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1 BEVEZETŐ 

ELŐZMÉNYEK, A MEGBÍZÁS ISMERTETÉSE  

Súr hatályos településszerkezeti terve 2003-ban, helyi építési szabályzata 2005-ben lépett hatályba. 
Az azóta eltelt időszakban az építésügyi és településrendezési jogszabályi környezetben jelentős 
változások léptek életbe, többek között módosították az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényt (Étv), az országos településrendezési és építési 
követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) kormányrendeletet (OTÉK), a 314/2012. (XI.8.) 
Kormányrendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és 
a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
(Eljr.) és hatályba lépett a 2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről. 

További jogszabályi változás, hogy 2019. január 2-án hatályba lépett az ország területrendezési 
terveit egy törvénybe összefoglaló Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési 
tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MaTrT), valamint hatályba lépett a 
területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról 9/2019. (VI.14.) 
MvM rendelet (a továbbiakban: MvM rendelet), amely az egyes országos és kiemelt térségi 
övezetekre vonatkozó előírásokat határozza meg. 

A megváltozott jogszabályi környezet okán a településnek 2021. december 31-ig jóvá kell hagyni az 
új, megváltozott jogszabályi környezetnek megfelelő településrendezési eszközeit. Amennyiben ez 
nem történik meg, úgy a helyi építési szabályzat hatályát veszti, s 2022. január 1-től - az új 
településrendezési eszközök elkészültéig - a településnek nem lesz Helyi Építési Szabályzata (HÉSZ), 
így az építésügyi engedélyek illeszkedés alapján kerülnek elbírálásra. 

Fenti előzményeket követően Súr Község Önkormányzat képviselő-testülete a településfejlesztési 
koncepció (TFK) és a településrendezési eszközök (TRE) felülvizsgálatáról döntött. A település 
településfejlesztési koncepciójának és településrendezési eszközeinek felülvizsgálata egy eljárásban 
történik. 

A KÉSZÜLŐ TERVEK 

Elsőként a megalapozó vizsgálat munkarész készül el, amelynek célja a korábbi tervek, a releváns 
helyi és magasabb szintű jogszabályok és a begyűjtött adatok számbavétele és értékelése, a 
településszerkezet, tájhasználat, települési karakter alakulásának elemzése alapján a megoldásra 
váró feladatok feltárása, összegzése és rendszerezése. A megalapozó vizsgálat úgy készül, hogy a 
különböző tervműfajok által megkívánt részletességet teljesítse, s így megfelelő alapul szolgáljon a 
készülő dokumentumok elkészítéséhez. 

A településfejlesztési koncepció (TFK) a fejlesztés összehangolt megvalósulását biztosító és a 
településrendezést is megalapozó, a település közigazgatási területére kiterjedő, önkormányzati 
határozattal elfogadott dokumentum. A koncepció a település jövőbeni alakítását, fejlesztését 
tartalmazza. A településfejlesztési koncepció elsősorban településpolitikai dokumentum, amelynek 
kidolgozásában a természeti-művi adottságok mellett a társadalmi, gazdasági, a környezeti 
szempontoknak és az ezeket biztosító intézményi rendszernek van döntő szerepe. A dokumentum a 
döntési mechanizmus működtetéséhez szolgál útmutatóul, segítséget nyújt a település egyes 
érdekcsoportjai, valamint a különböző szakágak közötti érdekek koordinálásához. A készülő TFK 
feladata hosszú távú fejlesztési irányokat adni Súr számára. 

A TFK után készül el a településszerkezeti terv (TSZT) munkaközi anyaga, amely a 
településfejlesztési koncepcióban foglalt célok megvalósítását biztosítja, a település szerkezete, a 
területfelhasználás és a műszaki infrastruktúra-hálózatok elrendezése mentén. A 
településszerkezeti terv meghatározza a település alakításának, védelmének lehetőségeit és 
fejlesztési irányait, ennek megfelelően az egyes területrészek felhasználási módját, a település 
működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra elemeinek a település szerkezetét meghatározó 
térbeli kialakítását és elrendezését, az országos és térségi érdek, a szomszédos vagy a más módon 
érdekelt többi település alapvető jogainak és településrendezési eszközeinek figyelembevételével, 
a környezeti állapot javítása vagy legalább szinten tartása mellett. 

A településszerkezeti tervet követően, azzal összhangban készült el a helyi építési szabályzat 
(HÉSZ) munkaközi anyaga. A helyi építési szabályzatban az építés helyi rendjének biztosítása 
érdekében — az országos szabályoknak megfelelően, illetve az azokban megengedett eltérésekkel — 
a település közigazgatási területének felhasználásával és beépítésével, a telkekhez fűződő sajátos 
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helyi követelményeket, jogokat és kötelezettségeket állapítja meg. A HÉSZ állapítja tehát meg — a 
helyi sajátosságokat figyelembe véve — az építés rendjét, melynek mellékletét képezi a 
szabályozási terv. 

A készülő településrendezési eszközök feladata:  

 a megváltozott települési igények alapján a hatályos TRE olyan felülvizsgálata, amely a 
magasabb szintű tervekkel való összhangot biztosítja a település területén, 

 a táj, az épített- és a természeti környezet alakításával és védelmével összefüggő tervi 
rendszerek megállapítása, 

 a település egyes területrészein a területfelhasználás, valamint az építési övezetek, 
övezetek átgondolása, szükség esetén áttervezése, 

 a településfejlesztés területi irányainak kijelölése, a fejlesztési lehetőségek biztosítása, 

 a település működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra elemeknek a település 
szerkezetét meghatározó térbeli kialakítása és rendezése, 

 az új, megváltozott jogszabályi környezet szerinti TRE kidolgozása. 

A készülő dokumentumok az Eljr.-ben foglaltaknak megfelelő tartalommal készülnek. 

A TERVEZÉSI FOLYAMAT, AZ EGYEZTETÉS ÉS ELFOGADÁS RENDJE 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Eljr.) rendelkezik a településrendezési eszközök 
egyeztetésének és elfogadásának szabályairól. A településfejlesztési koncepciót és a 
településrendezési eszközöket a polgármester közös eljárásban egyezteti a jogszabályok szerinti 
államigazgatási szervekkel, az érintett területi és települési önkormányzatokkal (továbbiakban: 
véleményezőkkel) az Eljr. szerinti teljes eljárásban. A teljes eljárás szabályait az Eljr. 36-40. § 
tartalmazzák. Az önkormányzat — a teljes körű nyilvánosság biztosításával — a tervezés előtt 
döntött a partnerségi egyeztetés szabályairól a 6/2017 (V.24.) önkormányzati rendeletében, melyet 
később a 8/2017 (X.25.) önkormányzati rendelettel módosított. 

A teljes eljárás az előzetes tájékoztatási szakasz kezdeményezésével megindult, a tervkészítéshez 
szükséges adatok beszerzésre kerültek. A polgármester a készülő dokumentumokról előzetes 
tájékoztatót küldött a meghatározott államigazgatási szerveknek, az érintett területi és települési 
önkormányzatoknak, valamint az előzetes tájékoztatót ismertette a partnerségi egyeztetés 
szabályai szerint az eljárásban érintett partnerekkel, továbbá adatszolgáltatási kérelmet küldött a 
Központi Statisztikai Hivatalnak (KSH). 

A véleményezők előzetes tájékoztatási szakaszban adott előzetes tájékoztatásának összefoglalását 
az A. melléklet tartalmazza. 

A TFK és a TRE elkészült tervezetét a képviselő-testületi jóváhagyás előtt véleményeztetni kell. A 
véleményezési szakaszt a polgármester kezdeményezi. A polgármester az elkészült 
településrendezési eszközöket párhuzamosan véleményezteti a partnerekkel az Eljr. 29/A. § 
rendelkezéseinek megfelelően, valamint a véleményezőkkel. A véleményezési szakaszban a 
véleményezők a kézhezvételtől számított 30 napon belül adhatnak írásos véleményt. A véleménynek 
tartalmaznia kell: 

a) az államigazgatási szerv esetében a feladat- és hatáskörébe tartozó követelmények 
megállapítását, 

b) a területi önkormányzat esetében a megyei területrendezési terveknek való megfelelés 
megállapítását, továbbá 

c) a települési önkormányzat esetében a közigazgatási területét érintő infrastrukturális 
kapcsolatokra, valamint egyéb környezeti hatásokra vonatkozó észrevételeket. 

