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P Ö R B Ö L Y  K Ö Z S É G  

T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I  T E R V E  

2020. 

 

I. BEVEZETÉS 

 

1. Munkaindító döntés 

Pörböly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 22/2017. (III. 06.) számú határozatával 
döntött új településrendezési eszközök elkészíttetéséről. 
 

2. Előzmények 

A község rendelkezik hatályos (OTÉK alapú) településrendezési tervvel.  

Pörböly község Településszerkezeti terve - elfogadva 54/2005. (XII. 21.) számú kt. határozattal; 

Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 
Pörböly község helyi építési szabályozásáról; 

Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelete 
Pörböly településfejlesztésével, településrendezésével és településképi eljárásaival összefüggő 
partnerségi egyeztetés szabályairól; 

Településképi Arculati Kézikönyv – elfogadva a 113/2017. (XII. 18.) számú kt. határozattal; 

Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 
Pörböly község településképének védelméről; 

Új Településfejlesztési Koncepció – elfogadva a 68/2018. (VIII. 27.) számú kt. határozattal. 
 

3. A településrendezési terv elkészítésének rövid leírása: 

Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntése értelmében el kell készíteni a 
település teljes közigazgatási területére vonatkozóan a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelő 
új településrendezési eszközöket. A tervkészítésre az Önkormányzat a szekszárdi Meridián Kft-vel 
kötött szerződést.  

A Településképi Arculati Kézkönyv és Településképi rendelet már elkészült és elfogadásra került. 
Ezek, továbbá az új településfejlesztési koncepció képezik az új településszerkezeti terv és Helyi 
Építési Szabályzat alapját. 

A településszerkezeti tervben kell megállapítani a táj, az épített és a természeti környezet 
alakításának és védelmének területfelhasználással összefüggő módját, valamint ki kell jelölni a 
település fejlesztésének területi irányait. A településszerkezeti tervben meg kell határozni a település 
egyes területrészeinek területfelhasználását, továbbá a település működéséhez szükséges műszaki 
infrastruktúra elemeknek a település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését. 
(314/2012. Korm. rendelet (EljR.) 9. § (2) bek.) 
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1. melléklet 

Pörböly Község Képviselő-testületének a Pörböly község településszerkezeti tervének elfogadásáról 
szóló 44/2020. (VII.6.)  önkormányzati határozathoz 

 

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVLAP  
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2. melléklet 

Pörböly Község Képviselő-testületének a Pörböly község településszerkezeti tervének elfogadásáról 
szóló 44/2020. (VII.6.)  önkormányzati határozathoz 

 

II. PÖRBÖLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA 

 

1. A tervezési terület felhasználása 

 

A község belterülete és a külterületen található üzemi jellegű területek beépítésre szánt területekbe, 
a külterület erdő, szántó, rét-legelő művelési ágú, továbbá művelésből kivett vízfelületei, temetői és 
közlekedési út-területei beépítésre nem szánt terület besorolást kapnak.  

  

I. Beépítésre szánt területek 

1. Lakóterületek 

1.1. Falusias lakóterülek 

A község belterületének túlnyomó része – a családi lakóházakkal beépített, vagy ilyen célra szánt 
ingatlanok - falusias lakóterület övezetbe kerültek besorolásra, igazodva a kialakult állapotokhoz. Az 
övezetben lakóépületek, mező- és az erdőgazdasági építmények, továbbá a lakosságot szolgáló, 
környezetre jelentős hatást nem gyakorló kereskedelmi, szolgáltató építmények helyezhetők el. 

Jelenleg a község belterületén 29 db beépítetlen közművesített telek található.  

utca                üres telek hrsz. 
Bajai utca 115, 214/2, 226/2, 261, 
Erdész sor 58 
Hunyadi utca - 
Iskola utca 125, 126 
Komló köz - 
Óvoda utca 1, 2, 16/2 
Rezéti utca 141/3 
Szálláskertek u.  189, 192, 284/3, 284/4, 284/5 
Vadász utca 67, 68, 72, 79, 81, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 
összesen 29 

A jóváhagyott településfejlesztési koncepció értelmében a jövőben várható lakásépítési igények 
kielégítésére új lakóterületek kijelölésére is sor kerül a tervben az alábbiak szerint:  

- a belterület déli részén 8 db új lakótelek (254, 255 hrsz.); 

- a Szálláskertek utca északi részén kialakítható kb. 20-25 db új lakótelek; 

A falusias lakóterületek megengedett legnagyobb beépítési sűrűsége: 0,5.   

2. Vegyes területek 

2.1.  Településközpont területek 

A községháza, az óvoda, a művelődési ház és iskola, a templom, valamint a kereskedelmi-vendéglátó 
egység telke került településközpont területbe. 

A jövőbeli fejlesztések vagy új intézmények elhelyezése esetén is lehetőleg e környéken célszerű az 
intézményeket elhelyezni.  
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A településközpont terület megengedett legnagyobb beépítési sűrűsége: 1,5.    

3. Gazdasági területek 

3.1.  Kereskedelmi, szolgáltató területek  
A kereskedelmi, szolgáltató területek elsősorban környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági 
tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgálnak. Kereskedelmi, szolgáltató területbe kerül 
besorolásra a Füzes büfé környéke és a belterület déli részén lévő beépítetlen területsáv (047/2 hrsz.) 
 Az övezet megengedett legnagyobb beépítési sűrűsége 1,5.   

4. Különleges területek 
Beépítésre szánt különleges területbe azok a területek tartoznak, amelyeken speciális jellegük miatt 
más övezetbe nem sorolhatók, illetve az elhelyezhető építmények rendeltetésük miatt jelentős 
hatást gyakorolnak a környezetükre, vagy a környezetük megengedett külső hatásaitól is bizonyos 
fokú védelmet igényelnek.  

4.1.  Különleges erdőgazdasági terület 
A különleges erdőgazdasági területbe a Gemenci Erdő- és Vadgazdaság belterülettől keletre fekvő 
üzemi területe és turisztikai központja tartozik. 
A terület megengedett legnagyobb beépítési sűrűsége 0,5.   

4.2. Különleges közmű üzemi terület 
A különleges közmű- és hírközlési építmények elhelyezésére szolgáló területbe a községi vízmű és a 
hírközlési építmények telke tartozik.  
A terület megengedett legnagyobb beépítési sűrűsége 0,5.   

4.3. Különleges közlekedési építmények elhelyezésére szolgáló terület 
A különleges közlekedési építmények elhelyezésére szolgáló területbe a vasútállomás és a benzinkút 
telke tartozik.  
A terület megengedett legnagyobb beépítési sűrűsége 0,5.   

4.4. Különleges mezőgazdasági üzemi terület  
A terület elsődlegesen mezőgazdasági üzemi épületek (állattartó épületek, terménytároló- és 
feldolgozó épületek, mezőgazdasági géptároló és gépjavító épületek), valamint a tulajdonos, 
használó és alkalmazottak lakásainak elhelyezésére szolgál. Ebbe az övezetbe került besorolásra a 
belterülettől keletre fekvő major, és a Komló köz végén lévő magán-gazdaság is.  
A mezőgazdasági üzemi terület megengedett legnagyobb beépítési sűrűsége: 1,0.   

4.5. Különleges sport terület 

A terület sport-létesítmények és a sportolási tevékenység kiszolgálásához szükséges építmények és 
épületek elhelyezésére szolgál.   

 

Új beépítésre szánt területek 

1. Különleges közmű-üzemi terület (víztorony telke) 

A 055/18 hrsz-ú földrészlet 55. út melletti területe, ahol a vízmű műtárgyai állnak.  

K-K övezeti jelű vízmű telke ténylegesen nem az alaptérképen jelölt helyen található. 

