                                                                                                                                                                                                                      

 

Telepnyom (fel-
színi), szarmata,  

 

x133348 
y723895 
 

0145/75, 0145/76 
 

54 20783 
51 

Baromjárás 
XII.                                                                                                                                                       

 

Telepnyom (fel-
színi), szarmata, 
(felszíni), bronz-

kor 
 

x133077 
y724198 
 

0134/3, 0145/22, 
0145/2 
 

55 20784 
52 

Baromjárás 
XIII.                                             

 

Telep általában, 
szarmata, 

bronzkor-kora 
bronzkor, rézkor 
Telepnyom (fel-

színi), 
újkőkorsz. 

 

x132502 
y723816 
 

0104, 083/2, 0107/24, 
0107/28, 0107/20, 
083/3, 082/29, 082/30, 
082/31 
 

56 20785 
53 

Baromjárás 
XIV.                                                                                                                 

 

Telepnyom (fel-
színi), bronzkor 
(felszíni), rézkor,  

 

x132011 
y724328 
 

0111/29, 0111/24, 
0111/26 
 

57 20786 
54 

Baromjárás 
XV.                                                                                                                                                                                                                                            

 

Telepnyom (fel-
színi), bronzkor,  

 

x131670 
y724642 
 

0111/26, 0113, 0114/7 
 

58 20787 
55 

Baromjárás 
XVI.                                                                                                                                                                                    

 

Telepnyom (fel-
színi), szarmata, 
(felszíni), bronz-

kor 
 

x131570 
y724727 
 

0114/7 
 

59 20788 
56 

Baromjárás 
XVII.                                                                                           

 

Telepnyom (fel-
színi), szarmata, 
(felszíni), bronz-

kor,  
 

x131710 
y725346 
 

0116/10 
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60 20789 
57 

Baromjárás 
XVIII.                                                                                                                                                                                                                                         

 

Telepnyom (fel-
színi), szarmata,  

 

x131590 
y725116 
 

0114/5, 0114/3 
 

61 20790 
58 

Baromjárás 
XIX.                                                                                                                                                                                   

 

Telepnyom (fel-
színi), szarmata, 
(felszíni), bronz-

kor 
 

x131497 
y725237 
 

0114/7 
 

62 20791 
59 

Baromjárás 
XX.                                                                                            

 

Telepnyom (fel-
színi), ismeret-
len kor, Szór-
ványlelet, vas-
kor,Telepnyom 
(felszíni), bronz-

kor 
 

x131267 
y725157 
 

0114/7 
 

63 20792 
60 

Baromjárás 
XXI.                                                                                                                                                                                                                             

 

Telepnyom (fel-
színi), szarmata, 
(felszíni), avar 
kor (felszíni), 

késő középkor, 
(felszíni), bronz-

kor 
 

x130656 
y725244 
 

0103/13, 0103/11, 
0103/8, 0103/12, 
0251/27, 0251/26 
 

64 20793 
61 

Baromjárás 
XXII.                                       

 

Telepnyom (fel-
színi), szarmata,  

Sír, avar kor, 
Telepnyom (fel-
színi), avar kor 
(felszíni), őskor 

 

x130923 
y725614 
 

0120/7 
 

65 20794 
62 

Baromjárás 
XXIII.                                                                                                                                                                  

 

Telepnyom (fel-
színi), szarmata, 
(felszíni), avar 

kor 
 

x131030 
y726172 
 

0122/9, 0122/5, 
0122/17 
 

66 20795 
63 

Baromjárás 
XXIV.                                                          

 

Telepnyom (fel-
színi), szarmata,  

 

x132987 
y721260 
 

054/25, 054/26 
 

67 20796 
64 

Baromjárás 
XXV.                                                                                                                                                                                                                                           

 

Telepnyom (fel-
színi), vaskor 

(felszíni), Árpád-
kor bronzkor,  

 

x132960 
y721378 
 

054/26, 054/6, 054/29 
 

68 20797 
65 

Baromjárás-
dűlő                                                                                                                               

 

Telepnyom (fel-
színi), szarmata,  

 

x132665 
y721639 
 

056/11, 056/4 
 

69 20798 
66 

Baromjárás 
XXVI.                                                   

 