A vélemény kifogást emelő megállapításait jogszabályi hivatkozással vagy részletes szakmai 
indokolással kell igazolni. Véleményeltérés esetén a polgármester egyeztetést kezdeményezhet, 
amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni. A véleményezést követően a beérkezett véleményeket – 
egyeztetés esetén a jegyzőkönyvet is – ismertetni kell a képviselő-testülettel, amelyek 
elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület dönt. A vélemény, észrevétel el nem 
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fogadása esetén a döntést indokolnia kell. A véleményezési szakasz lezárul a döntés 
dokumentálásával és közzétételével. 

Az Eljr. 29/A.§ (6) bekezdése alapján a partnerségi tájékoztatás lakossági fórum megtartásával és 
az elkészült tervezetnek az önkormányzat honlapján és a közterületi hirdetőfelületen való 
közzétételével történik. Az elkészült tervezetet a lakossági fórum időpontját megelőzően legalább 
8 nappal az önkormányzati honlapon meg kell jeleníteni, az észrevételeket és javaslatokat a 
lakossági fórumon szóban, továbbá a lakossági fórumtól számított 8 napon belül papír alapon vagy 
elektronikusan lehet megtenni. 

A polgármester a beérkezett partnerségi véleményeket ismerteti a képviselő-testülettel, amelyek 
elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület dönt. A vélemény el nem fogadása 
esetén a döntést indokolnia kell. A partnerségi egyeztetés a döntés dokumentálásával, 
közzétételével lezárul. 

A polgármester, a véleményezési szakasz lezárását követően a településrendezési eszköz tervezetét 
az eljárás során beérkezett valamennyi vélemény és a véleményezési szakaszban keletkezett egyéb 
dokumentum egy példányát, továbbá azok másolati példányát elektronikus adathordozón megküldi 
végső szakmai véleményezésre az állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalnak. 

Az állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal a beérkezett dokumentumokat 
áttanulmányozza, és a beérkezésétől számított 21 napon belül megküldi a polgármesternek a 
településrendezési eszközzel kapcsolatos záró szakmai véleményét a településrendezési eszköz 
elfogadásához, vagy 15 napon belül egyeztető tárgyalást kezdeményez az ágazati és az érintett 
területi, települési önkormányzati vélemények még fennmaradt kérdéseinek tisztázására. 

Az egyeztető tárgyalásról jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a felmerült valamennyi 
véleményeltéréssel kapcsolatos döntést, és a településrendezési eszköz elfogadására alkalmassá 
tételéhez szükséges feltételeket. Az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivatal a jegyzőkönyvet és a záró szakmai véleményét az egyeztetést követően 8 napon 
belül megküldi a polgármesternek, a településrendezési eszköz elfogadásához 

A településrendezési eszközök az főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal végső 
szakmai véleményének birtokában hagyhatók jóvá. Az Eljr. 43. § (1) bekezdés b) pontja alapján a 
településrendezési eszköz leghamarabb az elfogadást követő 30. napon léptethető hatályba. 

Jelen dokumentáció a településfejlesztési koncepció és a településrendezési eszközök 
felülvizsgálatának megalapozó vizsgálata, melynek tartalmi elemeit az Eljr. 1. melléklete 
határozza meg. A dokumentumot Súr Önkormányzata kapja meg előzetes véleményezés 
céljából.  
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I. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 
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2 KÖZSÉGI ALAPADATOK 

Súr község területének nagyságára, lakosságára és lakásállományára vonatkozó adatokat a 
következő táblázat foglalja össze: 

Súr községi alapadatai 

Terület (ha) 
- Belterület 
- Külterület 
- Zártkert 

3737 

142 
3577 
18 

Lakosság (fő) 
- munkaképes korúak száma 
- regisztrált munkanélküliek száma 

1208 
735 
13 

Lakásállomány (db) 507 

Forrás: Hatályos földhivatali alaptérkép, KSH (2020) 

Súr Komárom-Esztergom megyében, a Kisbéri járásban a 81-es és a 82-es út között, helyezkedik el. 
A település központja a Kossuth Lajos utca mentén alakult ki. A község külterületén a jelentős 
mezőgazdasági és erdőterületek mellett található még szőlőterület.  A település belterülete 
jellemzően lakóterület. 

3 TELEPÜLÉSHÁLÓZATI ÖSSZEFÜGGÉSEK, TÉRSÉGI KAPCSOLATOK 

Súr Komárom-Esztergom megye dél-nyugati részén, a megyehatáron található. Keletről Fejér 
megye, dél-nyugatról Veszprém megye határolja. A megyeszékhelytől, Tatabányától dél-nyugatra, 
56 km-re helyezkedik el. A község Budapesttől körülbelül 100 km-re található. 

 

Súr elhelyezkedése (Forrás: saját szerkesztés) 

A község közlekedési kapcsolatai erősítendők. A településen a 8208-as közút halad át, melynek nincs 
közvetlen kapcsolata a 81-es és a 82-es főúttal, azok más közutak által érhetők el. A településen a 
közösségi közlekedés autóbusszal biztosított, amely a Kossuth Lajos utcán (8208-as közút) 
közlekedik. A községet vasútvonal nem érinti, a legközelebbi vasútállomás Bakonysárkányon 
található. A település megközelítése kissé körülményes, ami akadályozhatja a gazdaság további 
fejlődését. 

Súron működik óvoda és általános iskola. A községben található még könyvtár, védőnői szolgálat, 
háziorvosi- és fogorvosi rendelő, valamint gyógyszertár is. Középfokú intézmény legközelebb Móron 
és Zircen, felsőfokú intézmény Veszprémben, illetve Székesfehérváron található. 
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Súr térségi elhelyezkedése (Forrás: data2.openstreetmap.hu)  
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4 FEJLESZTÉSI ÉS RENDEZÉSI KÖRNYEZET 

4.1 A TERÜLETFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOKKAL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK 
VIZSGÁLATA  

4.1.1 ORSZÁGOS FEJLESZTÉSI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ (OFTK) 

A Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (továbbiakban 
OFTK) négy hosszútávú átfogó fejlesztési célt és tizenhárom specifikus célt határoz meg. 

 

Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció célrendszere (Forrás: OFTK) 

Az OFTK Súrt és térségét külön nem említi, tágabb vonatkozásban Komárom-Esztergom megyére 
fogalmaz meg célkitűzéseket, amelyek a következők: 

 Oroszlány-Tatabánya-Tata-Komárom városhálózati csomópont fejlesztése: Tatabánya 

gazdasági központi szerepének megőrzése-további megerősítése mellett versenyképes, 

innovációt és befektetéseket támogató, családbarát urbanizált táj kialakítása, az elért 

eredmények megtartásához szükséges infrastrukturális és gazdasági célú fejlesztések 

folytatása, az Által-ér völgyének fenntartható vízgazdálkodási, ökológiai, rekreációs 

fejlesztése.  



SÚR TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS 14 MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA 

VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft. 2021. 
www.vzm.hu 

 A megyei vidéki tájak új egyensúlyának kialakítása (kisalföldi agrárvertikum nagytérségi 

integrációja; integrált fenntartható vízgazdálkodás infrastruktúrája, kooperáló erős vidéki 

közösségek innovatív kezdeményezéseinek támogatása; a munkaerő-piaci központok 

elérhetőségének javítása, központi szerepű települések funkciójának megerősítése; 

élhetőség, rekreációs funkció és a dombvidéki mozaikos táj adottságaira épülő helyi 

gazdaság együttműködésre épülő fejlesztése).  

 Rozsdaterületek, barnamezős területek, tájsebek, meglévő, de nem használt falusi 

feldolgozó-kapacitások differenciált újrahasznosítása, rehabilitációja, kezelése, 

fenntartható területgazdálkodás, településüzemeltetés, környezeti veszélyforrások 

felszámolása, tájgondnokság megszervezése, kooperációra épülő tájfejlesztés.  

 Kvaterner szektor, K+F, felsőoktatás és középfokú szakképzés megerősítése, az 

együttműködési kultúra és a vállalkozási hajlandóság erősítése, a leszakadó településrészek 

és társadalmi csoportok integrálódásának, felzárkózásának, befogadásának ösztönzése. 

