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A településrendezési eszközöket, a megalapozó vizsgálatot és az alátámasztó javaslatot az építésügyi és az
építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 14. § (2),
(3), (4) bekezdése alapján előírt jogosultsággal rendelkező tervezők készítették.
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O Z O R A

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
Ozora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 64/2018. (XI. 21.) számú határozatával
döntött új településrendezési eszközök elkészíttetéséről.

2. Előzmények
Településszerkezeti terv - jóváhagyva 50/2005. (XI. 16.) számú határozattal;
Ozora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005. (XI. 17.) ök. rendelete Ozora község
helyi építési szabályozásáról;
Ozora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelete a
településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési
sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól;
Ozora Község Településképi Arculati Kézikönyve – elfogadva a 63/2017. (XI. 23.) sz. kt. határozattal;
Ozora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2018. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a
településkép védelméről;
Ozora község Településfejlesztési Koncepciója – elfogadva a 25/2019. (VIII. 15.) sz. kt. határozattal.

3. A településrendezési terv elkészítésének rövid leírása:
Ozora 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.
(EljR. 9. § (2))
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1. melléklet
Ozora község településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 202/2020. (XII. 01.) polgármesteri határozathoz

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVLAP

5

2. melléklet
Ozora község településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 202/2020. (XII. 01.) polgármesteri határozathoz

OZORA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA

I.

A község településszerkezetét meghatározó nyomvonalas elemek

a) Természeti adottságú szerkezeti elemek
- Sió-csatorna;
- Cinca-patak;
- Névtelen-patak;
- Érmelléki-árok.

b) Közlekedési hálózati szerkezeti elemek
- 6407. sz. Simontornya – Ozora – Fürged országos mellékút a településen keresztül, kialakult
nyomvonalon;
- 6408. sz. Pincehely – Ozora országos mellékút kialakult nyomvonalon;
- 6407. út belterületet délről elkerülő tervezett nyomvonala;
- Ozora – Lajoskomárom között tervezett gyűjtőút az Enyingi utca folytatásaként meglévő út
nyomvonalán;
- Ozora – Felsőnyék között tervezett gyűjtőút a Mártírok útja folytatásaként meglévő út
nyomvonalán;
- Ozora – Mezőszilas között tervezett gyűjtőút meglévő út nyomvonalán;
- Ozora – Tolnanémedi között tervezett gyűjtőút a Hunyadi u. folytatásaként meglévő út
nyomvonalán;
- Döbröntepuszta bekötő útja meglévő nyomvonalon;
- tervezett Sió-völgyi országos kerékpárút Siófok – Ozora – Simontornya – Szekszárd - Fajsz között a
nagyobbrészt a Sió töltésén.

c) Közmű-hálózati szerkezeti elemek
- Dunaújváros – Tamási 132 kV-os távvezeték.
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II. A község közigazgatási területének felhasználása
A) Beépítésre szánt területek
Ozora közigazgatási területének beépítésre szánt területekkel rendelkező településrészei:
-

Központi belterület;

-

Sió hídtól északra lévő telephelyek;

-

Kula-major;

-

Döbröntepuszta (a belterülettől NY-ra);

-

Számadópuszta (a belterülettől É-ra);

-

Kismezőpuszta (a belterülettől DNY-ra);

-

Téglaházpuszta és a mellette tervezett gazdasági terület (a Mártírok u. végén).

1. Lakóterületek
1.1. Falusias lakóterülek
A község belterületének túlnyomó részét képező családi lakóházakkal beépített, vagy ilyen célra szánt
ingatlanai tartoznak falusias lakóterület övezetbe, igazodva a kialakult állapotokhoz.
A községben új lakóterületek kijelölése nem tervezett, a felmerülő új lakásépítési igényeket a falusias
lakóterületek beépítetlen, vagy lakatlan házzal beépített telkein lehet megvalósítani.
A falusias lakóterületek tömbre vonatkozó beépítési sűrűsége 0,5.

2. Vegyes területek
2.1. Településközpont területek
A község központjában a vár (1596 hrsz.), a templom (1747 hrsz.), az iskola (1748 hrsz.), az idősek
gondozási központja (1745/1 hrsz.), a Sión túl fekvő iskolai tornapálya (0555/2 hrsz.) továbbá a
községháza, plébánia és művelődési ház környéke (1-5 hrsz.), valamint a Kossuth u. – Vas Gereben
utca közti intenzíven beépített tömb (895-908 hrsz.) tartoznak településközpont területbe.
A településközpont területek tömbre vonatkozó beépítési sűrűsége 1,0.

3. Gazdasági területek
3.1. Kereskedelmi, szolgáltató terület
A Hunyadi utca elején (1744/12-13 hrsz.) és az Árpád utca végén lévő telephelyek (1449 hrsz.)
tartoznak kereskedelmi szolgáltató területbe.
Új telephelyek kialakítására kijelölt terület az Enyingi utca északi végén fekvő 1854 hrsz-ú beépítetlen
ingatlan, valamint az Árpád utca déli végén lévő 1449 hrsz-ú telephely.
A kereskedelmi, szolgáltató területek tömbre vonatkozó beépítési sűrűsége 1,0.
3.2. Egyéb ipari terület
A Sió híd északi hídfője környékén lévő benzinkút, terményszárító és terménytároló üzemek (0548,
0549/2, 0554/1, 0554/5-6, 0577/49, 0577/55-56 hrsz.) és a jövőben várható igények számára a
Mártírok úti 139-146 hrsz-ú földrészletek tartoznak egyéb ipari övezetbe.
Az egyéb ipari területek tömbre vonatkozó beépítési sűrűsége 1,0.
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4. Különleges területek
4.1. Különleges közmű-üzemi terület
Különleges közmű-üzemi területbe tartozó ingatlanok:


vízmű-telep (Hunyadi u., 1745/2 hrsz.);



telefonközpont (Petőfi u. 1104/2 hrsz.)

A tömbre vonatkozó beépítési sűrűség 0,4.
4.2. Különleges mezőgazdasági üzemi terület
Különleges mezőgazdasági üzemi területbe tartoznak az alábbi majorok:
-

Számadópuszta (0538/2 hrsz.)

-

Kismezőpuszta (0202/4, 0202/25 hrsz.)

-

Téglaházpuszta (0133/5-7 hrsz.)

-

Tótipuszta (1826 hrsz.)

-

Döbröntepuszta (091/1-2 hrsz.)