Összes terület: 2568 m2. 

Új beépítésre szánt terület kijelölése esetén a Trtv. 12. § (3) bekezdésben előírt vizsgálat eredménye: 

a) Az új beépítésre szánt terület csatlakozik a meglévő települési területhez; 

b) Az új beépítésre szánt terület nem okozza szomszédos települések beépítésre szánt 
területeinek összenövését; 
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c) A térségben nem található a tervezett rendeltetésnek megfelelő beépítésre szánt területen 
beépítetlen földrészlet. 

2. Új különleges közlekedési építmények elhelyezésére szolgáló terület (vasútállomás 
környéke) 

08/6, 08/7, 08/9 hrsz.: 3672 m2 

a) Az új beépítésre szánt terület a vasúton túl meglévő települési területhez csatlakozik;  

b) Az új beépítésre szánt terület nem okozza szomszédos települések beépítésre szánt 
területeinek összenövését; 

c) A térségben nem található a tervezett rendeltetésnek megfelelő beépítésre szánt területen 
beépítetlen földrészlet. 

Az összes új beépítésre szánt terület: 6240 m2. 

A Trtv. 12. § (3) bekezdése szerint a tervben az új beépítésre szánt terület 5 %-ának megfelelő új 
zöldterületet vagy erdőterületet (312 m2) kell kijelölni. Pörböly község sportpályája körül kijelölt új 
zöldterület 17009 m2, vagyis az előírás teljesült. 

 

II. Beépítésre nem szánt területek: 

1. Erdőterületek 
A tervben az erdők elsődleges rendeltetés szerinti besorolása (védelmi, gazdasági és közjóléti erdők) 
az illetékes erdészeti szervek adatszolgáltatásának figyelembe vétele mellett történt.   

1.1. Védelmi erdőterületek  
Védelmi erdőterületbe a talajvédelmi, mezővédő, településvédelmi és műtárgyvédelmi kategóriába 
sorolt erdőterületek tartoznak. A község keleti részén található erdők védelmi erdőterületbe 
tartoznak.    

1.2. Közjóléti erdőterületek  
Közjóléti erdőterületbe az erdőgazdasági központtól északnyugatra fekvő erdőterület sorolt, ahol 
játszó-, sport- és szabadidő-létesítmények is elhelyezhetők. Ide sorolt az erdőgazdaság üzemi területe 
mellett észak-nyugatra fekvő kis erdő. 

1.3. Gazdasági erdőterületek 
A község déli részén a sorompótól délre fekvő erdőtömb gazdasági erdőterületbe tartozik.   

2. Mezőgazdasági területek 

2.1.  Általános mezőgazdasági területek 
A község nyugati részén lévő külterületi szántó- és gyep művelési ágú földrészletek általános 
mezőgazdasági terület besorolást kaptak. A mezőgazdasági területen a növénytermesztés, az 
állattartás és állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos, a saját termék feldolgozására, 
tárolására és árusítására szolgáló építmények helyezhetők el, a telekméretektől függően legfeljebb 
10 %-os beépítettséggel. A külterületen lévő egyes lakóházzal beépített tanyák is ebbe az övezetbe 
kerültek besorolásra.  

3. Zöldterületek 
A zöldterület állandóan növényzettel fedett közterület, amely a település klimatikus viszonyainak 
megőrzését, javítását, ökológiai rendszerének védelmét, a pihenést és testedzést szolgálja. A község 
területén a községközpontban lévő sportterület környezete került zöldterületi, ezen belül közpark 
besorolásba.   

 

4. Beépítésre nem szánt különleges területek 
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4.1. Beépítésre nem szánt különleges temető terület 
Beépítésre nem szánt különleges temető területbe a község temetője, valamint a temető bővítési 

területe tartozik.   

4.2. Beépítésre nem szánt különleges vízügyi terület 
A 016/1 hrsz-ú ingatlan a Duna árvízvédelmi töltésének őrizetét ellátó személyzet és az árvíz elleni 
védekezésben résztvevők számára szükséges épületek és építmények elhelyezésére szolgál. 

4.3. Beépítésre nem szánt különleges idegenforgalmi terület 

A terület turisztikai célú vendéglátó és szálláshely rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgál. Ebbe 
az övezetbe tartozik a 05/6 hrsz-ú erdészház. 

5. Vízgazdálkodási területek 
Vízgazdálkodási területbe kerültek besorolásra a község területén lévő vízfolyások, árkok, és a Duna 
árvízvédelmi töltése. A gátőrház 016/1 hrsz-ú ingatlana is elsődleges rendeltetésére tekintettel 
vízgazdálkodási területbe került besorolásra. 

6. Közlekedési és közműterületek 
Közlekedési és közműterületbe tartoznak a község meglévő és tervezett közúti és vasúti területei. 
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2. Tájrendezés és természetvédelem 

 

TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK 
Pörböly az Alföld, mint nagytájhoz, a Dunamenti - Síkság, mint középtájhoz és a Tolna - Sárköz nevű 
kistájhoz tartozik. 
A Sárközre a Duna különböző korú és különböző jellegű hordalékain kialakult talajok jellemezők. A 
mélyebben fekvő és fiatalabb öntésekből felépült síkságokon a humuszos öntés- és a réti 
öntéstalajok a jellemzők, amelyeket foltokban agyagosabb réti talajok váltanak fel. A talajok 
termőképessége kiemelkedően jó minőségű. 
A Sárköz fő folyója a Duna, Pörböly a Duna árteréhez tartozik. A település közigazgatási területét a 
Duna nem érinti, csak a Cserta-Duna egy kisebb szakasza, valamint a határon lévő Kerülő Duna. A 
település csapadékvizei nagyrészt szikkasztó árkokkal kerülnek elvezetésre. A talajvíz mindenütt a 
felszín közelében van, 2-4 m-en belül elérhető. 
A terület állatvilágára a természetes növénytakaró csökkenése miatt jellemző a faj- és egyedszám 
csökkenés. A fauna szempontjából legértékesebb területek a patakok mentét kísérő fűz-nyár 
ligeterdők és rekettyefűz cserjések, valamint a tavak elláposodott medre. Ezekek a területeknek a 
gerinctelen és gerinces faunája egyaránt gazdag, védett fajokban bővelkedő 
 

TÁJI, TERMÉSZETI ÉRTÉKEK  
Pörböly a Gemenci erdő révén szerepel a ramsari listán. 
Pörböly része a Natura 2000 hálózatnak, a település keleti része a Gemenc különleges madárvédelmi 
területéhez Gemenc HUDD10003, valamint kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területéhez 
Gemenc HUDD20032 tartozik. A Natura 2000 hálózathoz tartozó földrészletek helyrajzi száma: 09, 
010, 011, 014, 015, 016/1, 016/3, 016/3a, 016/4, 091, 092. Pörböly község közigazgatási területén a 
Duna–Dráva Nemzeti Park részeként országos szintű természetvédelmi oltalom alatt álló területek 
találhatók. 
A Tolna megyei területrendezési terv a Gemenci erdőterületeket és a közigazgatási határt szegélyező 
árvízvédelmi töltést magterület övezetébe sorolja.  
Pörbölyön a tájképvédelmi területek lehatárolása a Duna Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 
adatszolgáltatása alapján történt. Ezek a területek a település közigazgatási területének keleti részén 
található erdőterületek és közöttük lévő gyepterületek. 
 

3. Zöldfelületi rendszer 

BELTERÜLETI ZÖLDFELÜLETEK  
Korlátlan használatú zöldfelületek 
Közparkok, közkertek 
Bajai utcai közpark (108/6, 109 hrsz) 
Templomhoz vezető sétány (108/1 hrsz) 
Jelentős zöldfelülettel rendelkező intézmények 
Általános Iskola (115, 141/3 hrsz.) 
Óvoda (1 hrsz.) 
Zöldfelületi jellegű intézmények 
Temető (214/3 hrsz.) 
Ökoturisztikai Központ (05, 06, 08 hrsz.) 