Súr vidéki település. Az OFTK fogalmaz meg fejlesztéspolitikai feladatokat a vidéki térségek 
felzárkóztatásának céljából, melyek a következők: 

 A vidéki foglalkoztatás növelése 

 A város-vidék kapcsolatok társadalmi konszenzuson alapuló, megújító helyreállítása 

 A vidék gazdaságának több lábra állítása, a helyi, térségi gazdasági autonómia erősítése 

 A helyi termelés, feldolgozás és fogyasztás összehangolása, a gazdasági tevékenységek, 

tranzakciók térségen belül tartása 

 A vidéki népesség egészségügyi ellátásának fejlesztése 

 A vidéki települések, falvak közösségi szolgáltatásainak erősítése 

 A vidéki települések infrastrukturális fejlesztése, az elérhetőségük javítása 

 A vidék kulturális és épített örökségének megőrzése, helyreállítása, fenntartható fejlesztése és 

a turizmusba való bekapcsolása 

 A vidékfejlesztés szellemi, szemléleti, kulturális megalapozása, tudásátadás, tehetséggondozás 

 A vidékfejlesztés képzési, szakmai bázisainak kialakítása, erősítése 

 A helyi termelés, feldolgozás és értékesítés összehangolására ösztönző rendszer kidolgozása 

 A helyi termelői piacok, térségi és országos értékesítési hálózatok megteremtésének ösztönzése 

 A háztáji gazdálkodás során időszakosan megjelenő felesleg felvásárlását szolgáló hálózat 

kialakítása 

 A civil szervezetek és az önkormányzatok kapcsolatainak erősítése, a feladatátvállalások 

ösztönzése 

 A vidékfejlesztés és a területfejlesztés támogatási rendszerének összehangolása (hazai és EU-s 

 források), hogy a lehetséges szinergiák egymást erősítsék 

 A vidékfejlesztés és a turizmus (vidéki-, falusi-, tanyasi-, agro-, öko-, természetjáró-,lovas-, 

vadász-,vízi-, vízparti-, horgász-, kerékpáros-, kemping-, kulturális-, örökség-, rendezvény- 

stb. turizmus)kapcsolatainak erősítése 

4.1.2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV 
PROGRAMJA 

A Komárom-Esztergom Megye Területfejlesztési Stratégia és Operatív Program 6 prioritást fogalmaz 
meg, amelyekhez összesen 14 intézkedés kapcsolódik. A terv közvetlenül Súrra nem állapít meg 
célokat, de az egyes prioritások részben érintik a települést: 

„1. prioritás: A megyei gazdaság nemzetközi és makrotérségi beágyazódásának megerősítése, 
melyet a vasúti, közúti, vízi és integrált városhálózati közlekedési kapacitásfejlesztéssel és a 
nagytérségi beágyazódást szolgáló kiemelt gazdaságfejlesztési térségek és ágazatok intézkedéseivel 
valósítanák meg. 
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2. prioritás: Megyei turisztikai program, melynek három intézkedése: a Duna menti térség 
turisztikai kínálatának összehangolása, nemzetközi versenyképességének javítása; az Által- ér 
térségi komplex turisztikai kínálatfejlesztése; valamint a sajátos gazdálkodási hagyományokra és 
természeti értékeire épülő turisztikai kínálatok 

3. prioritás: Stabil, versenyképes, diverzifikálódó gazdaság 

3.1. intézkedés: Gazdaság- és területfejlesztési intézményi kapacitásépítés és –fejlesztés 

3.2. intézkedés: Innovatív üzleti környezet megteremtése, továbbfejlesztése 

4. prioritás: Fokozódó társadalmi aktivitás, befogadás és kreativitás részeként megfogalmazott 
intézkedések az egészséges, gondoskodó és az intelligens társadalom előmozdítása. 

5. prioritás: Biztonságos környezet, gyógyuló tájak 

6. prioritás: Otthon a XXI. században prioritás alá a városok központi szerepkörének, 
élhetőségének és vonzerejének fejlesztése, továbbá az új egyensúlyok, alkalmazkodás vidéki és 
szuburbánus térségekben intézkedések tartoznak.” 

4.1.3 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM (2014-2020) 

A Komárom-Esztergom Megyei Integrált Területi Program külön nem foglalkozik Súr településsel. A 
programban viszont a vidéki térségek fejlesztése kiemelt hangsúlyt kaptak, ahova Súr is tartozik. A 
program fontos céljául tűzte ki a térségi gazdaságfejlesztést, valamint a munkahelyek számának 
növelését. Küldetésének érzi, hogy a leszakadó tendenciát mutató térségek és települések esetében 
is megtalálja és erősítse azokat a fejlődési elemeket, amelyekkel potenciáljuk, erőforrásaik 
kibontakoztathatók és aktivizálható. A gazdaság fejlesztésén túl a turisztika korszerűsítése is 
létfontosságú. 

Súr község a Komárom-Esztergom Megyei Intergált Területi Program szerint a vidéki térségbe 
tartozik. Ezen kategórián belül fontos célul tűzte ki a térség: 

 a kerékpáros infrastruktúrájának fejlesztését,  

 a tematikus, identitást erősítő turisztika fejlesztését,  

 a leromlott állapotú közintézményi infrastruktúra korszerűsítését,  

 a belterületi csapadékvízrendezési projektek megvalósítását.  

4.1.4 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE ZÖLDTURIZMUS FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 

A Komárom-Esztergom Megye Zöldturizmus Fejlesztési Programban a középtávú programjavaslatok 
foglalják össze a zöldturizmus legfontosabb turisztikai területeinek projektjavaslatait, melyek a 
természetfigyelő, kulturális, kerékpáros, bakancsos, sport, vízi, horgász, gasztronómiai, vadász, 
falusi turizmus. Súrt közvetlenül nem érinti a program, de a fent felsorolt projektjavaslatok Súr 
területén a meglévő adottságokra építve is megvalósíthatók. 
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4.2 HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK 

4.2.1 TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 

A településfejlesztési koncepciót 2002-ben a TERV-TAN Bt. (2800 Tatabánya, Ifjúmunkás u. 25.) 
készítette. A 73/2002 (X.9.) képviselő-testületi határozattal elfogadott fejlesztési tervek az idők 
folyamán megvalósultak vagy módosításra szorulnak. A főbb célkitűzések közé kerültek: új lakó- és 
üdülőterületek kijelölése; az infrastrukturális hálózatok további kiépítése; utak, járdák, 
csapadékvízelvezető árkok felújítása, karbantartása; külterületi mezőgazdasági utak rendbetétele; 
a belvízelvezetés szabályozása; a szeméttelep rekultivációja; a természeti és épített örökség 
védelme; a turisztikai és sport fejlesztések segítése. A településfejlesztési koncepció teljesen újra 
készül, amit nem csak a megváltozott gazdasági-társadalmi viszonyok indokolnak, hanem a 
314/2012. (XI.8.) Kormány rendeletnek való megfelelőség is megkövetel. Jelenleg a lakossági és 
szakmai közvéleménykutatás zajlik annak érdekében, hogy a jövő tervei széles társadalmi 
konszenzuson alapuljanak. 

4.2.2 GAZDASÁGI PROGRAM 

Súr község gazdasági programjának gerincét a polgármesteri program alkotja. Az Önkormányzat 
megalakulása óta, 1990-től minden fejlesztés pályázati támogatásból valósult meg. Ez igaz a  2014-
2019-es időszakra is, ahol megvalósult projektek mindegyike kizárólag pályázati támogatás 
keretében történt, ezért a jövőben is jobbára csak olyan fejlesztések valósulhatnak meg, 
amelyekhez támogatást is kap az önkormányzat. A fejlesztések folytatásához fő feladat a 
pályázatokhoz szükséges önerő előteremtése / kigazdálkodása és jól előkészített, megalapozott 
pályázatok benyújtása. 

A 2014-19 években megvalósult fejlesztések 

Kultúrház teljes körű felújítása, energetikai fejlesztés, napelem rendszer kiépítése 

Községház hőszigetelése, fűtési rendszer korszerűsítése, napelem rendszer telepítése 

Óvodafűtési rendszer korszerűsítése, napelem rendszer kiépítése 

Akai utca útburkolat felújítása 

Attila utca útburkolat felújítása, új járda építése, csapadékvíz elvezető rendszer helyreállítása 

Honvéd utca útburkolat felújítása, csapadékvíz elvezető rendszer helyreállítása 

Mező utca útburkolat felújítása 

Táncsics utca útburkolat felújítása 

Hársfa utca (Pipitér felé vezető) szakaszán új útburkolat készítése 

Árpád utca alsó szakaszának útburkolat felújítása, csapadékvíz elvezető rendszer helyreállítása 

Damjanich utca 6-34 házszámok előtti szakaszának útburkolat felújítása, új járda építése és csapadékvíz 
elvezető rendszer helyreállítása 

Kossuth utca páros oldalán járda felújítása 

Súri patak alsó szakaszának (Mező utcai hídtól a Petőfi utcai gyalogos hídig) történő mederkotrása 

Bár még pontosan nem ismertek a 2020 utáni időszak pályázati felhívásai, de a korábbi EU-s 
pályázatok döntési mechanizmusát ismerve arra lehet számítani, hogy uniós támogatások jó eséllyel 
2022-re érkezhetnek a településre.  Az Európai Uniós támogatási rendszer mellett 2019. évtől 
elindult a Magyar Falu program, ami a jövőben még nagyobb prioritást kaphat, ezért Súr számára 
kiemelt feladat a Magyar Falu Program pályázati rendszerének kihasználása. 