A tömbre vonatkozó beépítési sűrűség 1,0.
4.3. Különleges sport-terület
Különleges sport-területbe tartozik a Sió-hídtól északnyugatra fekvő sportpálya (1952 hrsz.)
A tömbre vonatkozó beépítési sűrűség 0,2.
4.4. Különleges idegenforgalmi terület
Különleges idegenforgalmi területbe tartozik:
-

Kulamajor (0556/10 hrsz., a műemléki védettségű volt Esterházy uradalmi méntelep)

A különleges idegenforgalmi terület állattartó, illetve a terület funkcióváltása esetén szállás és
vendéglátó rendeltetésű épületek és építmények elhelyezésére szolgál.
Az övezet tömbre vonatkozó beépítési sűrűsége 0,3.
4.5. Különleges temető terület
Különleges temető területbe tartoznak a község temetői és kegyeleti parkjai
-

Árpád utcai temető (1428 hrsz.)

-

Dózsa utcai Ótemető (1381 hrsz.)

-

Izraelita temető (778 hrsz.)

-

Tóthfalu temetője (0575 hrsz.)

-

Döbröntepuszta temetője (048 hrsz.)

A tömbre vonatkozó beépítési sűrűség 0,1.
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I.

Beépítésre nem szánt területek

5. Erdőterületek
A településszerkezeti terven az erdők elsődleges rendeltetés szerinti besorolása (védelmi, közjóléti,
illetve gazdasági) az illetékes erdészeti szerv adatszolgáltatásának figyelembevételével történt.
5.1. Védelmi erdőterületek
Védelmi erdőterületbe a településszerkezeti terv szerinti lehatárolással a talajvédelmi kategóriába
sorolt erdőterületek tartoznak.
5.2. Gazdasági erdőterületek
Gazdasági erdőterületbe a településszerkezeti terv szerinti lehatárolással a faanyagtermelő erdők
tartoznak.
5.3. Közjóléti erdőterületek
Közjóléti erdőterületbe a Kula-major melletti parkerdő (0556/16-17 hrsz.) területe tartozik.

6. Mezőgazdasági területek
6.1. Általános mezőgazdasági területek
A község külterületének szántó- és gyep művelési ágú földrészletei a településszerkezeti terv szerinti
lehatárolással általános mezőgazdasági területbe tartoznak.
6.2. Kertes mezőgazdasági területek
Ozora község közigazgatási területén a jelenlegi ingatlan-nyilvántartás szerint nem található zártkert
besorolású terület. A község belterületéből külterületbe csatolásra javasolt, lakóházakkal be nem
épített egyes ingatlanai kertes mezőgazdasági területbe tartoznak. Kertes mezőgazdasági terület
övezetbe tartozik Döbröntepuszta teljes belterülete is.

7. Zöldterületek
A község zöldterületei:
a) közpark


Kálvária-hegy (792/1 hrsz., 2,4653 ha)

b) közkertek


Szabadság tér (830/6 hrsz. észak-nyugati része, 713 m2)



Vár alatti fűszerkert (1599, 1600, 1601 hrsz., 1975 m2)



Kossuth utcai játszótér (950/2 hrsz, 599 m2)



Körtélyvölgy utcai zöldterület (410 hrsz., 3030 m2)

8. Beépítésre nem szánt különleges területek
8.1. Beépítésre nem szánt különleges rekreációs terület
Beépítésre nem szánt különleges rekreációs területbe tartozó területek:


Molnártó melletti horgászházas terület (0550/4 és 0549/3/c hrsz.);
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„Ozorádó horgászparadicsom” területe (0113/4 hrsz. tó körüli területrésze)

8.2. Beépítésre nem szánt különleges közmű-üzemi terület
Beépítésre nem szánt különleges közmű-üzemi területbe tartozó területek:


víz-magastározó (Tükörcsös-hegy, 0505/42 hrsz.);



vízmű (0547/27 hrsz.).

9. Természetközeli területek
Természetközeli területbe tartoznak a mocsár és nádas művelési ágú földrészletek. (030/3/b és
0549/3/b, 0529/c hrsz.)

10. Vízgazdálkodási területek
Vízgazdálkodási területbe tartoznak a község területén lévő tavak, vízfolyások és árkok.

11. Közlekedési és közműterületek
Közlekedési és közműterület övezetbe tartoznak a község meglévő és tervezett közúti területei.
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2.2.Tájrendezés, természetvédelem

Az ökológiai hálózathoz tartozó területeket (magterület, ökológiai folyosó) a településszerkezeti terv
tartalmazza.
A településszerkezeti terven feltüntetett tájképvédelmi területeken minden esetben, egyéb
területeken pedig az ésszerű lehetőségek mértékéig az alábbi szempontok érvényre jutására kell
törekedni:
-

A táj mozaikos jellege megőrizendő;

-

A tájképet zavaró művi elemek, különösen új hírközlési tornyok, elektromos légvezetékek,
víztornyok telepítése kerülendő;

-

Új épületek, épület-együttesek tájba illesztésére fokozottan ügyelni kell, telepítésükhöz
látványterv készítendő;

-

Dombtetőkön és hegygerinceken új épületek elhelyezése kerülendő;

-

Erdők, fasorok telepítésénél a honos növényfajok ültetendők;

-

A nagytáblás szántó-területek mezővédő erdősávokkal tagolandók;

-

A vizes élőhelyek és vízfolyások menti természetes állapotú rétek és galériaerdők
megőrizendők, vagy ahol indokolatlanul megszüntették őket, visszaállítandók;

-

A mezőgazdasági telephelyek védőfásítással körbeültetendők.

2.3. Zöldfelületi rendszer

Korlátlan használatú zöldterületek (közparkok, közkertek)
Kálvária-hegy közpark (792/1 hrsz.)
Szabadság téri közkert (830/6 hrsz.)
Vár alatti fűszerkert közkert (1599,1600,1601 hrsz.)
Kossuth Lajos utcai közkert (950/2 hrsz.)
Körtélyvölgy utcai közkert (410 hrsz.)

Korlátlan használatú, zöldfelület jellegű területek:
Templom és Várkastély körüli közterület (1746/3 hrsz.)
Parkerdőhöz kapcsolódó játszótér (0555/2 hrsz.)
Parkerdőhöz kapcsolódó parkoló, fogadótéri pihenő park és játszótér (0554/2 hrsz.)

Korlátozott használatú zöldfelületek (jelentős zöldfelülettel rendelkező intézmények)
Általános iskola kertje (1748 hrsz.)
Mesevár óvoda kertje (13 hrsz.)
Régi temető (Dózsa Gy. u. 1381 hrsz.)
Új temető (Árpád u. 1428 hrsz.)
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Izraelita temető (Kálvária u. 778 hrsz.)
Tótfalu temetője (Enyingi u. 0575 hrsz.)
Sporttelep (1952 hrsz)

2.4. Örökségvédelem
A községben nem található világörökségi, valamint világörökségi várományos terület.
A községben 4 műemléki védettségű épület illetve épület-együttes (R.k. templom, Vár, Kula-major,
Nagykocsma), és annak jogszabály szerint lehatárolt műemléki környezete található.
Törzsszám

Azonosító

Védelem
státusza

Védelem
fajtája

Hrsz.