Temető, szar-
mata, Telep-

nyom (felszíni), 
szarmata, (fel-
színi), Árpád-
kor, (felszíni), 

bronzkor 
 

x132118 
y721908 
 

057/2, 057/4, 057/5, 
057/1 
 

70 20799 
67 

Baromjárás 
XXVII.                                                                                                                                                             

 

Telepnyom (fel-
színi), avar kor,  

 

x131886 
y721314 
 

052/97 
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71 20800 
68 

Baromjárás-
dűlő II.                                                                                       

 

Telepnyom (fel-
színi), szarmata,  

 

x131978 
y721093 
 

052/49, 052/101, 
052/97 
 

72 20801 
69 

Baromjárás-
dűlő III.                                                                                                                                                                                                                                      

 

Telepnyom (fel-
színi), szarmata,  
Telepnyom (fel-
színi), bronzkor 

 

x132053 
y720949 
 

046/68, 046/76 
 

73 20802 
70 

Baromjárás-
dűlő IV.                                                                                                                                                       

 

Telepnyom (fel-
színi), szarmata, 
(felszíni), Árpád-

kor, (felszíni), 
őskor,  

 

x131291 
y721480 
 

051, 046/57, 052/83 
 

74 20804 
71 

Baromjárás-
dűlő V.                             

 

Telepnyom (fel-
színi), Árpád-kor 

 

x131771 
y721677 
 

052/97, 052/99 
 

75 20805 
72 

Baromjárás-
dűlő VI.                                                                                                                                                                                                                 

 

Telepnyom (fel-
színi), vaskor 

Temető, közép-
kor, Pusztaszer-
Sárrétházi ha-

lom 
Telepnyom (fel-
színi), Árpád-
kor, (felszíni), 

bronzkor 
 

x130896 
y721566 
 

046/56, 046/57, 047/38 
 

76 20806 
73 

Baromjárás-
dűlő VII.                            

 

Telepnyom (fel-
színi), szarmata, 
(felszíni), Árpád-

kor, (felszíni), 
bronzkor,  

 

x131550 
y721267 
 

046/46 
 

77 20807 
74 

Baromjárás-
dűlő VIII.                                                                                                                                                                          

 

Telepnyom (fel-
színi), szarmata, 
(felszíni), Árpád-

kor, (felszíni), 
bronzkor,  

 

x131630 
y720992 
 

046/45 
 

78 20808 
75 

Baromjárás-
dűlő IX.                                                           

 

Telepnyom (fel-
színi), szarmata,  

 

x131530 
y720930 
 

046/45, 046/46 
 

79 20809 
76 

Baromjárás-
dűlő X.                                                                                                                                                                                                                                        

 

Telepnyom (fel-
színi), szarmata, 
(felszíni), késő 

középkor,  
 

x131817 
y721113 
 

046/11, 046/73, 046/45 
 

80 20810 
77 

Baromjárás-
dűlő XI.                                                                                                                                

 

Telepnyom (fel-
színi), szarmata, 
(felszíni), nép-
vándorlás kor, 

(felszíni), Árpád-
kor, (felszíni), 

őskor,  
 

x131909 
y720654 
 

046/7, 046/59 
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81 20811 
78 

Baromjárás-
dűlő XII.                                                                                                                                                                                                                                      

 

Telepnyom (fel-
színi), szarmata, 
(felszíni), avar 

kor,  
 

x132173 
y720918 
 

046/33, 046/66, 046/6, 
046/67, 052/100, 051 
 

82 20812 
79 

Baromjárás-
dűlő XIII.                                                                                                          

 

Telepnyom (fel-
színi), szarmata, 
(felszíni), avar 
kor, (felszíni), 

bronzkor,  
 

x132280 
y720827 
 

046/33, 046/65, 
046/32, 052/100, 051 
 

83 20813 
80 

Baromjárás 
XXVIII.                                                                                                                                                                                                                               

 

Telepnyom (fel-
színi), bronzkor 

 

x130859 
y724885 
 

091/17, 0103/13, 092 
 

84 20814 
81 

Baromjárás 
XXIX.                                                                                                                                                 

 

Telepnyom (fel-
színi), avar kor 

 

x131223 
y724232 
 

091/28, 091/34, 091/29 
 

85 20815 
82 

Laczkósor VII.                                                                 
 