A 2014-2019 időszak alatt az önkormányzati rendszer működése és finanszírozása jelentősen 
átalakult. A korábbi normatív finanszírozást felváltotta a feladatfinanszírozás, az önkormányzati 
működést és gazdálkodást pedig egy internetalapú online alkalmazás (ASP) felügyeli. A 
feladatfinanszírozás lényege, hogy az önkormányzati törvényben meghatározott kötelezően 
ellátandó önkormányzati feladatok ellátásához biztosít hozzájárulást az állam. Ez a hozzájárulás 
néhány feladat esetében túlfinanszírozott, de többségében nem fedezi a kiadásokat; valamint 
további probléma, hogy a túlfinanszírozott feladatok esetében fel nem használt finanszírozást más 
alulfinanszírozott feladat ellátására nem lehet felhasználni, azt a Magyar Államkincstár részére 
vissza kell fizetni. Újabb bizonytalanságot okoz a gazdasági program tervezésekor, hogy miként 
változik meg az önkormányzatok által betöltött szerep, milyen lesz a törvényi szabályozás, és 
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főként milyen anyagi lehetőségei lesznek. A település méretéből, vállalkozási – gazdasági 
szerkezetéből adódóan elsősorban a működési kiadások, mint óvodai működés biztosítása, 
egészségügyi alapellátás működtetése, a közvilágítás, temető fenntartása, településüzemeltetés, 
igazgatási feladatok ellátása, azaz a kötelező önkormányzati feladatok ellátása, a biztonságos 
működéshez szükséges források előteremtése az elsődleges.  

A közeljövőben megvalósuló, tervezett fejlesztések 

Az evangélikus egyházközség gyülekezeti házának kerítéséhez a járdaszakasz felújítása 

Közfoglalkoztatási program keretében az Árpád utcai közösségi ház építésének folytatása 

A Magas utcában a mezítlábas park kialakítása, tereprendezés, parkosítás, növényültetések  

Benyújtott pályázatok, melyek pozitív döntés esetén valósulhatnak meg 

Magyar Falu program keretében a Dankó utca útburkolat felújítása. Igényelt támogatás: 30 M Ft 

Magyar Falu program keretében kommunális gépek / eszközök beszerzése 15 M Ft értékben (fűnyíró traktor, 
fűkaszák, fűnyírók, sövényvágók) 

Előkészítés alatt levő projektek 

A Posta Zrt és a Takarékbank Zrt között az üres banki épület Magyar Posta részére történő értékesítése, a 
posta épület átköltöztetése az üres takarék épületébe, hogy az ATM maradhasson Súron. Így a posta épület 
önkormányzati tulajdonba kerülhet, melynek elbontása után közpark és parkoló kerülhet kialakításra.  

Tornaterem létesítése  

 
FEJLESZTÉSI ÉS RENDEZÉSI KÖRNYEZET 

A következő évek célkitűzései, fejlesztési elképzelései 3 fő téma köré GAZDASÁG – TÁRSADALOM - 
KÖRNYEZET csoportosíthatók. 

GAZDASÁG 
 

1. Vállalkozásfejlesztés 

 Munkahelyteremtő vállalkozás letelepedésének segítése, vállalkozóbarát környezet kialakítása 

 Helyi termékek piacának megteremtése 

 Helyi vállalkozások támogatása a pályázati források elérése érdekében 

 Napelem-park (alternatív energia mező) számára terület biztosítása 
 

2. Vagyongazdálkodás 

 Külterületi utak kimérése, telekhatárok rendezése 

 Az 5 évvel korábban értékesített, de a beépítési kötelezettséget nem teljesített 
telektulajdonosoktól az építési telkek visszavásárlása, majd új feltételekkel történő 
értékesítése 

 
TÁRSADALOM 

 
3. Önkormányzati kommunikáció, képviselő-testületi munka, lakossági kapcsolattartás 

 Helyi civil szervezetek, közösségek döntés előkészítő folyamatba való fokozottabb bevonása és 
tevékenységük támogatása 

 A képviselői munka segítése az elektronikus kommunikáció eszközeivel a hatékony, gyors, 
interaktív munka megteremtése érdekében 

 Naprakész lakossági tájékoztatás, nyitott fórumok szervezése 
 

 

4. Közös Önkormányzati Hivatal, helyi közigazgatás 

 A közös önkormányzati hivatal kialakításakor a legfontosabb cél: a lakosság minél teljesebb körű 
magas szintű, korrekt, udvarias, helyben történő kiszolgálása; a működés biztosításához 
pénzügyi fedezet megteremtése 

 Az elektronikus ügyintézés egyre szélesebb rétegeket elérő kiterjesztése, a hivatali munkatársak 
naprakész ismereteinek biztosítása (szakmai rendezvényeken, tanfolyamokon történő részvétel) 
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5. Egészségügyi és szociális ellátások terén kiemelt feladatok 

 Az egészségügyi infrastruktúra folyamatos fejlesztése (fogászat) 

 A kisbéri székhelyű központi orvosi ügyeleti ellátás színvonalas működtetése  

 Különböző szűrőprogramok rendszeressé tétele 

 Települési Egészségterv megalkotása és megvalósítása 

 A szociális ellátási feladatok magas színvonalú elvégzése; az idősek, nyugdíjasok szabadidő 
eltöltési lehetőségeinek biztosítása 

 A házi segítségnyújtás és a szociális ebéd kiszállítás megszervezése az Együtt Súrért Egyesülettel 
együttműködve 

 

6. Nevelés – oktatás, óvoda fejlesztés, felnőttoktatás szervezése 

 Cél, hogy a gyermekek a jövőben is helyben járjanak iskolába, ezért a KLIK-kel együttműködve 
az általános iskola eszközellátottságának folyamatos javítása, bővítése, intézményi 
karbantartási munkák ellátása 

 A mindennapos testnevelés órák helyszínének megteremtése, tornaterem építése 

 Óvodai nevelés területén a nevelő munka személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése, a 
hatékony és takarékos működés biztosítása; udvari játékok fejlesztése, csoport- és nevelői 
szobák felújítása 

 Felnőttoktatás területén a lakossági igényeken alapuló képzések helyben történő biztosítása 
(jogosítvány, idegen nyelv oktatás, számítógép használati tanfolyam, stb.)  
 

7. Ifjúság 

 Az ifjúsággal való törődés területén az egyházak aktívan részt vállalnak a feladatellátásban, 
ezért az egyházi közösségek ezirányú munkájának segítése, a Beáta Nyaraló épület 
karbantartási és üzemeltetési feladatainak átvállalása 

 A fiatalok élet- és közösségi terének biztosítása, az aktív életmód feltételeinek megteremtése 
(közösségi ház ifjúsági alkalmakra történő kiadása, gördeszka- és bringapálya kialakítása) 

 A felsőoktatási intézményekben továbbtanulók, szociálisan rászorulók támogatása a Bursa 
Hungarica ösztöndíj-rendszeren keresztül 
 

8. Művelődés és kultúra, sport támogatás 

 Közösségi ház kialakításának befejezése, a lakosságot, ifjúságot kiszolgáló eszközök/játékok 
beszerzése, a közösségi ház programokkal történő megtöltése (klubfoglalkozások 
megszervezése) 

 Színvonalas települési rendezvények szervezése (Falunap, Szüreti felvonulás, Mobilitás hete, 
Falukarácsony, Ádventi gyertyagyújtás, Nemzeti alkalmaink, jeles napok ünneplése) 

 Tájház kialakítása, ahol bemutatásra kerülhet Súr története, népi értékeinek, hagyományainak 
bemutatása 

 Amatőr művészeti csoportok, zenekarok, kezdeményezések felkarolása, támogatása 

 A sportpálya és öltöző közötti önkormányzati területen kialakított Szabadidő és Sportcentrum, 
Rendezvénytér további fejlesztése – színpad lefedés megoldása, tároló épület építése 

 Kialakított gyalogos-, kerékpáros és lovas túraútvonalak karbantartása 

 Gyalogtúrák, sportrendezvények szervezése 

 Labdarúgás sportág újraélesztése  
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KÖRNYEZET 
 