Cím

Név

Bírság
kategória

4246

8686

Műemléki
védelem

Műemlék

1596

Várhegy u.
1.

Ozorai Pipo vára

I.

Ozorai Pipo vára
ex-lege műemléki
környezete

-

R.k. templom

II.

4246

22201

Műemléki
védelem

Műemléki
környezet

1599, 1600,
1746/3, 1747,
1748, 1564, 1606,
1605/2, 1605/1,
1602, 1601, 1595,
1594, 1592, 1565

4245

8685

Műemléki
védelem

Műemlék

1747

4245

22200

Műemléki
védelem

Műemléki
környezet

1, 1749, 1596,
1746/1, 1743,
1745/2, 1748,
1746/3, 1746/2

R. k. templom exlege műemléki
környezete

10204

13346,
13347,
13348,
13350,
13351,
14683

Műemlék

0556/10

Kulapuszta

Lóistálló,
tehénistálló,
magtár, Kastély,
cselédsor,
melléképületek

II.

Műemlék

0556/10, 0556/3,
0556/4, 0556/5,
0556/6, 0556/8,
0556/9, 0556/13,
0556/14, 0556/15,
0556/16, 0556/17

Kulapuszta

volt Esterházy
méntelep
épületegyüttese

II.

10204

10204

8688

Műemléki
védelem

Műemléki
védelem

22202

Műemléki
védelem

Műemléki
környezet

0557, 0553,
0552/4, 0547/4,
0548, 0554/4,
0554/6, 0554/2,
0555/2, 0203,
0206/12, 0230

31003

Műemléki
védelem

Műemlék

895

Szabadság
tér 14.

volt Esterházy
méntelep
épületegyüttese
ex-lege műemléki
környezete
Szabadság
tér 8.

Nagykocsma

III.
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A községben a helyi védelmet a településkép védelméről szóló 16/2018. (XII. 21.) ök. rendelet
szabályozza, mely 20 helyi védelem alatt álló objektumot tartalmaz. (Indokolt lenne a rendelet
kiegészítése a Kálvária-hegyen álló kálvária-keresztekkel.)
Hrsz.

Utca, házszám

Megnevezés

A védettség tárgya

1661
779
900
5
304/5
304/5
814
1381
1
895
830/6
1746/3
1746/3
1746/3
1747
1428
1015
2001
0428
0319/3

Hunyadi utca
Koppány utca
Kossuth u. 1.
Mártírok útja 3.
Mártírok útja
Mártírok útja
Mártírok útja 124.
Ótemető
Szabadság tér
Szabadság tér
Szabadság tér
Szabadság tér
Szabadság tér
Szabadság tér
Szabadság tér
Új temető
Zrínyi utca
Döbrönte szőlőhegy
Pincehelyi út
Fürgedi út

kereszt
kereszt
lakóház
kultúrház
kereszt
Szt. Vendel szobor
iskola
kereszt
r.k. plébánia
volt vendégfogadó
szentháromság szobor
hősi emlékmű
Mária szobor
1848-as emlékmű
kereszt
kereszt
kereszt
kereszt
kereszt
kereszt

teljes objektum
teljes objektum
épülettömeg, keleti homlokzat
épülettömeg, déli homlokzat
teljes objektum
teljes objektum
épülettömeg, keleti homlokzat
teljes objektum
épülettömeg, homlokzatok
épülettömeg, homlokzatok
teljes objektum
teljes objektum
teljes objektum
teljes objektum
teljes objektum
teljes objektum
teljes objektum
teljes objektum
teljes objektum
teljes objektum

Az örökségvédelmi hatástanulmány régészeti munkarésze szerint Ozora község közigazgatási
területén 27 darab nyilvántartott és egy nyilvántartásba vétel alatt álló régészeti lelőhely található.
Sz.

A
Azonosító

1.

23214

2.

23216

3.

23217

4.
5.
6.
7.

B
Megnevezés
középkori ferences
kolostor
vár / várkastély

C
Jelleg
nyt.
nyt.

Újfalu, homokbánya

nyt.

23406
23458
23459
23460

Kálvária
Sióbozót, Sziget
Mártírok útja 7.
Petőfi utca

8.

23461

Koppány u. vége

nyt.
nyt.
nyt.
nyt.
nyt.

9.

23463

Várhegy

10.
11.

47129
47131

Sióbozót
Ráctemető
Tótipuszta

nyt.
nyt.
nyt.

12.

47133

13.
14.
15.
16.
17.

47135
47136
47137
47138
47139

R.k. templom
Bakics-híd
Bakics-híd 2.
Bakics-híd 3.
Rác-kút

nyt.
nyt.
nyt.
nyt.
nyt.

nyt.

D
Hrsz.
910, 963, 1007–1010, 1011/1, 1011/2, 1012, 1015, 1104/1,
1104/2, 1749
1565, 1591–1596, 1599–1603, 1605/1, 1605/2, 1746/2,
1746/3, 1747, 1748
0127, 0128, 0130/1, 0136, 0137/4, 0141/13, 0152/3, 0153,
0154/6
792/1, 793, 795–803, 820–827
020/1-3
13
1015, 1020–1026
0185/2, 0187/1, 0188/1, 0188/2, 0189/4, 0194, 0195,
0202/38, 0310, 0312/9, 0312/33, 0316, 0319/3
0505/26, 0505/44, 0507, 0508/4, 0508/5, 0508/7, 1579–
1581, 1584, 1610–1612
030/3
0128, 0137/4, 0138, 0140, 0141/13
1815/9–12, 1815/15–18, 1815/20, 1815/23–29, 1816/1,
1816/2, 1817, 1822, 1841, 1843/2, 1843/3, 1843/6,
1843/7, 1843/9–12
1746/2, 1746/3, 1747
0209/4, 0209/6
0218/6-7
0205/2, 0208, 0218/6-7, 0219/2, 0229/2–5, 0231
0275/7–10, 0275/15
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

47140
47141
47142
47143
47144
57208
72047

Köcsöge / Kecsege
Malomi-dűlő
Vizes-malom
Károly-major
Egri-híd
Tamási út

90447
91843
91845
23215

Határ-dűlő
Döbröntepuszta-dűlő
Külfürged
Árpád u. 54.

Mártírok u.

nyt.
nyt.
nyt.
nyt.
nyt.
nyt.
nyt.
nyt.
nyt.
nyt.
ny.v.a

0220/27–29, 0220/34–36
0229/1, 0229/5, 0231
0229/1, 0229/5, 0231, 0232
0233, 0234, 0235/2
0235/2-3, 0238/1-2
0275/15–17
25, 26, 28, 31/1, 31/2, 32, 304/7, 555/1, 556, 564, 565,
566/1
0235/2, 0238/1-2
044/6-7
060/10
1530

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. Azonban az Árpád utca területén részlegesen megkutatott késő középkori
ferences templom és kolostor alapfalait idegenforgalmi célból is érdemes lenne bemutatni.