Telepnyom (fel-
színi), avar kor 

 

x136456 
y723957 
 

0205/4, 0205/14, 
0205/15 
 

86 20816 
83 

Zöldhalmi-
dűlő VI.                                                                                                                                                                                                                                        

 

Telepnyom (fel-
színi), szarmata, 
(felszíni), Árpád-

kor,  
 

x136428 
y722955 
 

0184/10, 0184/41, 
0184/45 
 

87 20817 
84 

Zöldhalmi-
dűlő VII.                                                                                                                          

 

Telepnyom (fel-
színi), szarmata, 
(felszíni), késő 
középkor, (fel-
színi), őskor,  

 

x136394 
y723288 
 

0187/32 
 

88 20818 
85 

Zöldhalmi-
dűlő VIII.      

 

Telepnyom (fel-
színi), szarmata, 
(felszíni), bronz-

kor 
 

x136548 
y723238 
 

0184/33, 0184/34 
 

89 20819 
86 

Zöldhalmi-
dűlő IX.                                                                                                                                                                      

 

Telepnyom (fel-
színi), szarmata,  

 

x136639 
y723442 
 

0187/21, 0184/16, 
0185 
 

90 20820 
87 

Zöldhalmi-
dűlő X.                                                                                   

 

Telepnyom (fel-
színi), őskor,  

 

x135969 
y723751 
 

0187/20, 0187/21 
 

91 20821 
88 

Sárhalmi-dűlő            
 

Telepnyom (fel-
színi), szarmata,  

 

x130730 
y722686 
 

059/45 
 

92 20822 
89 

Sárhalmi-dűlő 
II.                                                                                                                                                                                                    
 

Telepnyom (fel-
színi), szarmata, 
(felszíni), avar 
kor, (felszíni), 

rézkor 
 

x130879 
y722506 
 

053, 059/46, 059/25, 
052/75, 052/67 
 

93 20823 
90 

Baromjárás-
dűlő XIV.                                                        

 

Telepnyom (fel-
színi), Árpád-

kor,  
 

x131493 
y721992 
 

052/81, 052/47 
 

94 20824 
91 

Baromjárás-
dűlő XV.                                                                                                                                                                                                                                       

 

Telepnyom (fel-
színi), Árpád-kor 

 

131189 
721361 
 

046/56, 046/57 
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95 20825 
92 

Vesszős-
halom                                                                                                                                                                         

 

Halom, rézkor, 
forrás:  

 

x131489 
y727451 
 

07/43, 07/25, 07/29, 
07/55, 0130/23 
 

96 20826 
93 

Sárhalmi-dűlő, 
Gömöri-halom                                                                   

 

Halom, rézkor,  
 

x130896 
y721559 
 

046/57, 047/38 
 

97 20827 
94 

Temető                             
 

Raktárlelet, 
bronzkor-késő 

bronzkor,  
 

x134001 
y721324 
 

041/1, 041/2, 040/20 
 

98 20828 
95 

Zöldhalmi-
oldal, Id. Tóth 
Mihály 196.sz. 

tanyája                                                                                                                                                            
 

Telepnyom (fel-
színi), Árpád-
kor, (felszíni), 

őskor,  
 

x137368 
y721972 
 

0177/74 
 

99 20829 
96 

Árpád-halom                                                                                                        
 

Halom, rézkor,  
 

x135155 
y720703 
 

044/4, 044/47, 044/57, 
044/41, 044/5 
 

100 20830 
97 

Szárnyékhal-
mi-dűlők, 
Szárnyék-

halom                                                                                                                                                                                                                       
 

Halom, rézkor,  
 

x132033 
y723670 
 

089/5, 089/29, 089/22 
 

101 33583 
98 

Vesszős-
halom oldala                                                                                                                                                                                                          

 

Telepnyom (fel-
színi), szarmata, 
(felszíni), őskor,  

 

x131494 
y727349 
 

0130/22, 0130/3, 
0130/23 
 

102 71637 
99 

Szárnyékhal-
mi-dűlők II. 

 

Telep általában, 
szarmata, (fel-
színi), Árpád-

kor,  
 

x131556 
y723941 
 

089/31 
 

 
 
 