9. Környezetvédelem 

 Súr egyik legnagyobb értéke – a csodálatos földrajzi fekvése mellett – a települést körülvevő 
környezeti értékek: táj, levegő, így kiemelt feladat ezek megőrzése 

 A táj megőrzésének érdekében a művelési ág szerinti földhasználat kikényszerítése a 
földhivatallal, növény- és talajvédelmi hatósággal együttműködésben 

 A jó minőségű, tiszta levegő megőrzése, melynek érdekében a lakossági tűzgyújtás további 
szabályozása, az illegális és fűtési célú szemétégetések elleni fellépés a környezetvédelmi 
hatósággal együttműködve 

 Az illegális szemétlerakások megelőzése érdekében a külterületi útszakaszok melletti 
szemétgyűjtés, a közhasznú dolgozók mellett önkéntes helyi lakosság bevonásával 

 Preventív célú nevelés, oktatás, tájékoztató fórumok/előadások tartása a környezetvédelem 
területén 

 

10. Településüzemeltetés  

 Parkoló létesítés a településközpontban 

 Önkormányzati konyha konyhatechnológiai korszerűsítése 

 Belterületi utak felújítása (Dankó utca, Széchenyi utca, Rákóczi utca, Csatkai utca, Zenedomb 
utca, utcavégeket összekötő szakaszok) 

 Településrendezési terv teljes felülvizsgálata 

 Új utca nyitása – Magyar Falu Program keretében biztosított Falusi CSOK igénybevételéhez 
önkormányzati telkek kialakítása 

 Külterületi utak járhatóságának biztosítása 

 Járdák felújítása 

 Buszmegállók felújításának folytatása 

 Kommunális feladatellátás eszközparkjának korszerűsítése (fűnyírótraktorok, fűkaszák, 
sövényvágók beszerzése) 

 Parkosított közterületek fenntartása, további területek növényekkel történő beültetése 

 A település köztisztasági feladatainak folyamatos ellátása közcélú munkások bevonásával 
 

11. Telekommunikáció 

 Teleház továbbfejlesztése újabb, korszerűbb informatikai eszközök beszerzésével 

 Telekommunikációs eszközök felhasználói szintű megismertetése a lakossággal 

 Községi Falu-tv működtetése, a helyi-tv adásának a háztartásokba történő eljuttatása (youtube 
csatorna üzemeltetésével) 

 Interaktív, élő települési honlap, közösségi oldal üzemeltetése 
 

12. Idegenforgalom 

 A település arculatának javítása a turisztikai vonzás fokozása érdekében: tájba illő buszváró 
pavilonok kialakítása, utca eligazító-tájékoztató táblák egységes rendszerének felújítása, 
virágosítás 

 A településközpont mellett újabb közterületek parkosítása 

 Arborétum falu projekt folytatása újabb növényritkaságok kiütetésével és gondozásával 

 Súrt és értékeit bemutató színvonalas turisztikai kiadványok elkészítése 

 Testvér települési kapcsolat kialakítása, ápolása 
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4.3 A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA 

2019. január 1-től a területrendezési tervek rendszerében jelentős változások léptek életbe. Az 
ország és kiemelt térségeinek területrendezési terveit egy jogszabályba vonták össze: Magyarország 
és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvénybe (a 
továbbiakban: MaTrT). ). E törvény előírásai 2019. március 15-től léptek teljeskörűen hatályba, így 
a továbbiakban az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: 
OTrT) előírásait nem kell alkalmazni. További változás, hogy hatályba lépett a területrendezési 
tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI.14.) MvM 
rendelet (a továbbiakban: MvM rendelet), amely az egyes országos és kiemelt térségi övezetekre 
vonatkozó előírásokat határozza meg. Az egyes területfelhasználási kategóriákra, országos és 
megyei övezetekre vonatkozó előírásokat tehát az MaTrT és az MvM rendelet tartalmazza. 

Komárom-Esztergom megye Területrendezési Tervét (továbbiakban: KEMTrT) a 6/2020 (VI.25.) 
önkormányzati rendelettel hagyták jóvá, mely már az MaTrT előírásaival összhangban készült. A 
megyei övezetek lehatárolását a KEMTrT, az azokra vonatkozó előírásokat pedig az MvM rendelet 
tartalmazza. Az egyedileg meghatározott megyei övezetek lehatárolását és előírásaikat a KEMTrT 
tartalmazza. 

4.3.1 TÉRSÉGI TERÜLETFELHASZNÁLÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 
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Súr területe a KEMTrT térégi szerkezeti tervlapján 

A KEMTrT térségi szerkezeti tervlapja erdőgazdálkodási, mezőgazdasági, vízgazdálkodási és 
települési térségbe sorolja Súr közigazgatási területét. 

A térségi területfelhasználási kategóriákon belül az MaTrT 11. § rendelkezik a települési 
területfelhasználási egységekre vonatkozó szabályokról, amely alapján: 

„a) az erdőgazdálkodási térségben az erdőterület területfelhasználási egységet a térséget 
lefedő erdők övezetére vonatkozó szabályok szerint, valamint az erdőtelepítésre javasolt 
terület övezetére vonatkozó szabályok figyelembevételével kell lehatárolni;” 

Az erdők övezetére, illetve az erdőtelepítésre javasolt terület övezetére vonatkozó szabályokat és 
az övezetek lehatárolását a 3.3.3. Országos övezetek ismertetése c. fejezet tartalmazza.  

b)a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át elsődlegesen a mezőgazdasági terület 
települési területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó rész természetközeli 
terület, - nagyvárosias lakóterület és vegyes terület kivételével - beépítésre szánt terület vagy 
különleges honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló terület területfelhasználási 
egységbe sorolható; 

A KEmTrT jellemzően a külterületen található, mozaikosan elhelyezkedő szántóterületeket sorolja 
mezőgazdasági térségbe. A térség által érintett területek természetben is jellemzően 
mezőgazdasági művelés alatt állnak. 

c) a vízgazdálkodási térség területét - e törvény hatálybalépését megelőzően már jogszerűen 
kijelölt beépítésre szánt területek kivételével - vízgazdálkodási terület, vízgazdálkodási célú 
erdőterület, vízgazdálkodási célú mezőgazdasági terület, természetközeli terület, továbbá 
különleges honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célú terület vagy honvédelmi célú 
erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni, és a működési területével érintett 
vízügyi igazgatási szervvel egyeztetve kell pontosítani; 

A KEmTrT szerkezeti tervlapja a Fekete-berki- vízfolyás mentén található két duzzasztott tavat 
sorolja vízgazdálkodási területbe, mely a tényleges területhasználathoz is igazodik. 

d) a települési térség területén bármely települési területfelhasználási egység kijelölhető; 

A KEMTrT a következő területeket sorolja települési térségbe: 

 a település belterülete 

 a Szőlőhegyi beépített területek 

 a Csatárpusztai beépített területek 

4.3.2 ÚJ BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLET KIJELÖLÉSE 

A MaTrT a 12-13.§ rendelkezik az új beépítésre szánt területek kijelölésének szabályairól. 

„12. § (1)(…) a településrendezési eszközben új beépítésre szánt területet a következő szempontok 
mérlegelése alapján kell kijelölni: 

a) az új beépítésre szánt terület csatlakozik a meglévő települési területhez, 

b) az új beépítésre szánt terület kijelölése nem okozza a különböző települések beépítésre 
szánt területeinek összenövését, és 



SÚR TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS 22 MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA 

VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft. 2021. 
www.vzm.hu 

c) új beépítésre szánt terület kijelölésére csak akkor kerül sor, ha a települési térségben nincs a 
tervezett rendeltetésnek megfelelő beépítésre szánt területen beépítetlen földrészlet, vagy az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: 
Étv.) szerinti barnamezős terület.  

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti szempontot abban az esetben nem kell alkalmazni, ha 
a c) pont szerinti meglévő beépítésre szánt terület – tervezett rendeltetésnek megfelelő – 
igénybevétele aránytalanul nagy terhet jelentene annak várható költsége miatt. 

(3) Új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a területnövekmény legkevesebb 5%-
ának megfelelő kiterjedésű, legalább 50%-ában az újonnan kijelölt beépítésre szánt területtel 
kapcsolatban lévő zöldterületet, – gazdasági vagy különleges terület kijelölése esetén 
zöldterületet vagy véderdőt – kell kijelölni. Ha a zöldterület vagy véderdő kijelölése az új 
beépítésre szánt terület rendeltetése miatt az adott területen nem valósítható meg, akkor a 
zöldterületet vagy a véderdő területét a település arra alkalmas más területén kell kijelölni. 