2.5. Közlekedés

2.5.1. Országos közutak
-

6407 sz. Simontornya – Ozora - Fürged országos mellékút nyomvonala a jelenlegi
nyomvonalon került figyelembevételre;

-

6408 sz. Pincehely – Ozora országos mellékút nyomvonala a jelenlegi nyomvonalon marad.

-

A 6407. sz. út számára Tolna megye területrendezési tervében új, belterületet délről elkerülő
nyomvonal tervezett, mint Simontornya – Iregszemcse közti térségi jelentőségű mellékút.

2.5.2. Gyűjtőutak
Meglévő gyűjtőutak
-

Enyingi utca

-

Mártírok útja

-

Hunyadi utca

-

Döbröntepuszta bekötő útja

Tervezett gyűjtőutak
- Ozora, Enyingi utca és Lajoskomárom, Külsősáripusztai út összekötése 5,7 km út építésével;
(a jelenlegi 33 km távolság 11 km-re rövidülne) – építési engedélyezési tervvel is rendelkezik.
- Ozora, Mártírok útja és Felsőnyék, Dózsa utca összekötése 7,5 km út kiépítésével;
(a jelenlegi 43 km távolság 9 km-re rövidülne)
- Ozora, Tótipuszta és Mezőszilas, Tábor utca összekötése 7 km út kiépítésével;
(a jelenlegi 18 km távolság 10 km-re rövidülne)
- Ozora, Hunyadi u. vége és Tolnanémedi, Kendergyár összekötése 5,4 km út kiépítésével.
(a jelenlegi 15 km távolság 8 km-re rövidülne)
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2.5.3. Vasúti közlekedés
A községet vasútvonal nem érinti, a legközelebbi vasútállomások Pincehelyen és Simontornyán
találhatók (mindegyik 9 - 9 km-re).
2.5.4. Közösségi közlekedés
A településen helyi autóbusz közlekedés nincs, de távolsági autóbusz járatok áthaladnak a
településen. A buszmegállóhelyek:
-

Szabadság tér

-

Mártírok útja 4. előtt

-

Vas Gereben utca

-

Koppány u. 20. előtt

-

Koppány u. vége

-

Árpád u. 1. előtt

-

Árpád u. 17. előtt

2.5.5. Vízi közlekedés
A település közigazgatási területén vízi közlekedésre alkalmas vízfolyás a Sió-csatorna. Magyarország
területrendezési terve, valamint Tolna megye területrendezési terve szerint a Sió-csatorna
nemzetközi és országos jelentőségű víziút, besorolása IV/C (kizárólag a balatoni vízleeresztések idején
hajózható.)
A Sión évtizedek óta tervezett vízlépcsők megvalósítása esetén a Sió vízi közlekedésre alkalmassá
válna és az ország egyik fontos vízi turizmusra szolgáló útvonala lehetne a Duna és a Balaton
összekötésével.
2.5.6. Légi közlekedés
Ozora légi közlekedéssel nem érintett, a legközelebbi repülőtér Siófok-Kilitinél (58 km) található.
2.5.7. Kerékpáros és gyalogos közlekedés
A község jelenleg nincs bekapcsolva sem az országos, sem a regionális jelentőségű kerékpárút
hálózatba.
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési terve 4/5. melléklete szerint az országos
kerékpárút törzshálózat elemei között a Sió balparti töltésén tervezett a 62. Sió-völgyi kerékpárút a
Fajsz-Szekszárd-Simontornya-Ozora-Siófok útvonalon.
Önálló gyalogút-hálózat Ozorán nem épült ki, de a Kossuth utca északi szakasza (piactér) tiszta
gyalogos forgalmú, igényesen kiépített sétány, és az Enyingi utcához vezet egy rövid önálló gyalogút
(0577/57 hrsz.)
2.5.8. Parkolás
A község központjához viszonylag közel, a Sió északi oldalán nagyméretű új parkoló és látogatóközpont található a vár-turizmus kiszolgálása céljából (0554/2 hrsz.)
A Szabadság téren a községháza előtt, valamint a vár keleti oldalán kb. 10-10 gépkocsi várakozására
alkalmas parkolók találhatók. A temetőnél parkoló létesítése szükséges.
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2.6.Közműellátás, hírközlés
A település területén a fejlesztésre szánt területek csak a szükséges közművesítéssel (vízellátás,
szennyvízkezelés, elektromos-energia és vezetékes földgáz-ellátás, hírközlés) együttesen valósíthatók
meg.
A község szennyvízcsatornázásának megvalósítása a legfontosabb önkormányzati feladatok egyike.
A község közúthálózata egyben a csapadékvíz-elvezetés hálózatának helyét is biztosítja, melynek
kiépítése önkormányzati feladat.
A község területén törekedni kell a meglévő elektromos és hírközlési légvezetékek földkábelre
történő fokozatos cseréjére. Új légkábelek építése kerülendő.
A község területén egy hírközlési átjátszó-torony működik a Csapó utca végén.
Új hírközlési átjátszók létesítési igénye esetén törekedni kell azok meglévő hírközlési toronyra
történő elhelyezésére.

2.7. Környezetvédelem
A településszerkezeti tervben megfogalmazott elhatározások megvalósulásához szükséges
környezetvédelmi intézkedések:
-

A környezettudatos magatartás, a fenntartható fejlődés biztosítása és a klíma-védelmi
szempontok fontosságának tudatosítása mind az önkormányzat, mind a lakosság körében;

-

A lakóterületek közelében működő gazdasági tevékenységek esetében a kibocsátási
határértékek szigorú betartatása;

-

Új gazdasági vállalkozások csak a környezeti szempontok maradéktalan teljesülése és a környező
lakóterületek zavartalansága esetén telepíthetők;

-

A település közműves szennyvíz-csatornázásának megoldása;

-

A talajt, a felszíni és felszín alatti vizeket szennyező szakszerűtlen trágya-elhelyezések, szennyvízszikkasztók és szivárgó szennyvíztárolók felszámolása;

-

A megújuló energiák (különösen a nap-, geotermikus- és szél-energia) minél szélesebb körű
hasznosítása;

-

A szelektív hulladékgyűjtés rendszerének minden területre történő kiterjesztése;

-

Az illegális hulladéklerakások felszámolása;

-

A közúti forgalom lakóterületeket zavaró hatásainak enyhítése, új elkerülő utak építésének
szorgalmazása.

2.8.Védőterület és védősávok
2.8.1. Katasztrófavédelmi besorolás
A települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes
szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendeletet módosító 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet szerint
Ozora község III-as katasztrófavédelmi osztályba tartozik. A községben veszélyes anyagokkal
foglalkozó üzem nem működik.
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2.8.2. Közlekedési pályák védőterülete
Ozora területét vasútvonal, valamint országos jelentőségű szénhidrogén szállítóvezeték nem érinti.
Országos közutak, nagyfeszültségű elektromos vezetékek, szénhidrogén vezetékek esetén az OTÉK
38. § nyomvonal jellegű építményekre vonatkozó előírásai a mértékadóak.