A település zöldfelületi ellátottsága jó, egyrészt a külterületen lévő Gemenci erdő, másrészt a 
lakóterület magánkertjei miatt. A település közepén található rekreációs közpark fejlesztésével még 
vonzóbbá tehető a település. Az utcák fásításával jelentősen javítható a településkép. Légvezetékek 
alá kisméretű, vagy gömbfákat kell alkalmazni. 
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4. Örökségvédelem 

Pörböly községben világörökség, valamint világörökség várományos terület, továbbá műemléki 
jelentőségű terület, vagy műemlék nem található. 
A községben a helyi védelmet a településkép védelméről szóló 14/2017. (XII. 19.) ök. rendelet 
szabályozza, mely 3 helyi védelem alatt álló objektumot sorol fel.   

1. 052/5 temető kereszt 

2. 08/9 külterület vasútállomás főépülete 

3. 07 külterület fűrészüzem irodaépülete 

 
Az örökségvédelmi hatástanulmány régészeti munkarésze alapján Pörböly község közigazgatási 
területén 1 nyilvántartott lelőhely található. 
Egyedileg védett régészeti lelőhely nem található a közigazgatási területen, nem is javasol a 
hatástanulmány egyedi védettségre nyilvántartott lelőhelyet. Továbbá nem javasol bemutatásra sem 
nyilvántartott lelőhelyet. 
A nyilvántartott lelőhelyek állapotának fenntartását, illetve állapotuknak a mezőgazdasági művelés és 
erózió általi folyamatos pusztulását leginkább a korlátozott hasznosítású mezőgazdasági területbe 
való bevonás, azaz a gyepesítés jelentené.   
A településen található régészeti értékek védelme érdekében be kell tartani a kulturális örökség 
védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény vonatkozó előírásait. 
 
 

5. Közlekedés 

5.1. Hálózatok és közúti hálózati kapcsolatok: Pörböly község Tolna megye délkeleti részén, 
Bátaszéktől 7,5 km, Bajától 12,5 km, Szekszárdtól 30 km, Mohácstól 37 km, Pécstől 68 km, 
Budapesttől 181 km távolságra található. Fentiek alapján elsődlegesen Baja és Bátaszék városok felé, 
másrészt a megyeszékhely Szekszárd felé jónak mondható a közúti megközelítés lehetősége. A 
településen átmenő forgalom azonban nagy. 
A község belterületén keresztül halad az 55. számú Szeged-Bátaszék közti főút. Az átmenő forgalom a 
főúton számottevő, amely jelentős zaj-, rezgés-, porterheléssel jár és a gyalogosokat illetve 
kerékpárosokat is veszélyezteti.  
5.2. Vasúti közlekedés: A települést vasútvonal érinti a Kiskunhalas-Baja-Bátaszék törzshálózati 
vasútvonal, Pörböly községben vasútállomással. A legközelebbi körzeti vasútállomás Bátaszéken (7 
km-re) található.  
A község keleti részén lévő erdőgazdasági turisztikai központtól indul a Gemenci erdőt feltáró 
erdőgazdasági keskeny nyomközű vasút, amely erdőgazdálkodási és turisztikai forgalmat is 
lebonyolít. 
5.3. Közösségi közlekedés: A településen helyi autóbusz közlekedés nincs. Távolsági autóbusz járatok 
áthaladnak a településen. A buszmegállóhelyek kiépítettsége megfelelő, de korszerű buszvárók 
létesítésére szükség lenne. 
5.4. Vízi közlekedés: A településnek nincsenek vízi közlekedésre alkalmas vízfelületei.  
5.5. Légi közlekedés: A községhez legközelebbi repülőtér (sport-repülőtér) Szekszárd mellett, 
Őcsényben (25 km-re) található. 
5.6. Kerékpáros és gyalogos közlekedés: A község keleti határán, a Duna árvízvédelmi töltésén halad 
a Dunaújváros-Dunaföldvár-Paks-Bogyiszló-Gemenc-Pörböly-Báta-Dunaszekcső, továbbá Pörböly és 
Baja között tervezett a térségi kerékpárút törzshálózat egy szakasza. Ez utóbbi Tolna megye 
területrendezési terve szerint a vasúttól északra a Gemenci erdőben haladna, viszont az 1573/2018. 
(XI. 15.) Korm. határozat szerint az 55. út fejlesztése keretében valósul meg. 
5.7. Helyi úthálózat: A község belterületi úthálózata az 55. számú főút (Bajai út) átkelési szakaszához 
kapcsolódik.     
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A község belterületi úthálózati szerkezete megfelelő, a lakóutcák kiépítettsége azonban nem 
mindenhol kielégítő. Jellemzően az utak burkolat-szélessége csak egyirányú forgalom bonyolítására 
alkalmas. A csomópontok a forgalmi igények számára megfelelőek.   
5.8. Parkolás: A község központjában a művelődési háznál, továbbá a temetőnél az igényeknek 
szűkösen megfelelő számú parkolóhely található.  
 

Fejlesztési elképzelések, javaslatok 

A Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások 
összehangolásáról és azok 2022-ig történő megvalósításáról szóló 1371/2016. (VII. 15.) és az azt 
módosító 1656/2017. (IX. 13.) Kormányhatározat szerint Pörböly község területén 2022-ig országos 
hálózatot érintő közlekedés-fejlesztési beruházás nem tervezett.     
A Közép-Duna menti térségben tervezett országos és helyi közúti, valamint vasúti felújítások és 
fejlesztésekről szóló 1573/2018. (XI. 15.) Korm. határozat melléklete tartalmazza I/17. soron az 55. 
főút Pörböly – Alsónyék közti szakasz felújítását, továbbá a II/10. soron az 55. út Baja – Pörböly közti 
szakasz fejlesztését párhuzamos kerékpárút építéssel. 
Tolna megye szerkezeti tervében szerepel az 55. út belterületet elkerülő új nyomvonal terve a vasút 
déli oldalán az alsónyéki közigazgatási határig, ahol a vasutat is keresztezi. Az elkerülő út Pörböly 
lakossága számára, mind pedig az úton közlekedők – főként Baja lakói számára nagy jelentőségű 
lenne. A MATrT azonban nem irányoz elő az 55. út esetében Pörbölynél település-elkerülést. 
Báta község településrendezési tervében szerepel egy Báta – Pörböly közti összekötő út, ezt azonban 
a megyei területrendezési terv nem tartalmazza, azonban az út helyi gyűjtőútként történő 
szerepeltetése indokolt. 
A település helyi úthálózatát az igények figyelembevételével az Önkormányzat lehetőségeit 
mérlegelve szükséges fejleszteni. A lakókörnyezet minőségének ugyanis fontos tényezője a helyi 
közlekedési feltételek állapota. A község központjában és a temetőnél szükséges új, a tényleges 
igényekre méretezett kiépített parkolóhelyeket kialakítani.   
Közösségi közlekedés terén elsősorban a lakosság utazási igényeit minél tökéletesebben kielégítő 
járatszámra és menetrend kialakítására kell törekedni. Az autóbusz-várókat a lehetőségek keretein 
belül minél komfortosabb és esztétikusabb módon kívánatos kialakítani. 
 