13. § (1) Borvidéki település borszőlő termőhelyi katasztere I–II. osztályú területeihez tartozó 
földrészlet – a különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével – nem minősíthető beépítésre 
szánt területté. 

Súr nem borvidéki település, területén borszőlő termőhelyi kataszteri terület nem található, így 
az MaTrT vonatkozó előírásai nem jelentenek korlátozást a település közigazgatási területén. 

(2) Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II. osztályú területeihez tartozó földrészlet – a 
különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével – nem minősíthető beépítésre szánt 
területté.” 

Az országos nyilvántartás alapján az alábbi hrsz-ú telkek tartoznak a kataszterhez: 011/21/01, 
0153/3, 0153/4, 0153/6, 0153/10. E helyrajzi számok közül a 011/21/1 a hatályos földhivatali 
alaptérképen nem létezik, 011/21 hrsz.-ú telek van az alaptérképen.  

Országos Gyümölcs Termőhelyi Kataszter területhez tartozó telkek jelenleg beépítésre nem szánt 
területek, területükön épület nem található. 

  
Gyümölcs Termőhely Kataszter I-II. osztályú területek Súr területén 
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4.3.3 ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰ MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA HÁLÓZATOK 

Az országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok kijelöléséről a településrendezési 
eszközökben a MaTrT 15.§ (2) bekezdés rendelkezik: 

„(2) A településrendezési eszközökben  

a) az országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok és a műszaki infrastruktúra egyedi 
építményeinek helyét a kiemelt térségi, illetve megyei területrendezési tervekben 
meghatározott térbeli rend figyelembevételével kell meghatározni,  

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

A települést érintő területrendezési tervekben szereplő műszaki infrastruktúra hálózati elemek: 

  

Kivágat az Ország Szerkezeti Tervéből Kivágat a KEmTrT szerkezeti tervlapjából 

 Meglévő 

 Térségi szerepű összekötő út 

 Egyéb mellékút 

 Földgázelosztó vezeték 

Tervezett 

 Térségi kerékpárútvonal 

4.3.4 ORSZÁGOS ÖVEZETEK ISMERTETÉSE 

Az alábbi táblázat a település MaTrT által meghatározott országos övezetek általi érintettségét 
mutatja be. Az egyes övezetek lehatárolását és a rájuk vonatkozó előírásokat az MaTrT és az MvM 
rendelet együttesen határozzák meg, az alábbi táblázat kitér arra, hogy mely övezetre mely 
jogszabály fogalmaz meg előírást és tartalmaz lehatárolást. 

Országos övezet megnevezése 
Súr  

érintettsége 
Lehatárolás, előírás 

Ökológiai hálózat magterületének övezete Érinti MaTrT 

Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete Érinti MaTrT 

Ökológiai hálózat pufferterületének övezete Nem érinti MaTrT 

Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete Nem érinti MaTrT 

Jó termőhelyi adottságú szántók övezete Nem érinti MvM rendelet 

Erdők övezete Érinti MaTrT 
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Országos övezet megnevezése 
Súr  

érintettsége 
Lehatárolás, előírás 

Erdőtelepítésre javasolt terület övezete Érinti MvM rendelet 

Tájképvédelmi terület övezete Érinti MvM rendelet 

Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete Nem érinti MaTrT 

Vízminőség-védelmi terület övezete Érinti MvM rendelet 

Nagyvízi meder területe övezete Nem érinti MvM rendelet 

VTT-tározók övezete Nem érinti MvM rendelet 

Honvédelmi és katonai célú terület övezete Nem érinti MaTrT 

 

Ökológiai hálózat magterületének övezete  

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

(2) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében 
új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, 
ha: 

a) a települési területet az ökológiai hálózat 
magterülete, vagy az ökológiai hálózat 
magterülete és az ökológiai hálózat ökológiai 
folyosója körülzárja, továbbá 

b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 

 

 

Ökológiai hálózat magterületének övezete 
Kivágat az MaTrT vonatkozó tervlapjából 

(3) A (2) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén beépítésre szánt terület az állami 
főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a területrendezési hatósági eljárása 
során kiadott területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy 
biztosított-e az ökológiai hálózat magterület és az ökológiai hálózat ökológiai folyosó természetes és 
természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése. 

(4) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok 
elemeinek nyomvonala a magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok 
közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával jelölhetők ki és 
helyezhetők el. 

(5) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. Az övezetben új 
célkitermelőhely és külfejtéses művelésű bányatelek nem létesíthető, a meglévő külfejtéses művelésű 
bányatelek horizontálisan nem bővíthető. 

(6) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében az erőművek közül csak háztartási méretű kiserőmű 
létesíthető épületen elhelyezve. 

Súr közigazgatási területének a Súri-patak és a Feketer-berki –vízfolyás medre, valamit a település 
legmagasabban fekvő erdőterülete a magterület övezetének a részét képezi. Ezek a területek 
jellemzően a erdő vagy vízparti gyepterület. 

 



SÚR TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS 25 MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA 

VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft. 2021. 
www.vzm.hu 

Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának 
övezete 

MaTrT 26. § (1) Az ökológiai hálózat ökológiai 
folyosójának övezetében - kivéve, ahol az Ország 
Szerkezeti Terve (…) települési térséget határoz 
meg - csak olyan megyei területfelhasználási 
kategória és megyei övezet, valamint a 
településrendezési eszközökben olyan övezet és 
építési övezet jelölhető ki, amely az ökológiai 
hálózat magterülete és az ökológiai hálózat 
ökológiai folyosója természetes és természetközeli 
élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti. 

(2) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának 
övezetében új beépítésre szánt terület nem 
jelölhető ki, kivéve, ha 

a) a települési területet az ökológiai hálózat 
ökológiai folyosó, vagy az ökológiai hálózat 
magterület és az ökológiai hálózat ökológiai 
folyosó körülzárja, továbbá 

b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 

 
Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete  

Kivágat az MaTrT vonatkozó tervlapjából 

(3) A (2) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt terület csak az 
állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a területrendezési hatósági 
eljárása során kiadott területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, 
hogy biztosított-e az ökológiai hálózat magterület és az ökológiai hálózat ökológiai folyosó természetes és 
természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése. 

(4) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében a közlekedési és energetikai infrastruktúra-
hálózatok elemeinek nyomvonala, továbbá az erőművek az ökológiai folyosó és az érintkező magterület 
természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését 
nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával jelölhetők ki és helyezhetők el. 

(5) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. Az övezetben új 
célkitermelőhely és külfejtéses művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külfejtéses művelésű 
bányatelek horizontálisan nem bővíthető. 

Súr a közigazgatási területének jellemzően erdővel borított északi és keleti részei, valamint 
középső területén kisebb foltok tartoznak az övezetébe. 

Erdők övezete 

MaTrT 29. § Az erdők övezetébe tartozó 
területeket az adott településnek a 
településrendezési eszközében legalább 95%-ban 

erdőterület területfelhasználási egységbe kell 
sorolnia. Az e törvény hatálybalépését megelőzően 
kijelölt beépítésre szánt területek, valamint az 
erdőről, az erdő védelméről és az 
erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 
4. § (2) bekezdésében meghatározott területek, 
továbbá az Ország Szerkezeti Terve, a Budapesti 
Agglomeráció Szerkezeti Terve, valamint a Balaton 
Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve által kijelölt 
települési térség területein lévő erdők övezetének 
területét a számításnál figyelmen kívül kell hagyni. 

30. § Az erdők övezetében külfejtéses művelésű 
bányatelket megállapítani és bányászati 
tevékenységet engedélyezni a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok 
szerint lehet. 

 
Erdők  övezete 

 Kivágat az MaTrT vonatkozó tervlapjából 

Súron az erdők övezetébe tartoznak a közigazgatási terület északi és keleti részét borító, a 
Bakonyalja domboldalain fekvő erdők, emellett elszórtan kis  foltokban érinti az övezet Súr 

területét. 
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Erdőtelepítésre javasolt terület övezete  

MvM rendelet3. § (1) A településrendezési eszközök 
készítése során az Országos Erdőállomány 
Adattárban nem szereplő erdőterület 
területfelhasználási egységeket a 
településfejlesztési és településrendezési célokkal 
összhangban - a természeti és kulturális örökségi 
értékek sérelme nélkül - az erdőtelepítésre javasolt 
terület övezet területén javasolt kijelölni. 