2.8.3. Vízbázis-védelmi területek
A Közép-dunántúli VIZIG Balatoni Vízügyi Kirendeltség nyilatkozata szerint a község területén
vízbázis-védelmi terület nincs kijelölve.

2.9. Korlátozások
2.9.1. Ásványi nyersanyagvagyon terület
A Baranya Megyei Kormányhivatal Bányászati Osztály nyilatkozata szerint a község területén sem
szilárdásvány- sem szénhidrogén-bányászati létesítmény nem található, továbbá megkutatott ásványi
nyersanyagvagyon sem ismeretes.

2.9.2. Felszínmozgás-veszélyes területek
Tolna megye területrendezési terve szerint a község földtani veszélyforrással érintett település. A
Baranya Megyei Kormányhivatal Bányászati Osztály előzetes tájékoztatása szerint a község területén
nincs vagy nem ismert aktív mozgás. A hatályos településrendezési tervben azonban korábbi
szakvélemény alapján lehatárolásra kerültek egyes felszínmozgás-veszélyes területek, melyeket
továbbra is indokolt figyelembe venni.

2.9.3. Belvízzel veszélyeztetett terület
A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.)
KvVM-BM együttes rendelet melléklete, továbbá Tolna megye területrendezési terve szerint a község
nem tartozik veszélyeztetett kategóriába. A KDT Vízügyi Igazgatóság Szekszárdi Szakaszmérnökség
adatszolgáltatása szerint a Sió völgyében mégis tartanak nyilván rendszeresen belvízjárta területeket,
amelyek a településrendezési eszközökben feltüntetésre kerülnek.

2.9.4. Vízminőségvédelmi területek
A Közép-dunántúli VIZIG Balatoni Vízügyi Kirendeltség nyilatkozata szerint a község területe nem
tartozik az országos vízminőségvédelmi terület övezetébe.
A község közigazgatási határán belül nincs ivóvízbázis védelmére kijelölt hidrogeológiai védőzóna.
A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, valamint a 27/2004. KvVM
rendelet szerint a község a felszín alatti víz szempontjából érzékeny területen fekszik.

2.9.5. Nagyvízi meder terület
A Sió-csatorna területe tartozik nagyvízi meder területbe.
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3. melléklet
Ozora község településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 202/2020. (XII. 01.) polgármesteri határozathoz

II. VÁLTOZÁSOK (BEAVATKOZÁSOK ÉS ÜTEMEZÉSEK)
a) Szerkezetalkotó nyomvonalas elemek változásai
1. Települést délről elkerülő tervezett Simontornya – Iregszemcse térségi jelentőségű mellékút
nyomvonalának korrekciója Tolna megye Területrendezési tervével összhangban.
2. Tervezett Ozora – Tamási közti gyűjtőút kiszolgáló mezőgazdasági úttá nyilvánítása
3. Tervezett Sió-menti kerékpárút nyomvonalának áthelyezése a Sió-csatorna déli oldaláról az
északi oldalra, illetve a simontornyai út mellé
b) Területfelhasználási változások (külterület)
4. Halomi-tó környéke:
0526, 0529a,d hrsz. általános mezőgazdasági területből gazdasági erdőterület
0529c hrsz. vízgazdálkodási területből természetközeli terület

5. Számadópuszta környéke:
0537/3b hrsz. általános mezőgazdasági területből gazdasági erdőterület
0547/4 hrsz. általános mezőgazdasági területből védelmi erdőterület
0545/12 hrsz. gazdasági erdőterületből védelmi erdőterület
0538/3 hrsz. gazdasági erdőterületből általános mezőgazdasági terület
0538/2 hrsz. ipari gazdasági területből különleges mezőgazdasági üzemi terület
0547/27 hrsz. általános mezőgazdasági területből beépítésre nem szánt különleges közmű-üzemi terület

6. Kula-major környéke
0550/1 hrsz. általános mezőgazdasági területből gazdasági erdőterület
0549/3b hrsz. vízgazdálkodási területből természetközeli terület
0550/3-4 hrsz. általános mezőgazdasági területből beépítésre nem szánt különleges rekreációs terület
0552/6 hrsz. gazdasági erdőterületből védelmi erdőterület
0552/8 hrsz. különleges hulladékgazdálkodási területből általános mezőgazdasági terület

7. Tótipuszta környéke
0615/1-2, 0608/5, 0560h,p hrsz. általános mezőgazdasági területből gazdasági erdőterület
0603/8, 0601a, 0597/1 hrsz. általános mezőgazdasági területből védelmi erdőterület
0597/2, 0577/53 hrsz. gazdasági erdőterületből védelmi erdőterület
0560b (északi rész) hrsz. gazdasági erdőterületből általános mezőgazdasági terület
0560f,r hrsz. ipari gazdasági területből általános mezőgazdasági terület
0560q hrsz. általános mezőgazdasági területből vízgazdálkodási terület

8. Felsőnyéki határszél környéke
044/6 hrsz. gazdasági erdőterületből védelmi erdőterület
030/3b hrsz. általános mezőgazdasági területből természetközeli terület
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9. Sziget, Szigercsi-dűlő
023/2b, 176/2, 013/23 hrsz. közlekedési területből vízgazdálkodási terület
022/11c, 022/1-10c hrsz. általános mezőgazdasági területből vízgazdálkodási terület

10. Döbröntei-erdő környéke
0113/4 hrsz. gazdasági erdőterületből beépítésre nem szánt különleges rekreációs terület és
vízgazdálkodási terület
0113/1 (dk-i rész) hrsz. védelmi erdőterületből gazdasági erdőterület
0116 (nyugati rész), 0121 (ny-i és k-i rész) 0137/3 hrsz. gazdasági erdőterületből védelmi erdőterület
0131, 0133/1-3, 0137/1, 0137/4, 0140, 0123/1 hrsz. általános mezőgazdasági területből védelmi
erdőterület
0139/1, 0139/3-4 0123/2-3, 0125, 0130/1-2 (déli rész) hrsz. általános mezőgazdasági területből gazdasági
erdőterület

11. Döbrönte-szőlőhegy környéke
0116 (déli rész) 0152/5, 0161/17a,b,c, 0161/18-24 0144/29b, 0144/22, 0144/24, 0144/35b,c, 0144/15
hrsz. gazdasági erdőterületből védelmi erdőterület
0156/1-3, 0154/2-4, 0152/2-3, 0152/4a,b, 0159/1b, 0159/2-3 hrsz. általános mezőgazdasági területből
gazdasági erdőterület
0152/4c, 0154/5 0161/10, 0161/13, 0161/15-16, 0161/17f 0144/35a,d,f,g, 0144/34, 0144/23, 0144/25,
0144/28, 0144/31c, 0144/32 hrsz. általános mezőgazdasági területből védelmi erdőterület

