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l. ELŐZMÉNYEK
A hatályos településrendezési eszközöket és annak módosításait irodánk (településtervező:
Pap Zsuzsa) készítette szakági tervezők bevonásával.



A településszerkezeti tervet a Képviselő-testület 89/2004.(Xl.08.) Ökt.sz. határozatával
fogadta el. A terv 2010-ben módosult – a módosító határozat száma 10/2010. (III.31.).
Cserkút helyi építési szabályzatát és az ennek mellékletét képező szabályozási tervet a
Képviselő-testület 20/2004.(Xl.10.) sz. rendeletével fogadta el. A HÉSZ az elfogadás óta
eltelt időszakban többször módosult – az elfogadó rendeletek száma: 9/2007.(V.23.),
11/2008.(X.13.), 6/2010.(lV.2.), 5/2014.(07.25.) és 6/2016. (IV. 04.).

A terv a 2003-ban készült településfejlesztési koncepcióban rögzített irányt vette alapul
(készítette Raffay Zoltán, Summa Cum Bt.).
Az alapterv hatályba lépése óta eltelt 15 évben a településfejlesztési elképzelések zöme
nem változott, viszont nagymértékben módosultak a településfejlesztést és a
településrendezést érintő jogszabályok. Új tartalmi követelmények, jelkulcs és eljárásrend
lépett életbe, ami szükségessé tette a településfejlesztési koncepció és a településrendezési
eszközök felülvizsgálatát.
Fentiek miatt Cserkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 147/2018.(XI.26.) sz.
határozatával úgy döntött, hogy elkészítteti a hatályos koncepció és településrendezési
eszközök felülvizsgálatát. Az önkormányzat a munka elkészítésével generáltervezőként
cégünket bízta meg.
A FELÜLVIZSGÁLAT ELKÉSZÍTÉSÉBEN RÉSZT VEVŐ TERVEZŐK ÉS SZAKÉRTŐK:










Településfejlesztési koncepció
Településtervezés
Táji és természeti adottságok, zöldfelületi
rendszer
Közlekedés
Víziközművek
Villamos energiaellátás
Környezetvédelem, vízrajzi
veszélyeztetettség
Építésföldtan

Schleich Mária
Pap Zsuzsa (Kokas és Társa Kft.)
Böszörményi Krisztina (Böszörméter Bt.)
Lovas Attila (Pécsi Úttervező Kft.)
Keresztes László (tervező-vállalkozó)
Dlusztus Alajos (tervező-vállalkozó)
Lovasi Katalin (Productus Bt.)
dr. Kaszás Ferenc (földtani szakértő)

A felülvizsgálattal párhuzamosan a város területére új örökségvédelmi hatástanulmány is
készült, készítői:



Építészet



Régészet

Pap Zsuzsa (építész, településtervező),
Balog Farkas Csaba (építész)
Kovaliczky Gergely (régész, főmuzeológus)
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A FELÜLVIZSGÁLAT SORÁN ALAPUL VETT JOGSZABÁLYI HÁTTÉR








az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.)
2018. évi CXXXIX. Tv. Második rész – Országos Területrendezési Terv
Baranya Megye Területrendezési Terve 9/2005.(V.12.) Kgy. rendelet
az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.)
Korm. rendelet (OTÉK)
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési
eszközökről,
valamint
egyes
településrendezési
sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet
a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény
a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018.(IV.9.) Korm.
rendelet

A TERVEZÉSI MUNKÁHOZ HASZNÁLT ALAPTÉRKÉP
A tervezési munkához használt alaptérkép az önkormányzat által megigényelt ingyenes
digitális adatállomány felhasználásával készült.
AZ ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI SZAKASZ ÉRTÉKELÉSE
A polgármester előzetes véleménykérő levelét a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 9.
melléklete szerinti államigazgatási szerveknek, továbbá a Baranya megyei
önkormányzatnak, a szomszédos települések polgármestereinek és a partnerségi rendelet
szerinti partnereknek küldte meg.
A megkeresésre érkezett válaszok alapján a véleményezési eljárásban részt vevő
államigazgatási és önkormányzati szervek a következők:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

BAMKH Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítész
BAMKH PJH Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
BAMKH Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztály
Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
BAMKH PJH Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály
Útügyi Osztály
8. BAMKH PJH Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
9. BAMKH Élelmiszer-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály
10. BAMKH PJH Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály
11. BAMKH Hatósági Főosztály Bányászati Osztály
12. Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatala
13. Országos Atomenergia Hivatal
14. Baranya Megyei Önkormányzat
15. Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi, Hatósági, Oktatási
és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Örökségvédelmi Osztály
Levélben jelezte, hogy az eljárásban nem kíván részt venni:
1.
2.
3.
4.
5.