Súr közigazgatási területét több nagyobb 
kiterjedésű foltban érinti az erdőtelepítésre 
javasolt terület övezete. Nagyobb összefüggő 
foltokat alkotnak a belterülettől keletre, 
nyugatra és délre fekvő területek. 

 
Erdőtelepítésre javasolt terület övezete 

Kivágat az MvM rendelet vonatkozó tervlapjából 

Tájképvédelmi terület övezete 

MvM rendelet4. § (1) A tájképvédelmi terület 
övezete területére a megye területrendezési 
tervének megalapozó munkarésze keretében meg 
kell határozni a tájjelleg térségi jellemzőit, 
valamint a település teljes közigazgatási területére 
készülő településrendezési eszköz megalapozó 
vizsgálata keretében meg kell határozni a tájjelleg 
megőrzendő elemeit, elemegyütteseit, valamint a 
tájképi egység és a hagyományos tájhasználat helyi 
jellemzőit. 

(2) A tájképvédelmi terület övezetével érintett 
területre a tájképi egység, a hagyományos 
tájhasználat fennmaradása, valamint a tájba 
illesztés biztosítása érdekében - a településkép 
védelméről szóló törvény vagy annak felhatalmazása 
alapján kiadott jogszabály eltérő rendelkezésének 
hiányában - meg kell határozni 

a) a településrendezési eszközökben a 
területfelhasználás és az építés helyi rendjének 
egyedi szabályait, 

b) a településkép védelméről szóló 2016. évi 
LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti 
településképi rendeletben (a továbbiakban: 
településképi rendelet) a településképi 
követelményeket. 

 
Tájképvédelmi terület övezete 

Kivágat az MvM rendelet vonatkozó tervlapjából 

(3) A tájképvédelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett 
helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. 

(4) A tájképvédelmi terület övezetében a közlekedési, elektronikus hírközlési és energetikai infrastruktúra-
hálózatokat, továbbá az erőműveket a tájképi egység megőrzését és a hagyományos tájhasználat 
fennmaradását nem veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell megvalósítani. 

Súr majdnem teljes közigazgatási területe a tájképvédelmi terület övezetébe tartozik.  

Súr esetében a tájjelleg megőrzendő elemeit a nagy kiterjedésű lankásan szántóterületek, a fásuló 
gyepek és az egybefüggő erdőterület jelentik. A tájképi egységben a szántóművelés és a 
gyepgazdálkodás tekinthető hagyományos tájhasználatnak. 
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Vízminőség-védelmi terület övezete 

MvM rendelet 5.§ (1) A vízminőség-védelmi terület 
övezetében keletkezett szennyvíz övezetből történő 
kivezetéséről és az övezeten kívül keletkezett 
szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről, illetve 
a szennyvíz övezeten belüli kezelésének feltételeiről 
a megye területrendezési tervében rendelkezni kell. 

(2) A vízminőség-védelmi terület övezetébe tartozó 
települések településrendezési eszközeinek 
készítése során ki kell jelölni a vízvédelemmel 
érintett területeket. A kijelölt vízvédelemmel 
érintett területekre vonatkozó egyedi szabályokat a 
helyi építési szabályzatban kell megállapítani. 

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

Súr területét az övezet a Cseténnyel határos 
déli részén érinti kis mértékben. 

 
Vízminőség-védelmi terület övezete 

Kivágat az MaTrT vonatkozó tervlapjából 

4.3.5 MEGYEI ÖVEZETEK ISMERTETÉSE 

Az alábbi táblázat a település MaTrT által meghatározott és a KEmTrT-ben lehatárolt megyei 
övezetek, illetve a KEmTrT-ben meghatározott és lehatárolt egyedileg meghatározott megyei 
övezetek általi érintettségét mutatja be. 

Megyei övezet megnevezése Súr érintettsége Lehatárolás, előírás 

MaTrT által meghatározott megyei öveztek 

Ásványi nyersanyagvagyon övezete Nem érinti 
KEmTrT,  

Mvm rendelet 

Rendszeresen belvíz járta terület övezete Nem érinti - 

Tanyás területek övezete Nem érinti - 

Földtani veszélyforrás terület övezete Érinti 
KEmTrT, 

Mvm rendelet 

Egyedileg meghatározott megyei övezetek 

Térszervező települések övezete Nem érinti KEmTrT 

Térségi együttműködések övezete Nem érinti KEmTrT 

Által-ér menti komplex turisztikai térség övezte Nem érinti KEmTrT 

Duna mente komplex turizmusfejlesztési térség övezete Nem érinti KEmTrT 

Natúrpark – szelíd turizmusfejlesztés egyedi övezetei Érinti KEmTrT 

Majorsági táj övezete Nem érinti KEmTrT 

Szőlőkataszteri területtel érintett települések övezete Nem érinti KEmTrT 

Zsugorodó kertes területek övezete Nem érinti KEmTrT 
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Natúrpark – szelíd turizmusfejlesztés egyedi övezetei  

KEmTrT 10. § (1) A natúrpark - szelíd 
turizmusfejlesztés egyedi övezeteit a 3.13 melléklet 
határozza meg.  

Az egyedi övezetek a következők: 
 a) Gerecse Natúrpark 
 b) Bakonyalja Natúrpark (tervezett) 
 c) Vértesi Natúrpark 
 d) Pilisi Sziklák Natúrpark. 

(2) A településfejlesztési koncepciót, valamint az 
integrált településfejlesztési stratégiát a natúrpark 
fejlesztési dokumentumaival összhangban kell 
elkészíteni és a célrendszer meghatározásakor 
kiemelten kell foglalkozni 

a) a helyi természeti és kulturális örökség 
megőrzésével és szemléletformálással, 

b) a helyi termék-előállítás fejlesztésének 
lehetőségeivel és 

c) a táji, természeti és kulturális értékekre 
alapozott turizmusfejlesztés lehetőségeivel. 

 
Natúrpark – szelíd turizmusfejlesztés egyedi 

övezetei 
Kivágat a KEmTrT vonatkozó tervlapjából 

(3) Az övezet által érintett települések településszerkezeti terveiben olyan területfelhasználást kell 
kijelölni, mely összhangban van a tájjelleggel, az arculati kézikönyvekkel, a megőrző-fejlesztő használattal 
és a természeti értékek védelmével. 

(4) Településrendezési eszközök készítése és módosítása során biztosítani kell a táj harmóniájára építő 
turisztikai és rekreációs kínálat folytonosságát és egymásra épülését. 

Súr teljes közigazgatási övezetbe tartozik. A település a Bakonyalja Natúrpark (tervezett) részét 
képezi 

Földtani veszélyforrás terület övezete  

MvM rendelet 11. § (1) A földtani veszélyforrás 
terület övezetében a földtani veszélyforrással 
érintett terület kiterjedését a településrendezési 
eszközökben kell tényleges kiterjedésének 
megfelelően lehatárolni. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti területen új beépítésre 
szánt terület csak akkor jelölhető ki, ha ahhoz a 
bányafelügyelet a településrendezési eszközök 
egyeztetési eljárása során adott véleményében 
hozzájárul. 

(3) A beépítés feltételeit a bányafelügyeleti 
hatáskörben eljáró illetékes fővárosi és megyei 
kormányhivatal hozzájárulásával kell meghatározni. 

 

Földtani veszélyforrás terület övezete 
Kivágat a KEmTrT vonatkozó tervlapjából 

Súr teljes közigazgatási területe az övezetbe tartozik. 

A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Bányafelügyeleti Főosztály 
Bányafelügyeleti Osztályának adatszolgáltatása alapján Súr közigazgatási területén ásványi-
nyersanyagvagyon nincs, a település az Országos Felszínmozgás Kataszterben nem szerepel. 
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4.4 A SZOMSZÉDOS TELEPÜLÉSEK HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVEINEK 
A TELEPÜLÉS FEJLESZTÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ MEGÁLLAPÍTÁSAI  

Súr szomszédos települései a következők: Bakonyoszlop, Csatka, Ácsteszér, Aka, Nagyveleg, 
Bakonycsernye, Szápár, Csetény és Dudar. A szomszédos települések közül Csatka, Ácsteszér és Aka 
Komárom-Esztergom megyéhez, Nagyveleg és Bakonycsernye Fejér megyéhez, Szápár Csetény, 
Bakonyoszlop és Dudar pedig Veszprém megyéhez tartozik. Súr három megye határánál helyezkedik 
el. A szomszédos települések hatályos településrendezési eszközeik alapján a Súrral határos 
területein a jellemző területfelhasználás az általános mezőgazdasági-, erdő-, szőlő- és 
szántóterületek, beépítésre szánt területek nem találkoznak a közigazgatási határ mentén. Súr és a 
szomszédos települések csatlakozásánál többségében azonos területhasználat figyelhető meg. A 
települések hatályos településrendezési eszközeikben feltüntetett vonalas infrastruktúra elemek 
összhangban vannak.   