12. Döbröntei-major
091/1-2 hrsz. ipari gazdasági területből különleges mezőgazdasági üzemi terület

13. Benedekházi-tető
0185/2, 0187/1b,c,d,f,g, 0187/2 hrsz. általános mezőgazdasági területből gazdasági erdőterület
0192/2-3 0312/7-8, 0312/14a, 0312/17c,f,g, 0312/18b,c hrsz. általános mezőgazdasági területből védelmi
erdőterület
0192/1 hrsz. gazdasági erdőterületből védelmi erdőterület
0313/2 hrsz. közlekedési területből védelmi erdőterület

14. Kismezőpuszta
0202/4, 0202/25 hrsz. ipari gazdasági területből különleges mezőgazdasági üzemi terület
0202/26 hrsz. védelmi erdőterület alakja változott

15. Kalapéri halastó
0289/3-4 hrsz. általános mezőgazdasági területből vízgazdálkodási terület
0202/49b,g,h hrsz. gazdasági erdőterületből általános mezőgazdasági terület

16. Birkavölgy
0317/1, 0321/7, 0312/12a, 0384/4 hrsz. általános mezőgazdasági területből gazdasági erdőterület
0319/11b 0324/6 (keleti rész) 0380/30a,c,d, 0380/29b, 0404/23 (nyugati rész) hrsz. gazdasági
erdőterületből általános mezőgazdasági terület
0329/7, 0335/2, 0321/2, 0380/29c hrsz. általános mezőgazdasági területből védelmi erdőterület
0382/1 hrsz. gazdasági erdőterületből vízgazdálkodási terület

17. Táczi-legelő
0335/6 hrsz. általános mezőgazdasági területből védelmi erdőterület
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18. Hidegvölgy
0361/1b, 0376/7b, 0373/3, 0372/8-9, 0380/26, 0380/3, 0369/3-4, hrsz. általános mezőgazdasági
területből gazdasági erdőterület
0378/6b,c,d, hrsz. gazdasági erdőterületből általános mezőgazdasági terület

19. Erdői dűlő
0388/2, 0402/32b, 0402/31c, 0402/2, 0417/44b, 0431/2 hrsz. általános mezőgazdasági területből
gazdasági erdőterület
0402/26, 0402/28 hrsz. gazdasági erdőterületből védelmi erdőterület

20. Pincehelyi út környéke
0415/2, 0415/12, 0415/13 (északi rész) hrsz. általános mezőgazdasági területből gazdasági erdőterület
0417/82 (déli rész) 0417/77 (ény-i rész) hrsz. gazdasági erdőterületből általános mezőgazdasági terület

21. Alsóhegy
0505/42 hrsz. általános mezőgazdasági területből beépítésre nem szánt különleges közmű-üzemi terület
0494/53, 0510/11 hrsz. általános mezőgazdasági területből gazdasági erdőterület
0516/2, 0516/8, 0492/2c,d, 0492/3, 0487/2, 0485/6, 0485/8 hrsz. általános mezőgazdasági területből
védelmi erdőterület
0516/14c,d 0492/2g,h,j hrsz. gazdasági erdőterületből védelmi erdőterület
0516/14f hrsz. gazdasági erdőterületből általános mezőgazdasági terület

22. Borzás-szőlő
0479/10, 0481/1a, 0477/5a,c, 0481/24, 0481/6, 0481/25a, 0450/1c,d, 0450/2, 0450/35b, 0454/3a, hrsz.
általános mezőgazdasági területből védelmi erdőterület
0479/8, 0481/1b, 0477/5b, 0481/5c, 0481/7, 0454/4 hrsz. gazdasági erdőterületből védelmi erdőterület
0477/8a, 0475/1a hrsz. általános mezőgazdasági területből gazdasági erdőterület

23. Enyingi utca környéke
1854 hrsz. általános mezőgazdasági területből kereskedelmi szolgáltató terület és védelmi erdőterület
1826 hrsz. ipari területből különleges mezőgazdasági üzemi terület
0577/64a hrsz. általános mezőgazdasági területből védelmi erdőterület
1843/3, 1843/6 hrsz. zöldterületből falusias lakóterület
1889 hrsz. falusias lakóterületből kertes mezőgazdasági terület
2236 hrsz. általános mezőgazdasági területből kertes mezőgazdasági terület

24. Ifjúság utca környéke
0577/68 (k-i rész) hrsz. védelmi erdőterületből általános mezőgazdasági terület
0571/7 hrsz. védelmi erdőterületből gazdasági erdőterület
0577/70, 0577/58, 0558/2 hrsz. védelmi erdőterületből ipari gazdasági terület
1957/15 hrsz. közlekedési területből falusias lakóterület

25. Téglaházpuszta
0133/5-7 hrsz. ipari területből különleges mezőgazdasági üzemi terület

26. Mártírok útja
105 hrsz. észak-keleti része kertes mezőgazdasági területből falusias lakóterület
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27. Községközpont
1745/1 hrsz. kereskedelmi szolgáltató területből településközpont terület
1745/2 hrsz. vízgazdálkodási területből különleges közmű-üzemi terület
1599, 1600, 1601 hrsz. falusias lakóterületből zöldterület
830/6 (piactér), 1746/3 (templom mögött), 1543 (Kossuth u. északi kiteresedés) hrsz. zöldterületből
közlekedési terület

28. Hunyadi utca
1738/2, 1739/3, 1739/5, 1739/7, 1739/9, 1739/10, 1741/1, 1741/2 (északi rész) 1668, 1669, 1687 (északi
rész) hrsz. kertes mezőgazdasági területből falusias lakóterület

29. Erdélyi utca környéke
1104/1b, 1108 hrsz. közlekedési területből vízgazdálkodási terület
1105, 1106, 1170, 1172, 1174, 1177 hrsz. kertes mezőgazdasági területből vízgazdálkodási terület
1102 (ny-i rész), 1103 (ny-i rész) hrsz. kertes mezőgazdasági területből falusias lakóterület

30. Árpád utca vége
1449, hrsz. kertes mezőgazdasági területből kereskedelmi szolgáltató terület

31. Kossuth utca környéke
950/2 hrsz falusias lakóterületből zöldterület

c) Új beépítésre szánt területek kijelölésének Trtv. 12. § szerinti vizsgálata

1. Enyingi u. vége, 1854 hrsz-ú ingatlan
Általános mezőgazdasági terület (1,3406 ha) átsorolása kereskedelmi szolgáltató területbe gazdasági
épületek elhelyezése céljából
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;
c) Más terület igénybevétele a tulajdonos számára aránytalan többlet-terhet jelentene.
Az ingatlan északnyugati és északkeleti határán egy 10 m széles védő-erdősáv került kijelölésre
(2216 m2, 16,5 %) vagyis a Trtv. 12. § (3) bekezdés előírása teljesült.