6. Közműellátás, hírközlési javaslat 

Vízellátás:  
Pörböly község közüzemű vízellátását a kistérségi Bátaszék-Alsónyék-Pörböly-Báta vízmű 

biztosítja. A kistérségi vízmű hálózat üzemeltetője a Szekszárdi székhelyű E.R.Ö.V Zrt. A kistérségi 
vízmű hálózat vízbázisát mélyfuratú kutak biztosítják, 4 db üzemelő, 2db tartalék kút. A kistérségi 
vízmű hálózathoz Pörbölyön 60 m3-es térszíni tároló, és egy 100 m3-es hidroglóbusz tartozik. 
Fejlesztési javaslat: A település vízfogyasztása a magyarországi tendenciáknak megfelelően jóval 
alacsonyabb a tervezés során számításba vett fajlagos értékeknél, így a meglevő vízbázis, tekintettel a 
2004.évi fejlesztésre is a távlati vízszükséglet biztosítására alkalmas.  
A rendezési tervjelentős lakóterület fejlesztést nem irányoz elő, az új lakóépületek vízellátása a 
meglevő közüzemű hálózatra való rácsatlakozással biztosítható. A rendezési terv távlatán belül 
foglalkozni kell a meglevő elosztóhálózat szükség szerinti rekonstrukciójával, a vezetékhálózat 
tisztításával.  

Szennyvízelvezetés: 
Pörböly község közüzemű csatornahálózattal nem rendelkezik, jelenleg a település 

szennyvízelvezetése zárt gyűjtőkkel, és a Bátaszéki szennyvíztelepre történő átszállítással megoldott. 
A település szennyvízelvezetését közösen kívánja megoldani Alsónyék településsel. A településeken 
keletkezett szennyvizeket közös beruházás keretén belül kívánják megoldani. A települések 
keletkezett szennyvizeket a Bátaszéki szennyvíztelepre vezetik. A Bátaszéki szennyvízelvezetési 
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rendszerhez való csatlakozáshoz elkészítették a 379/2015.(XII.8) Korm. rendelet szerinti 
agglomerációs csatlakozási tervdokumentációt. Az agglomerációs csatlakozási tervdokumentációt az 
Országos Vízügyi Főigazgatóság felterjesztése alapján a Belügyminisztérium jóváhagyta. A BM 
jóváhagyás alapján Pörböly település szennyvízelvezetésének a hosszú távon a Bátaszéki 
szennyvíztelepre történő vezetéssel kerül megoldásra. 
 

Csapadékvíz elvezetés: 
Pörböly község belterületi csapadék vízelvezetése nyílt árokrendszerrel történik. A csapadékvíznek 

nincs közvetlen befogadója. A településre hullott csapadék a szikkasztó árkokban kerül 
elszikkasztásra. A fejlesztési területeken a csapadékvíz elvezetés ugyancsak nyílt árokrendszerrel 
történik szikkasztással, illetve a település mélyebben fekvő területeire történő elvezetéssel.  

A terv távlatán belül önkormányzati feladat a belterületi nyílt árokrendszer folyamatos 
karbantartása.  

 

Hírközlés 
Pörböly község vezetékes telefon szolgáltatás szempontjából a 74. sz. Szekszárd primer körzetbe 

tartozik, melynek telefon hálózata a Magyar Telekom Nyrt. (1013 Krisztina krt. 55.) tulajdona. 
Hálózat-fejlesztést a közeljövőben nem terveznek.  

Pörböly község másik, vezetékes hírközlési szolgáltatója a Tarr Kft. (7100 Szekszárd, Bezerédi u. 
2.) mely TV, internet és vezetékes telefon szolgáltatást kínál előfizetőinek.  

Vezeték nélküli hírközlési szolgáltatást az alábbi szolgáltatók biztosítanak Pörbölyön: 
1. Magyar Telekom Nyrt. Hálózat Technológiai Igazgatóság Vezetéknélküli ágazat (1519 

Budapest, Pf. 512.) Bázisállomásuk koordinátái Pörböly területén: EOVX: 95 335; EOVY: 
632 370. A telephelyhez tartozó mikrohullámú összeköttetés nyomvonal-védelmére 
magassági korlátozást nem jegyeztettek be, és a későbbiekben sem áll szándékukban. A 
településen új átjátszó állomást nem terveznek. 

2. Telenor Magyarország Zrt. Műszaki szolgáltatások igazgatósága (2045 Törökbálint, Pannon 
út) Nem küldött adatszolgáltatást. 

3. Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. (Budapest, 1096 Lechner Ödön fasor 6.) 
Pörböly területén – a Bajai út – Erdész u. sarkán egy 36 m magas, rácsos tornyos 
bázisállomást üzemeltetnek, melynek koordinátái: EOVX: 95 337; EOVY: 632 376 A tornyon 1 
db. 36,4 m magasságú, mikrohullámú antenna van, 249o-os tájolással. Hálózat-fejlesztést 
jelenleg nem terveznek. 

Tervezett fejlesztések: 
      A jelen rendezési terv három helyen irányoz elő – hírközlő hálózat bővítést igénylő – fejlesztést: 
1) A Szálláskertek utcától északi, ill. déli irányban elterülő 155-170 hrsz. 074/1-074/3 hrsz. 177, 183, 

184 és 189 hrsz. ingatlanokon kialakítandó, új lakótelkek vezetékes hírközlését az Iskola utcában 
és a Szálláskertek utcában meglévő, földkábeles Telekom hálózatokról leágazó új földkábeles 
kábel-szakaszok építésével, és a várható igényeknek megfelelő bővítésével javasolt megoldani.  

2) A 047/2 hrsz. ill. a 150/6, /9, /11, /12 hrsz. ingatlanok területén, egy feltáró úttal tervezett, 
különleges gazdasági terület vezetékes hírközlését az Óvoda utcai Telekom hálózat 
meghosszabbításával, ill. bővítésével, valamint a 047/2 hrsz. ingatlan mentén tervezett feltáró 
úton egy új, földkábel építésével és a hálózatnak a várható igényeknek megfelelő bővítésével 
javasolt megoldani. 

3) A tervezett lakóingatlanok egy része ellátható a Magyar Telekom, vagy a Tarr Kft Bajai utcai, 
meglévő hálózatairól. Másik részük a 2) pontban javasolt, új hálózat-bővítéshez csatlakoztatható. 

 

Elektromos energia ellátás 
Meglévő állapot: 
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Pörböly község villamosenergia ellátását az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. biztosítja, a 
Szekszárd alállomás, 22 kV-os celláiból induló szabadvezetékekre csatlakozó, 22/0,4 kV-os 
transzformátor állomásokon keresztül. A község területén 7 db. E.ON tulajdonú transzformátor 
állomás található.  A 22 kV-os, szabadvezeték hálózat vas-, ill. betonoszlopokon, a 0,4 kV-os hálózat – 
mely nagyrészt csupasz, helyenként szigetelt szabadvezetékes – beton, ill. betonlábas faoszlopokon 
húzódik. A fogyasztói csatlakozások szigetelt szabadvezetékekkel vannak kiépítve. A közvilágítást 
energiatakarékos fényforrások biztosítják. Pörböly település területét nagyfeszültségű (NAF) hálózat 
nem érinti. 

Az új energia-igények teljesítésén, az állagmegóváson és megelőző karbantartáson kívül az E.ON 
Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. jelentősebb stratégiai beavatkozást, átépítést nem tervez. 
Amennyiben új létesítmény építése miatt villamos hálózat-kiváltásra van szükség, abban az esetben 
annak költsége az igénylőt terheli. 
Tervezett fejlesztések: 

A jelen rendezési terv három helyen irányoz elő – elektromos hálózat-bővítést igénylő – 
fejlesztést: 
1) A Szálláskertek utcától északi, ill. déli irányban elterülő 155-170 hrsz. 074/1-074/3 hrsz. 177, 183, 

184 és 189 hrsz. ingatlanokon kialakítandó, új lakótelkek villamos energiaellátását egy – a 
Szálláskert utcával párhuzamos – meglévő, 22 kV-os szabadvezetékre kapcsolt új, OTR 22/0,4 kV-
os transzformátor állomás létesítésével javaslom megoldani. Az egyes ingatlanok bekapcsolására 
szolgáló 0,4 kV-os hálózatot – a transzformátor állomásból induló – és a 22 kV-os hálózat 
oszlopaira függesztett, u. n. „közös oszlopsoros”, ill. földbe fektetett, kábelekkel javasolt kiépíteni. 
A tervezett telekkiosztás felett áthúzódó 22 kV-os szabadvezetéket a tervezett feltáró útra 
javasolt kitéríteni, mivel annak biztonsági övezetében – a 2/2013.(I.22.) NGM rendelet szerint – 
korlátozott az épületek elhelyezhetősége. 