4.5 A TELEPÜLÉS HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK VIZSGÁLATA 

4.5.1 A HATÁLYBAN LÉVŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 

Súr településszerkezeti terve eszközei 2003-ban, míg helyi építési szabályzata 2005-ben kerület 
jóváhagyásra. 

Súr község hatályos településrendezési eszközei: 

• Súr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 119/2003.(XI.26.) számú határozata Súr község 
Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról, 

• Súr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2005. (IV.27.) számú rendelete Súr község 
Szabályozási tervének jóváhagyásáról és a Helyi Építési Szabályzat megalkotásáról. 

4.5.2 A HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MEGÁLLAPÍTÁSAI, MEGVALÓSULT ELEMEK 

Súr hatályos településszerkezeti tervében meghatározott területfelhasználási egységei részben 
igazodnak a tényleges területhasználathoz, azonban kül- és belterületen egyaránt mutatkoznak 
eltérések. 

Beépítésre szánt területek 

A szerkezeti terv a belterület jelentős részét falusias lakóterület területfelhasználási egységbe 
sorolja. A lakóterületek domináns része ide tartozik. Településközpont vegyes terület került 
kijelölésre a belterület a közfunkciójú, intézményi területeken, valamint a település fő utcája, a 
Kossuth Lajos utca mentén az intenzívebben beépített, aprótelkes lakóterületeken. 

A település belterületétől északkeletre fekvő Feketeberki-víztározó környezete hétvégiházas 
üdülőterületbe került besorolásra. 

Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület a volt Tsz állattartó telepének területe a lakóterületek 
szomszédságában, a belterület északi határában található. Mezőgazdasági ipari területbe tartozik a 
Csatárpuszta területe, amely szintén az egykori Tsz területét képezte. 

A szerkezeti terv több különleges területet is meghatároz. Különleges terület – Temető területek az 
egymás szomszédságában elhelyezkedő katolikus- és evangélikus temető és a csatárpusztai temető. 
Különleges terület – Sportterületbe tartozik a Csatkai utca menti sportpálya területe, valamint volt 
sípálya. A Súri-patak és a Csatkai utca találkozásánál fekvő Békesség Szigete Hitmélyítő Tábor 
területe Különleges terület – Hitmélytő tábor területfelhasználási egységbe tartozik. Különleges 
terület – Idegenforgalmi területbe a volt kastély területe tartozik. 

Beépítésre nem szánt területek 

A beépítésre nem szánt területek közül a mezőgazdasági területeket mérete a legjelentősebb. 
Általános mezőgazdasági terület található nagyobb összefüggő foltokban a település déli és nyugati 
részein, valamint kisebb foltokban a belterülettől északra és keletre.  

Kertes mezőgazdasági területek a Szőlőhegy beépített területeitől északra és keletre, valamint a 
volt Tsz állattartó telep keleti szomszédságában található. 

A község északi és keleti területein az erdőterületek dominálnak. 
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Vízgazdálkodási területként a patakok medre és parti sávja, illetve két kisebb tó szerepel a terven.  

Zöldterületbe kerültek a község belterületi közparkjai, közkertjei.  

4.5.3 A HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK ELLENTMONDÁSAI 

Kivágat a hatályos 
településszerkezeti tervből 

Fejlesztési szándék 
Jelenlegi állapot, a fejlesztési szándék megvalósult-

e? 

 

Feketeberki-víztározó 
környezete. 

Hétvégiházas 
üdülőterületi fejlesztés. 

 

      NEM 

A területen 
hétvégiházas 
üdülőterületi fejlesztés 
nem történt. 

 

Szőlőhegyi volt sípálya területe. 

A területen egykor sípálya 
működött. 

 

 RÉSZBEN 

Az egykor kijelölt 
sípálya területe 

 
Súr belterületének nyugati 
határában fekvő terület. 

 

 

      NEM 

A terület jelenleg 
beépítetlen, azon 
lakóterületi fejlesztés 
nem történt. 

 

4.5.4 A HATÁLYOS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ELŐÍRÁSAI 

Súr helyi építési szabályzata a meghatározott építési övezetekre és övezetekre egyenként állapít 
meg beépítési paramétereket. Ezek a beépítésre szánt és a beépítésre nem szánt területek 
esetében a következők: 
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Beépítésre szánt területek 

 Beépítés módja 

 Az építési telek telekterület legkisebb területe (m2) 

 Az építési telek beépítettség legnagyobb mértéke (%) 

 Építménymagasság legkisebb-legnagyobb mértéke (m) 
Gazdasági és különleges területeken ezen felül: 

 Zöldfelület legkisebb mértéke (%) 

Beépítésre nem szánt területeken a szabályzat változatosan alkalmazza a szabályozási 
paramétereket. 

4.6 TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV ÉS TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET 

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény előírja, hogy minden településnek el kell 
készítenie a településképi arculati kézikönyvét és településképi rendeletét. A településképi 
arculati kézikönyv (TAK) a települések sajátos, egyedi arcát, különösen pedig a védendő értékeit 
hivatott bemutatni. Ennek megfelelően Súr is elkészítette a Településképi Arculati Kézikönyvét. 

A kézikönyvben öt településképi szempontból meghatározó, eltérő karakterű terület került 
lehatárolásra: 

1. falusias családiházas (lakóutcás) karakter 
2. településközponti (főutca) karakter 
3. táji- természeti karakter 
4. gazdasági karakterű terület 
5. mezőgazdasági karakterű (nem beépíthető) terület 

A településképi arculati kézikönyv az eltérő karakterű területek településképének alakítására 
vonatkozóan ajánlásokat fogalmaz meg és bemutatja a településen már megvalósult jó példákat. Új 
épületek építésekor, a meglévők átalakításakor, felújításakor, bővítésekor a jó példákat célszerű 
megfogadni, ezáltal megőrizve a helyi értékeket.  

Súr településképét a táji adottságok nagyban meghatározza. Az utcák vonalvezetése a domborzati 
viszonyoknak megfelelően alakultak ki. A beépítésre szánt területeken a lakóterület meghatározó. 
Az egész települést a falusias családiházas karakter határozza meg. A főutca mentén, a település 
középső részén helyezkednek el az intézmények, a településközponti karakter. A gazdasági-
szolgáltató funkciók a lakóterület szélén kerültek kijelölésre, ezek szorosan kapcsolódnak a 
mezőgazdasági feldolgozóiparhoz és a külterületi majorsági területekhez. A gazdasági-szolgáltató 
területek egyszintesek, a funkciónak megfelelő belmagassággal épülhetnek. A beépítésre nem szánt 
területek jellemzően mezőgazdasági területek. A mezőgazdasági területek egyik része szőlőhegyi és 
szántóföldi művelésű, nagyobb része legelő és erdőterület.  

A kézikönyv javaslatot fogalmaz meg a növényzet magassági és szélességi maximális paramétereire 
vonatkozóan. Javasolja, hogy az utca füvesített terület legyen 1 vagy 2 fával, virágoskerttel, a 
kerítés előtti területek, illetve az előkertek pedig háromszintű zöldfelülettel borítottak legyenek. 

A reklámokra vonatkozó ajánlások szerint közterületen kizárólag az önkormányzat jóváhagyásával, 
településközponti területen lehet reklámot elhelyezni. A műszaki berendezésekkel kapcsolatban 
legkábelek megszüntetése indokolt lenne a településközpontban, mivel a településkép zavaró 
elemei az oszlopok, vezetékek. 

A TAK ajánlást fogalmaz meg a településkép minőségi formálására vonatkozóan, mely a 
közterületekre, telekhasználatra, épület elhelyezésére, színezésre és a tanyás beépítésre tér ki 
részletesen. 

A településképi rendelet a településképi arculati kézikönyv alapján készült. A településképi 
rendelet határozza meg az épített értékek helyi védelmére vonatkozó szabályokat és a helyi védett 
értékek körét, meghatározza továbbá az eltérő karakterű településrészekre vonatkozó településképi 
követelményeket. A jogszabály rendelkezik továbbá a község rendelkezésére álló településkép 
érvényesítési eszközökről. A településképi rendelet 1. melléklet felsorolja a helyi területi védelem 
alatt álló területeket, a 2. melléklet pedig a helyi egyedi védelemmel érintett ingatlanok listáját 
tartalmazza. 