2.

Enyingi u. – Ifjúság u. között a 0577/70, 0577/58, 0558/2 hrsz-ú ingatlanok

Védelmi erdőterület (0,9050 ha) átsorolása egyéb ipari területbe
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;
c) A térségben nem található a tervezett rendeltetésnek megfelelő beépítésre szánt területen
beépítetlen földrészlet.
3. Csapó utca 1843/3, 1843/6 hrsz-ú ingatlanok
Zöldterület (0,1204 ha) átsorolása falusias lakóterületbe
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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;
c) Az Önkormányzat számára a terület zöldterületi célú igénybevétele aránytalan terhet jelentene.

4.

1102 hrsz. nyi-része, 1103 hrsz. ny-i része

Kertes mezőgazdasági terület átsorolása falusias lakóterületbe (0,7022 ha)
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;
c) A tulajdonosok számára más terület lakóterületi igénybevétele aránytalan többletterhet
jelentene.

5.

Hunyadi utca 1668, 1669, 1687, 1739/5, 1739/7, 1739/9, 1739/10, 1741/1, 1741/2, 1744/13
hrsz-ú ingatlanok északi része

Kertes mezőgazdasági terület átsorolása falusias lakóterületbe (0,8381 ha)
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;
c) A tulajdonosok számára más terület lakóterületi igénybevétele aránytalan többletterhet
jelentene.

6.

Árpád utca 1449 hrsz-ú ingatlan

Kertes mezőgazdasági terület (0,2971 ha) átsorolása kereskedelmi-szolgáltató területbe
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;
c) A térségben nem található a tervezett rendeltetésnek megfelelő beépítésre szánt területen
beépítetlen földr9észlet, valamint jelenleg is részben beépített a terület a gazdasági területnek
megfelelő funkcióval.

7. Mártírok útja 105 hrsz. ÉK-i része
Kertes mezőgazdasági terület (0,0761 ha) átsorolása falusias lakóterületbe
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;
c) A tulajdonosok számára más terület lakóterületi igénybevétele aránytalan többletterhet
jelentene.
2-7. pontbeli összes új beépítésre szánt terület: 2,9389 ha.
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A Trtv. 12. § (3) bekezdése szerint a tervben az új beépítésre szánt terület 5 %-ának megfelelő új
zöldterületet vagy erdőterületet (1470 m2) kell kijelölni.
A község területén kijelölt új zöldterületek:
598 m2,

Kossuth u. 950/2 hrsz.
Hunyadi u. 1599, 1600, 1601 hrsz.

2001 m2,

összesen:

2599 m2, vagyis az előírás teljesült.
d) Beavatkozások és ütemezések

A település rendezési tervében szereplő változások közül a lakó- és gazdasági területek fejlődése a
tulajdonosok elhatározásától és lehetőségeitől függ, az önkormányzat részéről nem igényelnek
beavatkozást.
Az önkormányzat legfontosabb feladata a község szennyvízcsatornázásának megvalósítása – pályázati
lehetőségek igénybevételével.
Az országos közúthálózati elemek egyes fejlesztési javaslatai (Ozora déli elkerülő út építése, Ozora –
Lajoskomárom összekötő út építése, Sió menti országos kerékpárút megvalósítása) elsődlegesen
állami feladat. A javasolt helyi gyűjtőutak és egyéb kiszolgáló utak kiépítése illetve karbantartása
önkormányzati feladat, megvalósításuk nagyban függ a pályázati lehetőségektől.
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4. melléklet
Ozora község településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 202/2020. (XII. 01.) polgármesteri határozathoz

III. A TELEPÜLÉS TERÜLETI MÉRLEGE
Közigazgatási terület (ha)
Beépítésre szánt terület (ha)
Beépítésre nem szánt terület (ha)

5957,55
263,02
5694,53

Beépítésre szánt területek területfelhasználási egységei
Lakóterület
Falusias lakóterület
Vegyes terület
Településközpont terület
Gazdasági terület
Ipari gazdasági terület
Kereskedelmi, szolgáltató terület
Különleges terület
Különleges temető terület
Különleges közmű-üzemi terület
Különleges idegenforgalmi terület
Különleges mg-i üzemi terület
Különleges sport terület
Beépítésre nem szánt területek területfelhasználási egységei
Beépítésre nem szánt különleges területek
Beépítésre nem szánt különleges közmű-üzemi terület
Beépítésre nem szánt különleges rekreációs terület
Zöldterület
Zöldterület
Erdőterület
Gazdasági rendeltetésű erdőterület
Védelmi rendeltetésű erdőterület
Közjóléti rendeltetésű erdőterület
Mezőgazdasági terület
Általános mezőgazdasági terület
Kertes mezőgazdasági terület
Közlekedési és közműterület
Közutak, közművek területe
Vízgazdálkodási terület
Vízgazdálkodási terület
Természetközeli terület
Természetközeli terület

206,35
4,4
5,58
1,86
7,55
0,07
3,88
27,03
1,08

0,03
3,49
3,31
447,59
293,59
5,26
4442,81
201,3
160,26
133,53
8,58
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5. melléklet
Ozora község településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 202/2020. (XII. 01.) polgármesteri határozathoz

IV. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

A településrendezési tervek készítése, módosítása során meg kell teremtetni az összhangot a
magasabb szintű tervekkel, így Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről
szóló 2018. évi CXXXIX. törvény, továbbiakban Trtv), valamint Tolna Megye Területrendezési Tervével
(továbbiakban: TMTRT) is. 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 Területrendezési Tervének Ozora községet érintő döntései:
Az ország Szerkezeti Terve:
Ozora közigazgatási területének túlnyomó része mezőgazdasági térség övezetébe tartozik.
Erdőgazdálkodási térségbe a Döbröntei erdő, valamint néhány kisebb erdőfolt sorolt. A települési
térség a központi belterületet, Dönröntepusztát és a külterületi majorokat jelöli. A vízfolyások
vízgazdálkodási térségbe tartoznak. A Sió mentén országos kerékpárút nyomvonala húzódik.

Az ország szerkezeti tervének kivonata
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A Trtv országos övezetei
1.

Az ökológiai hálózat magterületének övezete: (Trtv. 25. §) A község területe nem érintett.

2.

Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete: (Trtv. 26. §) A Sió-mentén és a Döbrönteierdőnél fordul elő.

3.

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

4.

Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete: (Trtv. 28. §) A határszéleken kis területen
található.

5.

Jó termőhelyi adottságú szántók övezete (9/2019. (VI.14.) MvM rend. 2.§) A község nyugati
részén fordul elő.

6.

Erdők övezete: (Trtv. 29-30. §) A Döbröntei erdőn kívül csak kis foltokban jelenik meg.

7.