2) A 047/2 hrsz. ill. a 150/6, /9, /11, /12 hrsz. ingatlanok területén, egy feltáró úttal tervezett, 
különleges gazdasági terület villamos energiaellátását egy – a Szálláskertek utca és a Bajai út 
sarkán álló – PÖRBÖLY KG III. VÍZMŰ jelű, 22/0,4 kV-os transzformátor állomást ellátó 22 kV-os 
szabadvezetéknek a Komló köz végéig meghosszabbítandó 22 kV-os szabadvezeték és az ott 
felállítandó, OTR 22/0,4 kV-os transzformátor állomás segítségével javaslom megoldani. A 
létesítendő transzformátor állomás teljesítményét a várhatóan oda települő gazdasági 
létesítmények teljesítmény-igénye határozza meg. A 0,4 kV-os hálózat kiépítését itt is földkábelek 
lefektetésével javaslom. 

3) A Bajai utcától délre, a 255 hrsz. ingatlan felosztásával tervezett lakótelkek egy része a Bajai 
utcában meglévő, 0,4 kV-os szabadvezeték hálózatról, más része a 2) pontban javasolt új, 22/0,4 
kV-os transzformátor állomásra kapcsolt, KIF hálózatról ellátható. 
Az újonnan kialakítandó lakó-, ill. gazdasági területek közvilágítását a 0,4 kV-os vezetékekkel 

párhuzamosan lefektetett, közvilágítási kábelek, a környezetbe illő kandeláberek és energiatakarékos 
világítótestek alkalmazásával javaslom megvalósítani. 
Megújuló energiaforrások használata 

Pörböly Község Önkormányzata jelenleg nem használ megújuló energiaforrásokat, de a jövőben 
az Önkormányzat épületében (7142. Pörböly, Óvoda u. 1.) napenergia hasznosítását tervezik fűtés-
hűtés céljára. 
 

Gázellátás  
A község jelenleg nincs bekötve az országos földgáz-hálózatba.  
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7. Környezetvédelem 

 

7.1.  Felszíni vizek védelme 
 Pörböly területén felszíni vízfolyás, állóvíz nem található. A településhatárt érintő Duna-ág, a 

Kerülő-Duna medre csaknem száraz. A csapadékvíz elvezetése a belterületi szakaszon kialakított 
szikkasztó árokrendszerben történik. Fő gyűjtőárok, egyéb befogadó a településen nincs. 
Megemlítendő, hogy a Paptava csatorna egy kisebb szakasza a pörbölyi külterület déli részén 
található és a Szekszárd-Bátai főcsatornába csatlakozik, már bátai területen. Ez a csatorna a 
belterülettel nincs kapcsolatban és olyan távol (vasúttól délre) helyezkedik el, hogy a belterületi 
vízelvezetésre nincs is hatása.  

A települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük 
kijelöléséről szóló 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint Pörböly nem 
tartozik az érzékeny felszíni vizek vízgyűjtő területét kijelölő települések közé. A felszíni vizek mentén 
meghatározott vízgazdálkodási területen belül a területhasználatot és az építést a vízvédelem 
érdekeinek kell alárendelni. 
 

7.2.  Felszín alatti vizek védelme  
 A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 2. számú melléklete 

tartalmazza a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területek besorolásának 
feltételrendszerét, a besorolásokat pedig a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet tartalmazza, mely 
szerint Pörböly község közigazgatási területe a fokozottan érzékeny területek körébe sorolható. 

A szennyvízcsatorna hálózat nincs kiépítve, ezért a felszín alatti vizek kommunális eredetű 
szennyeződése reális veszélyt jelent. 

Pörböly község területe üzemelő, vagy távlati vízbázis védelmi területet nem érint. 
Pörböly közigazgatási terülte teljes egészében nitrátérzékeny terület. A vizek 

nitrátszennyezésének megelőzése, csökkentése érdekében követendő helyes mezőgazdasági 
gyakorlat szabályait az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet tartalmazza. A szennyvizek szikkasztása 
átmenetileg sem engedélyezhető a közigazgatási területen. 
 

7.3.  Földvédelem 
 Jelentős földfelszínt szennyező objektumok (ipari üzemek, veszélyes anyagraktárak) a községben 

nem találhatók. A földfelszín terhelése elsősorban a mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó 
szennyezésekből (bemosódások, kemikáliák) származik. A település közigazgatási területének 53,6%-
a mezőgazdasági terület.  

A talajvédelem érdekében a felszíni vízelvezetést korrekt rendszer kiépítésével meg kell oldani. A 
lehullott és káros szennyező anyagoktól mentes csapadék „helyben tartását” a zöldfelületeken, 
illetve burkolatlan gyepes árkokban történő szikkasztással meg kell oldani.  

Javasolt a mezőgazdasági területrendezés keretében új mezővédő erdősávok létesítése, a 
mezőgazdasági növények szélvédelmének fokozására és a tájkép gazdagítására. A nagyüzemi 
művelés során az akadályt jelentő magányos fákat, cserjéket nagyrészt kivágták, ezek pótlására az 
üzemi utak, vízfolyások, táblahatárok mentén újakat kell ültetni. Ide sorolható a termesztést szolgáló 
épületek, létesítmények környezetének, illetve töltések és rézsűk növényekkel való betelepítése is. A 
szántó területeken előtérbe kell helyezni a szerves trágya használatát a túlzott műtrágyázással 
szemben, amely a talajvíz és a felszíni vizek nitrátosodásához vezet.  

A talaj védelmét szolgálja a művelési módnak megfelelő vetésforgó kiválasztása, valamint a 
művelés előnyös irányának a meghatározása, amely csökkenti az erózióveszélyt. 
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7.4.  Természet-és tájvédelem 
A közigazgatási területen lévő táji-, természeti értékeket a tervhez készült „Tájrendezési javaslat” 

részletesen vizsgálja. Pörböly Gemenc érintettségéből fakadóan jelentős természeti értékű területtel 
rendelkezik. A tervmódosítás két helyen érinti a természetvédelmi területet. Az egyik a Bajai út északi 
felén található tartalék gazdasági területet mezőgazdasági területbe sorolja (jelenlegi használatnak 
megfelelően). Ez a természeti értékek és a kiváló szántóterületek, mint természeti erőforrás 
védelmét erősíti. 

Másik módosítással az ökoturisztikai központ és faüzem területét ugyancsak gazdasági területből 
közjóléti erdő és különleges erdőgazdasági területbe sorolja. A módosítással a természeti erőforrások 
védelme érvényesül. 
 

7.5.  Levegőtisztaság-védelem 
 Pörbölyön a levegőminőséget meghatározó szennyezőanyagok egyik részét a közlekedés, másik 

részét a helyhez kötött források eredményezik.    
 Pörböly belső úthálózatának gerincét is az 55. sz. Bátaszék-Szeged II. rendű főút átkelési szakasza 

adja. Az 55. sz. főút a községnek jó közlekedési kapcsolatot biztosít, de ebből eredően nagy a 
településen áthaladó tranzit forgalom nagysága. Fontos feladat a belterületi útszakaszok stabilizálása, 
illetve a megromlott állapotú szakaszok javítása, a burkolatlan utak szilárd burkolattal történő 
kiépítése.  

A településen jelentős légszennyező forrás nem található. A levegőminőség kedvező állapotának 
fenntartása érdekében a jövőben csak olyan új tevékenységeket célszerű támogatni, melyek a 
lakókörnyezetet minimális mértékben terhelik. 

A kibocsátások vizsgálata alapján a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 
4/2002. (X.7.) KvVM rendelet alapján Pörböly az „F" zónacsoportba sorolható, azaz azon területek 
közé tartozik, ahol a légszennyezettség az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg. 

Tolna Megye Területrendezési Tervének szerkezeti tervlapján is szerepel az 55. főút elkerülő 
nyomvonala Pörböly község területén. Az 55. út forgalma már jelenleg is indokolttá teszi egy elkerülő 
út betervezését, ami célszerűen a belterülettől délre, a vasútvonal mentén vezethető. Így a község 
jelenlegi fő útvonalai – Bajai utca – mentesülne az átmenő forgalom okozta környezetvédelmi és 
balesetveszélyt jelentő problémáktól. Az elkerülő út megépítése környezetvédelmi szempontból 
indokolt. A tájrendezési javaslattal összhangban levegőminőség-védelmi szempontból is javasolt az 
utcák fásításával komolyabban foglalkozni.   
 

7.6.  Hulladékkezelés 
 A községben a települési hulladékgazdálkodásról szóló 10/2013. (VII.17.) számú rendelet 

rendelkezik a helyi hulladékgazdálkodás szabályairól. Az Önkormányzat kötelező helyi 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szervez és tart fenn a települési hulladék rendszeres 
gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére. A szilárd kommunális hulladék 
begyűjtését és elszállítását az ALISCA TERRA Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. biztosítja 
hetente egy alkalommal. Szelektív hulladékgyűjtés havonta 1 alkalommal, házhoz menően, 
lomtalanítási akció évente egyszer van, és a közszolgáltatás keretében a zöldhulladék elszállítása is 
szervezett formában havi rendszerességgel működik. A legközelebbi hulladékudvar Bátaszéken 
található. 

A településrendezési eszközök felülvizsgálata a hulladékgazdálkodásra hatással nincs. 
 

7.7.  Zaj és rezgésvédelem 
A község helyi zajvédelmi rendelettel nem rendelkezik. A településen közúti és vasúti 

közlekedésből eredő zajterheléssel is számolni kell.  
A közlekedési zajok főképpen a lakott területen áthaladó 55. számú, viszonylag nagy forgalmú 

úttól származnak. Az elvégzett zajkibocsátás számítás eredményét a zajterhelési határértékkel 
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összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy az 55. számú út középvonalától 7,5 m távolságra a közlekedés 
okozta zajterhelés mind nappal mind éjjel meghaladja a lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias 
telepszerű beépítéssel) funkciójú területekre vonatkozó határértékeket. A jelentős környezeti zavaró 
hatása miatt a belterületi úthálózatot úgy kell fejleszteni, illetve olyan közlekedésszervezési 
intézkedéseket célszerű hozni, hogy a forgalom a védendő területek környezetében a lehetséges 
legkisebb mértékű, csillapított jellegű legyen. 

A vasúti közlekedésből eredő zajterheléssel a Bátaszék–Baja–Kiskunhalas-vasútvonal a MÁV 154-
es számú, egyvágányú, nem villamosított fővasútvonala okán szükséges számolni. A vasútvonalon 
elsősorban személyvonat forgalom bonyolódik, a tehervonat forgalom mára elenyésző. A község 
területén áthaladó vasútvonal forgalma nem jelentős.  

A zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló országos hatókörű jogszabály üzemi 
eredetű zajterhelésre vonatkozó határértékeit a zajforrást üzemeltetőnek be kell tartani. Az üzemi 
tevékenység zavaró mértékű – lakóterületi határértéket meghaladó - zajterhelésétől mentesíteni kell 
a védendő lakó- és intézményterületeket. A védőtávolságok mértéke – amennyiben azt nem külön 
jogszabály írja elő kötelező jelleggel - a zavaró környezeti hatások mérséklését eredményező 
környezetvédelmi célú technológiai változtatások esetén, környezeti hatáselemzést tartalmazó 
szakértői anyagokra alapozottan módosítható. 
 

8. Védőterület és védősávok 

8.1. Katasztrófavédelmi besorolás 
A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság adatszolgáltatása szerint a települések 
katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 
jogszabály (62/2011. (XII. 29.) BM rendelet) értelmében Pörböly község II-es katasztrófavédelmi 
osztályba sorolt a nukleáris létesítménytől való távolsága alapján. 
 

8.2. Vasút, utak védőterülete 
Nyomvonal jellegű létesítmények (vasútvonal, országos közutak, nagyfeszültségű elektromos 
vezetékek, nagynyomású gázvezetékek) esetén az OTÉK 38. § nyomvonal jellegű építményekre 
vonatkozó előírásai a mértékadók. 
 
8.4. Vízbázis-védelmi területek 
A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Tolna Megyei Szakaszmérnöksége nyilatkozata szerint a 
község területén vízbázisvédelmi terület nincs kijelölve. A község területe a felszín alatti vizek 
állapota szempontjából fokozottan érzékeny területbe sorolt. 
 

9. Korlátozások 

9.1. Ásványi nyersanyagvagyon terület:  
A Baranya Megyei Kormányhivatal Bányászati Osztály nyilatkozata szerint Pörböly község területén 
sem szilárdásvány- sem szénhidrogén-bányászati létesítmény nem található, továbbá megkutatott 
ásványi nyersanyagvagyon sem ismeretes. 
 

9.2. Belvízzel veszélyeztetett terület  
Pörböly község a Duna rész-vízgyűjtőn, az 1-15 Alsó-Duna jobb part vízgyűjtő gazdálkodási tervezési 
alegység területén helyezkedik el.    
A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) 
KvVM-BM együttes rendelet melléklete szerint a község területe a „C” enyhén veszélyeztetett 
kategóriába tartozik. 
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9.3. Vízminőségvédelmi területek 
Az OTrT szerint Pörböly község területének keleti része tartozik az országos vízminőségvédelmi 
terület övezetébe. 
A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, valamint a 27/2004. KvVM 
rendelet szerint a község fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi területen fekszik. 
A község közigazgatási határán belül nincs ivóvízbázis védelmére kijelölt hidrogeológiai védőzóna. 
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3. melléklet 

Pörböly Község Képviselő-testületének a Pörböly község településszerkezeti tervének elfogadásáról 
szóló 44/2020. (VII.6.) önkormányzati határozathoz 

 

III. VÁLTOZÁSOK (BEAVATKOZÁSOK ÉS ÜTEMEZÉSEK) 

 

Pörböly község rendelkezik OTÉK alapú, hatályos rendezési tervvel. Így az egyes területek 
területfelhasználási egységbe történő besorolása túlnyomó részben a korábbi tervhez, kisebb 
részben pedig a fejlesztési igényekhez igazodóan történt. 

A közlekedési elemek változása 

A települést átszelő 55. sz. országos főút új nyomvonalra helyezése javasolt a belterülettől délre a 
település teljes belterületének az átmenő forgalomtól és környezeti ártalmaktól való mentesülése 
érdekében. A tervezett nyomvonal Tolna megye területrendezési tervével összhangban van. 
Pörböly helyi gyűjtőutakkal történő összekötése javasolt Decs és Báta községekkel.    
  