Erdőtelepítésre javasolt terület övezete: (9/2019. (VI.14.) MvM rend. 3.§) A belterülettől délre
fordul elő nagyobb mennyiségben.

8.

Tájképvédelmi terület övezete: (9/2019. (VI.14.) MvM rend. 4.§) A község belterülete és annak
tágabb környezete érintett.

9.

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

10. Vízminőség-védelmi terület övezete: (9/2019. (VI.14.) MvM rend. 5.§) A község nem érintett.
11. Nagyvízi meder övezete: (9/2019. (VI.14.) MvM rend. 6.§) A Sió-csatorna medre érintett.
12. VTT-tározók övezete: (9/2019. (VI.14.) MvM rend. 7.§) A község területe nem érintett.
13. Honvédelmi és katonai célú terület övezete: (Trtv. 32. §) A község területe nem érintett.

Ökológiai hálózat magterület,
ökológiai folyosó, pufferterület

Kiváló termőhelyi adottságú
szántók övezete

Jó termőhelyi adottságú szántók
övezete
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Erdők övezete

Világörökségi és világörökségi
várományos terület övezete

VTT tározók övezete

Erdőtelepítésre javasolt terület
övezete

Tájképvédelmi terület övezete

Vízminőségvédelmi terület
övezete

Nagyvízi meder övezete

Honvédelmi és katonai célú terület
övezete

Tolna Megye Területrendezési Terve Ozora községet az alábbiakban érinti
Szerkezeti terv
A terv Ozora belterületét települési térségbe, a külterület nyugati részeit vegyes
területfelhasználású térségbe, a keleti részét mezőgazdasági térségbe sorolta. Erdőgazdálkodási
térség a település déli, valamint északkeleti részén található.
A településen áthaladó Simontornya – Iregszemcse közti térségi jelentőségű mellékút a terv szerint
délről új települést elkerülő nyomvonalat kap.
A települést érinti az országos kerékpárút törzshálózata és a 132 kV‐os elosztó hálózat egy szakasza.
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Tolna megye szerkezeti tervének kivonata

Az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs rendszerben (TEIR) lévő alapadatok
alapján Ozora közigazgatási területét érintően:
Település
területe
(ha)

Erdőgazdálkodási
térség
(ha)

Vegyes
területfelhasználású
térség
(ha)

Települési
térség
(ha)

Mezőgazdasági
térség
(ha)

Vízgazdálkodási
térség
(ha)

5957,55

532,02

2567,55

529,09

2304,77

24,08

Megyei övezetek (A Trtv. 91. § átmeneti előírásai szerint hatályban maradt övezetek)
8. Ásványi nyersanyagvagyon‐terület: a település területe nem érintett.
10. Rendszeresen belvízjárta terület: a település területe nem érintett.
11. Földtani veszélyforrás területe: a település területe érintett.
12. Tájrehabilitációt igénylő terület: a település területe nem érintett.
13. Szélerőműpark telepítéséhez vizsgálat alá vonható terület: a település területe érintett.
Azonban a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 10. § (4) bekezdése szerint:
(4) 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.
Fentiek értelmében Ozorán szélerőmű elhelyezésére nincs lehetőség.

Ásványi nyersanyagvagyon terület

Rendszeresen belvízjárta terület

Földtani veszélyforrás területe
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Tájrehabilitációt igénylő terület

Szélerőműpark telepítéséhez
vizsgálat alá vonható terület

A település területfelhasználása OTrT szerinti megfelelőségének igazolása

OZORA település területfelhasználási területi mérlege
Térségi területfelhasználás

Települési térség
Ebből:

TSZT területfelhasználási övezet

Összesen:

Az adott térségre
vonatkozó %-os
megoszlás

Lakóterület
Vegyes terület
Gazdasági terület
Különleges terület
Különleges beépítésre nem szánt terület
Zöldterület
Erdőterület
Mezőgazdasági terület
Közlekedési terület
Vízgazdálkodási terület
Természetközeli terület

529,09
206,35
4,4
5,08
39,43
0
3,31
3,92
201,3
53,05
12,25
0
529,09

39
0,84
0,96
7,45
0
0,62
0,74
38,05
10,02
2,32
0
100

Lakóterület
Településközpont terület
Gazdasági terület
Különleges terület
Különleges beépítésre nem szánt terület
Zöldterület
Erdőterület
Mezőgazdasági terület
Közlekedési terület
Vízgazdálkodási terület
Természetközeli terület

2304,77
0
0
0
0
0
0
16,34
2214,63
33,7
40,1
0
2304,77

0
0
0
0
0
0
0,7
96,08
1,46
1,73
0
100

Összesen:
Mezőgazdasági térség
Ebből:

Terület (ha)
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Erdőgazdálkodási térség
Ebből:

Lakóterület
Településközpont terület
Gazdasági terület
Különleges terület
Különleges beépítésre nem szánt terület
Zöldterület
Erdőterület
Mezőgazdasági terület
Közlekedési terület
Vízgazdálkodási terület
Természetközeli terület

532,02
0
0
0
0,18
2,08
0
417,36
106,25
4,48
1,67
0
532,02

0
0
0
0,04
0,4
0
78,44
19,97
0,84
0,31
0
100

Lakóterület
Településközpont terület
Gazdasági terület
Különleges terület
Különleges beépítésre nem szánt terület
Zöldterület
Erdőterület
Mezőgazdasági terület
Közlekedési terület
Vízgazdálkodási terület
Természetközeli terület

24,08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24,08
0
24,08

0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
100

2567,55
0
0
2,36
0
1,44
0

0
0
0,09
0
0,05
0

308,82
2121,89
69,03
55,43
8,58
2567,55

12,02
82,65
2,7
2,15
0,34
100

Összesen:
Vízgazdálkodási térség
Ebből:

Összesen:
Vegyes térség *
Ebből:

Összesen:

Lakóterület
Településközpont terület
Gazdasági terület
Különleges terület
Különleges beépítésre nem szánt terület
Zöldterület
Erdőterület
Mezőgazdasági terület
Közlekedési terület
Vízgazdálkodási terület
Természetközeli terület

* A Trtv 91. § (1) bekezdés b) pontja alapján a megyei területrendezési tervben megállapított térségi
területfelhasználási kategóriákon belül a 11. § előírásait kell alkalmazni azzal, hogy a vegyes
területfelhasználású térség és az építmények által igénybe vett térség esetében az Országos Területrendezési
Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 2019. március 14-én hatályos előírásait kell figyelembe venni.
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6. melléklet
Ozora község településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 202/2020. (XII. 01.) polgármesteri határozathoz

A) 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.
Ozora község Településrendezési tervéhez készített biológiai aktivitásérték számítás a területek biológiai
aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet alapján készült.

A 2019. évi településrendezési terv felülvizsgálata során számolt érték a teljes közigazgatási területre 25711,19.

A település biológiai aktivitásértéke a jogszabályoknak megfelelően nem csökkent.
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