A területfelhasználási elemek változása 

1. Az 55. út belterületet elkerülő nyomvonala a megyei területrendezési tervhez igazodva a vasút 
déli oldalára kerül. 

2. A belterület déli részén tervezett új lakóterület nagyobbrészt kereskedelmi-szolgáltató terület, 
kisebb részben különleges mezőgazdasági üzemi területbe (lovas-központ) került átsorolásra.   

3. Az új templom ingatlana átsorolásra került településközpont vegyes területbe, a sportpálya 
körüli zöldsáv zöldterületbe. 

4. A Bajai utca déli oldalán tervezett zöldterület és templom területe falusias lakóterületbe került. 

5. A belterülettől észak-keletre fekvő major területe gazdasági területből különleges 
mezőgazdasági területbe került átsorolásra. 

6. A belterülettől keletre fekvő tartalék gazdasági terület átsorolásra került általános 
mezőgazdasági területbe. 

7. Az erdőgazdaság üzemi területétől északnyugatra fekvő erdőterület egyrészt gazdasági-ipari 
területből, másrészt védelmi erdőterületből közjóléti erdőterületbe került. A közjóléti erdőbe 
ékelődő vendégház ingatlana beépítésre nem szánt különleges idegenforgalmi területbe került. 

8. Az erdőgazdaság üzemi területe ipari területből különleges erdőgazdasági területbe került. 

9. A vasúttól délre fekvő tanyák területe (020/2, 016/4 és 08/11, 08/12 hrsz.) különleges 
területből, illetve védelmi erdőterületből általános mezőgazdasági területbe került.   

10. A belterülettől nyugatra fekvő vízmű és víztorony telke a tényleges kiterjedésének megfelelően 
különleges közmű-üzemi területbe került. 

11. A benzinkút területe kereskedelmi szolgáltató területből, a vasútállomás területe kötöttpályás 
közlekedési területből különleges közlekedési építmények elhelyezésére szolgáló területbe 
került. 

12. A gátőrház ingatlana vízgazdálkodási területből beépítésre nem szánt különleges vízügyi 
területbe került. 

13. A 047/7-9 hrsz-ú ingatlanok keleti része erdőterületből általános mezőgazdasági területbe 
került. 
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A változásokhoz szükséges beavatkozások   

1. A belterület északi részén tervezett új lakóterület kialakítása, az új telekosztások történhetnek 
magánerőből is, de ennek kicsi a realitása. Ha a községben megélénkül a lakótelkek iránti igény, 
célszerű az önkormányzat részéről a kiszemelt és rendezési tervben fejlesztésre szánt területet 
felvásárolni és előközművesíteni, majd ezt követően értékesíteni.  

2. A belterület déli részén tervezett új gazdasági terület megvalósítása a befektetői szándékok 
függvényében történhet. Ha az Önkormányzat igazán ösztönözni szeretné a gazdaság 
élénkülését, úgy célszerű lenne a fejlesztésre szánt területet útépítéssel illetve 
előközművesítéssel vonzóvá tenni. 

3. Az 55. út települést elkerülő nyomvonala által érintett terület vonatkozásában kártalanítási 
igény fellépése esetén az Étv. 30. § előírásai szerint kell eljárni. Mivel az út országos közút, az 
Étv. 30. § (6) bekezdése értelmében a kártalanítási felelősség a Magyar Államot terheli. 

 

A változások ütemezése 

Az említett változások egyike sem előre meghatározható határidőhöz kötött.  

Az Önkormányzat döntéseit a gyakran változó lakossági és befektetői igények, továbbá az éppen 
aktuális pályázati lehetőségek nagymértékben befolyásolhatják.  

Jelen pillanatban égetően sürgős területfelhasználási beavatkozásra nincs szükség, mivel jelenleg 
jelentős számú beépítetlen üres telek, valamint gazdasági célú fejlesztésre alkalmas terület is 
egyaránt rendelkezésre áll a községben. 
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4. melléklet 

Pörböly Község Képviselő-testületének a Pörböly község településszerkezeti tervének elfogadásáról 
szóló 44/2020. (VII.6.) önkormányzati határozathoz 

 

IV. A TELEPÜLÉS TERÜLETI MÉRLEGE 

Közigazgatási terület (ha) 1110,62 

Beépítésre szánt terület (ha) 76,23 

Beépítésre nem szánt terület (ha) 1034,39 

 

Beépítésre szánt területek területfelhasználási egységei  

Lakóterület 

Falusias lakóterület 47,07 

Vegyes terület 

Településközpont terület 0,69 

Gazdasági terület 

Kereskedelmi, szolgáltató terület  5,69 

Különleges terület 

Különleges mezőgazdasági üzemi terület  10,95 

Különleges közmű terület 0,71 

Különleges, közlekedési építmény elhelyezési terület 1,13 

Különleges vízügyi terület 0,77 

Különleges erdőgazdasági terület  9,07 

Különleges idegenforgalmi terület 0,15 

Különleges sport terület 0,77 

Beépítésre nem szánt területek területfelhasználási egységei 

Beépítésre nem szánt különleges területek 

Beépítésre nem szánt terület, temető 0,84 

Zöldterület  

Zöldterület 1,7 

Erdőterület 

Gazdasági rendeltetésű erdőterület 42,94 

Védelmi rendeltetésű erdőterület 317,37 

Közjóléti rendeltetésű erdőterület 5,37 

Mezőgazdasági terület 

Általános mezőgazdasági terület 588,05 

Közlekedési és közműterület 

Közutak, közművek területe 32,68 

Vasút 12,83 

Vízgazdálkodási terület 

Vízgazdálkodási terület 31,84 
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5. melléklet 

Pörböly Község Képviselő-testületének a Pörböly község településszerkezeti tervének elfogadásáról 
szóló 44/2020. (VII.6.) önkormányzati határozathoz 

 

V. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 

 

A településrendezési tervek készítése, módosítása során meg kell teremtetni az összhangot 
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 
(továbbiakban: Trtv) előírásaival.  
Az országos kiemelt térségi és megyei térségi övezetek lehatárolása a Trtv. 22. §-a szerint: 
„A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési eszközök készítése 
során a térségi övezetek által érintett területeket az e törvény felhatalmazása alapján kiadott 
kormányrendelet szerint, az abban meghatározott államigazgatási szervek előzetes 
adatszolgáltatását mérlegelve kell lehatárolni. A mérlegelésnél az e törvényben meghatározott 
szerkezeti terveket kell elsősorban figyelembe venni.”   
A terv készítése során az új Trtv. hatályba lépése után az illetékes államigazgatási szervektől új 
adatszolgáltatás-kérés megtörtént, és az így kapott adatok szerepelnek a tervben.  

 

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési terve 

Az ország Szerkezeti Terve: 

 A község nyugati része mezőgazdasági, keleti része erdőgazdálkodási térségbe, a belterület 
települési térségbe tartozik. A községet átszeli a Bátaszék-Kiskunhalas vasútvonal és az 55. sz. 
országos főút, továbbá az elsőrendű árvízvédelmi fővédvonal.  

A Trtv. országos övezetei 

1. Az ökológiai hálózat magterületének övezete: (Trtv. 25. §) A község keleti része érintett.       

2. Az ökológiai hálózat ökológiai folyosó övezete: (Trtv. 26. §) Pörböly területén nem fordul elő.   

3. Az ökológiai hálózat pufferterületének övezete: (Trtv. 27. §) Pörböly területén nem fordul elő.   

4. Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete: (Trtv. 28. §) A község északnyugati része érintett.  

5. Jó termőhelyi adottságú szántók övezete: (9/2019. (VI.14.) MvM rendelet 2.§) A község 
északnyugati része kis mértékben érintett.  

6. Erdők övezete: (Trtv. 29-30. §) A község területének keleti része érintett.   

7. Erdőtelepítésre javasolt terület övezete: (9/2019. (VI.14.) MvM rendelet 3.§) Pörböly területén 
nem fordul elő.   

8. Tájképvédelmi terület övezete: (9/2019. (VI.14.) MvM rendelet 4.§) A község keleti része érintett.    

9. Világörökség és világörökség várományos terület övezete: (Trtv. 31. §) A község nem érintett.   

10. Vízminőség-védelmi terület övezete: (9/2019. (VI.14.) MvM rendelet 5.§) A község keleti része 
érintett.   

11. Nagyvízi meder övezete: (9/2019. (VI.14.) MvM rendelet 6.§) A község keleti része érintett.   

12. VTT-tározók övezete: (9/2019. (VI.14.) MvM rendelet 7.§) A község nem érintett. 

13. Honvédelmi és katonai célú terület övezete: (Trtv. 32. §) A község nem érintett. 
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Az ország szerkezeti tervének 
kivonata 

 

Ökológiai hálózat magterület, 
ökológiai folyosó, pufferterület 

 

Kiváló termőhelyi adottságú 
szántók övezete 

 

Jó termőhelyi adottságú szántók 
övezete 

 

Erdők övezete 

 

Erdőtelepítésre javasolt terület 
övezete 

 

Tájképvédelmi terület övezete 
 

Világörökségi és világörökségi 
várományos terület övezete 

 

Vízminőségvédelmi terület 
övezete 

 

Nagyvízi meder övezete 

 

VTT tározók övezete 
 

Honvédelmi és katonai célú 
terület övezete 
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Tolna Megye Területrendezési Terve 

Tolna Megye Területrendezési Tervét (továbbiakban: MTRT) Tolna Megye Közgyűlése az 1/2005. (II. 
21.) mö. rendelettel állapította meg. Aktualizálva a 11/2016. (IX. 26.) mö. rendelettel. 

Megyei Szerkezeti Terv 

A község nyugati része mezőgazdasági, keleti része erdőgazdálkodási térségbe, a belterület települési 
térségbe tartozik. A községet átszeli a Bátaszék-Kiskunhalas vasútvonal, és az elsőrendű árvízvédelmi 
fővédvonal. Az 55. sz. Szeged - Baja országos főút új, a vasúttal párhuzamos tervezett nyomvonalon 
elkerüli a belterületet. A települést átszeli a Duna árvízvédelmi fővédvonala. 

Megyei övezetek (A Trtv. 91. § átmeneti előírásai szerint hatályban maradt övezetek) 

8. Ásványi nyersanyagvagyon gazdálkodási terület: Pörböly nem érintett.   

10. Rendszeresen belvízjárta terület övezete: A község nyugati része érintett.  

11. Földtani veszélyforrás terület övezete: Pörböly nem érintett.    

12. Tájrehabilitációt igénylő terület övezete (egyedileg meghatározott megyei övezet): Pörböly nem 
érintett. 

13. Szélerőműpark telepítéséhez vizsgálat alá vonható terület övezete (egyedileg meghatározott 
megyei övezet): A község területének nyugati része érintett. Az övezet lehatárolása azonban 
ellentétben áll az OTÉK 10. § (4) bekezdésének előírásával (beiktatta a 277/2016. (IX. 15.) Korm. 
rendelet) miszerint: „Beépítésre szánt területen és beépítésre szánt terület határától számított 
12 000 méteren belül – a háztartási méretű kiserőműnek számító szélerőmű kivételével – 
szélerőmű, szélerőmű park nem helyezhető el.” 

 

 

Megyei szerkezeti terv 

 
Ásványi nyersanyag-vagyon gazdálkodási 
terület övezete 

 

Rendszeresen belvízjárta terület övezete 

 

 

Földtani veszélyforrás terület övezete 

 

Tájrehabilitációt igénylő terület övezete 
 

Szélerőműpark elhelyezéséhez vizsgálat alá 
vonható terület övezete 

















 25 

Az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs rendszerben (TEIR) lévő alapadatok 
alapján Pörböly község közigazgatási területét érintően: 

Települési 
térség 

(ha) 

Erdőgazdálkodási 
térség 

(ha) 

Vegyes 
területfelhasználású 

térség 

(ha) 

Mezőgazdasági 

térség 

(ha) 

Vízgazdálkodási 
térség 

(ha) 

117,72 393,13 0 595,59 0 

 

 

A település területfelhasználása OTrT szerinti megfelelőségének igazolása 

 

PÖRBÖLY település területfelhasználási területi mérlege 

Térségi területfelhasználás TSZT területfelhasználási övezet Terület (ha) 

Az adott térségre 
vonatkozó %-os 
megoszlás 

  

Települési térség   117,72   

Ebből: Lakóterület 47,07 40 

  Vegyes terület   0,69 0,57 

  Gazdasági terület 6,12 5,2 

  Különleges terület 12,44 10,56 

  Különleges beépítésre nem szánt terület 0,42 0,35 

  Zöldterület 1,7 1,44 

  Erdőterület 9,58 8,13 

  Mezőgazdasági terület 18,8 16 

  Közlekedési terület (út, vasút) 16,79 14,25 

  Vízgazdálkodási terület 4,11 3,5 

Összesen:   117,72  100 

  

Mezőgazdasági térség   595,59  

Ebből: Lakóterület 0 0 

  Településközpont terület 0 0 

  Gazdasági terület 0 0 

 
Különleges terület 1,31 0,22 

  Különleges beépítésre nem szánt terület 0,42 0,1 

  Zöldterület 0 0 

  Erdőterület 1,83 0,3 

  Mezőgazdasági terület 566,1 95,04 

  Közlekedési terület (út, vasút) 16,2 2,7 

  Vízgazdálkodási terület 9,73 1,64 

Összesen:   595,59 100 

 

Erdőgazdálkodási térség 
 

393,13  

Ebből: Lakóterület 0 0 

  Településközpont terület 0 0 

  Gazdasági terület 0 0 

  Különleges terület 9,8 2,5 
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  Különleges beépítésre nem szánt terület 0 0 

  Zöldterület 0 0 

  Erdőterület 354,27 90,11 

  Mezőgazdasági terület 3,15 0,8 

  Közlekedési terület (út, vasút) 12,09 3,07 

  Vízgazdálkodási terület 13,82 3,52 

Összesen: 
 

393,13 100 

 

Vízgazdálkodási térség  4,18  

Ebből: Lakóterület 0 0 

  Településközpont terület 0 0 

  Gazdasági terület 0 0 

  Különleges terület 0 0 

  Különleges beépítésre nem szánt terület 0 0 

  Zöldterület 0 0 

  Erdőterület 0 0 

  Mezőgazdasági terület 0 0 

  Közlekedési terület (út, vasút) 0 0 

  Vízgazdálkodási terület 4,18 100 

Összesen:  4,18  
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6. melléklet 

Pörböly Község Képviselő-testületének a Pörböly község településszerkezeti tervének elfogadásáról 
szóló 44/2020. (VII.6.)  önkormányzati határozathoz 

 

 

VI. A BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁS EREDMÉNYE 

 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény alapján újonnan 
beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének - a külön 
jogszabály alapján számított - biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest 
nem csökkenhet.  
Pörböly község Településrendezési tervéhez készített biológiai aktivitásérték számítás a területek 
biológiai aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet alapján készült. 
A 2006. évi településrendezési terv alapján a biológiai aktivitásérték a teljes közigazgatási területre 
számítva 5831,96.   
A 2019. évi településrendezési terv felülvizsgálata során számolt érték a teljes közigazgatási területre 
5842,67. 

A település biológiai aktivitásértéke a jogszabályoknak megfelelően nem csökkent. 

 

 

 