Innovációs és Technológiai Minisztérium Vasúti Hatósági Főosztály
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Légiforgalmi és Repülőtéri Hatósági Főosztály
Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály
Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály
Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság
Cserkút TRE felülvizsgálata – Alátámasztó javaslat

5

6. BAMKH PJH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály
7. Bicsérd Község Önkormányzata
8. Nemzeti Népegészségügyi Központ - csak akkor vesz részt az eljárásban, ha a kémiai
biztonsággal kapcsolatos kérdés merül fel
A megkeresésre nem válaszolt, ezáltal az eljárásban nem vesz részt:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Területi Vízügyi és Vízvédelmi Hatóság
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztály Útügyi Osztály
Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelemért Felelős Helyettes Államtitkár
Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály
BAMKH PJH Agrárügyi Főosztály Földhivatali Osztály
Pécs Város Önkormányzata
Kővágószőlős Község Önkormányzata
Pellérd Község Önkormányzata

Cserkút TRE felülvizsgálata – Alátámasztó javaslat
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Il. A KÖRNYEZETALAKÍTÁS TERVE
1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLATOK
1.1. TELEPÜLÉSSZERKEZET ÉS TERÜLETFELHASZNÁLÁSI RENDSZER
A közigazgatási terület szerkezetét az elsősorban a domborzati viszonyokból fakadó
tájhasználatok és a vonalas szerkezeti elemek határozzák meg. A táj jelenlegi szerkezetének
és további fejlődésének meghatározó vonalas elemei:






a közigazgatási területet annak déli harmadában, kelet-nyugati irányban metsző 6. sz. I.
rendű főút
a közigazgatási területet a 6-os úttól délre, szintén kelet-nyugati irányban metsző
Budapest-Pécs vasútvonal
a belterület megközelítését nyugat felől biztosító 66136 sz. bekötő út
a belterület megközelítését a 6-os út felől biztosító önkormányzati út (Batvölgyi út)
a 6-os úttól délre húzódó vízfolyások – Kajdács-patak, Cserkúti-árok, Pécsi-víz

Cserkút Baranya megye közepén, Pécstől kb.10 km-re nyugatra található. Belterülete 40 ha,
külterülete 627 ha, ezen belül zártkert 76 ha. A szomszédos települések Pécs, Pellérd,
Bicsérd és Kővágószőlős. A belterület megközelítése országos közút hálózaton nyugat felől
a települést kelet-nyugati irányban metsző 66136 sz. bekötő úton, déli irányból, a
közigazgatási területet kelet-nyugati irányban metsző 6-os sz. főút felől önkormányzati úton
történik (Batvölgyi út).
A település közigazgatási területe észak-déli irányban lejt. Az északi területhatáron a Jakabhegy magasodik fel, majd dél felé egyre alacsonyabb lesz a felszín. A vasúttól délre húzódó
területrészeken már magas talajvizű gyepterületek találhatók.
A külterületet markánsan kettészeli a 6-os út nyomvonala. Ez az út a tájhasználat
szempontjából is választóvonalat jelent.
A külterület északi részét a Mecsek erdőségei uralják. A falu a közigazgatási terület északi
harmadában terül el. Észak és kelet felől kertes mezőgazdasági terület határolja (Dulimándűlő és Felső-hegy), amely mintegy pufferterületet képez a mecseki erdőségek és a
lakóterület között. Dél felé haladva a belterület és a 6-os út között mozaikos tájszerkezet
alakult ki: nagyobb erdőtömbök, legelők, kopárosok és szántók váltják egymást. A 6-os út
északi oldalán további kertgazdálkodási területek találhatók (Szikúti-dűlő, Rádás és Kis Má).
A település déli megközelítő útja melletti kőbányában a termelés szünetel. A 6-os út
térségében különböző kereskedelmi, szolgáltató és ipari tevékenységet folytató
vállalkozások telephelyei található. A megszűnt uránbányászat következményeként a terület
nyugati szélére sajátos módon a kővágószőlősi megközelítésű ipari park egy része nyúlik át
(volt Ércdúsító Üzem). A vasúttól délre a Pécsi Sík Természetvédelmi Terület részeként
erdő- legelő- és szántóterületek váltják egymást.
A belterület máig fennmaradt alapszerkezete, az utcák döntő többsége a múlt század
közepére kialakult. A település szerkezetére igaz a „nőtt” jelző, a falu az Árpád-kori templom
körül kialakult településmag irányából terjeszkedett elsősorban a domborzati viszonyok
függvényében. A templom nem teresedésbe épült, hanem a mai Alkotmány utca vonalában
áll. Ez az utca a település főutcája, amelyből észak felé két (József Attila utca és Petőfi
Sándor utca), dél felé három utca (Árpád köz, Rákóczi Ferenc utca, Új utca) nyílik. A
Kővágószőlős felé való terjeszkedés eredményezte a Petőfi Sándor utcáról nyíló Vörösdombi
utca kialakulását. A keleti zártkert fő megközelítését az Alkotmány utca keleti folytatásaként
a Zrínyi Miklós utca biztosítja. A településnek léptékénél fogva külön intézményközpontja
nincs. A kultúrház és a kis élelmiszerbolt az Alkotmány – Petőfi - Zrínyi utcák
Cserkút TRE felülvizsgálata – Alátámasztó javaslat
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kereszteződésében kialakult kis szigeten épült fel, a Polgármesteri Hivatal a templom
közelében, az Alkotmány utcában található. A település temetője a lakóterületbe ágyazva,
szintén az Alkotmány utcában terül el. A belterülettől délre, a főutca déli oldalán eredő Cserkút forrásból induló patak vízhozamára kis horgásztavat telepítettek. A környék a település
kedvelt rekreációs területe. A rekreációs lehetőségek részeként a horgásztó mellett található
a település sportpályája is.
1.1.1. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK
1.1.1.1. LAKÓTERÜLETEK
A település jelenlegi és távlati lakóterületei egyaránt az OTÉK szerinti „falusias lakóterület”
területfelhasználási kategóriába sorolhatók.
Fejlesztési területek
A jelenleg beépítetlen területek foghíj-jellegűek, a település belterületén találhatók az
alábbiak szerint:





Önkormányzati beruházásban az Új utca déli szakaszán – 8 db építési telek
Magánberuházásban az Alkotmány utca nyugati végén – kb. 8 db építési telek
Magánberuházásban a belterület keleti szélén – kb. 8 építési telek
A település belterületén elszórtan – kb. 12 építési telek

1.1.1.2. VEGYES TERÜLETEK
A település vegyes területei (a rk. templom, valamint a kultúrház és a kis élelmiszerbolt az
Alkotmány – Petőfi - Zrínyi utcák kereszteződésében) az OTÉK szerinti „intézmény terület”
területfelhasználási kategóriába sorolhatók.
Tervezett fejlesztés


Az Új utca déli szakaszán tervezett lakóterület nyugati lezárásaként, később
meghatározandó intézményi funkcióval – kb. 1,2 ha

1.1.1.3. GAZDASÁGI TERÜLETEK
A település gazdasági területei az OTÉK szerinti „kereskedelmi szolgáltató terület” és „ipari
terület” területfelhasználási kategóriába sorolhatók.
KERESKEDELMI, SZOLGÁLTATÓ GAZDASÁGI TERÜLET
 A 6-os út északi oldalán, a Batvölgyi úttól nyugatra fekvő terület
EGYÉB IPARI TERÜLET
 A 6-os út és a vasút közti terület
 A Pannova Ipari Park Cserkút közigazgatási területére átnyúló része – megközelítés
Kővágószőlős felől
Fejlesztési területek
KERESKEDELMI, SZOLGÁLTATÓ GAZDASÁGI TERÜLET
 A 6-os út és a 0103 hrsz. árok közötti területen – kb. 2,8 ha
Cserkút TRE felülvizsgálata – Alátámasztó javaslat
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EGYÉB IPARI TERÜLET
 A 0103 hrsz.-ú ároktól délre – kb. 2 ha
 Foghíjakon a valamikori iparterület továbbosztásával
1.1.1.4. KÜLÖNLEGES TERÜLETEK
TEMETŐ
A temető területe megtartandó, kisebb bővítés szükséges dél felé.
Tervezett fejlesztés


Különleges terület hulladékudvar céljára
A falu nyugati szélén, az Alkotmány utca felől kiépítendő út mellett, védelmi
rendeltetésű erdővel körülvéve – 1500 m2

1.1.2. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK
1.1.2.1. KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖZMŰTERÜLETEK
Közúti közlekedési területek
útosztályok
6. sz. főút
Országos mellékutak:



66136 sz. bekötő út

külterület

belterület

K.III

B.III

K.V

B.V

Helyi gyűjtőutak:




Vörösdombi utca – Petőfi Sándor utca déli
szakasza
Zrínyi Miklós utca nyugati szakasza – Árpád köz

B.V

Külterületi egyéb utak:




Batvölgyi út
Mezőgazdasági feltáró utak

K.VI

Kiszolgáló utak









Új utca
József Attila utca
Vörösdombi utca keleti nyúlványa
Petőfi Sándor utca északi szakasza
Rákóczi Ferenc utca
Zrínyi Miklós utca keleti szakasza
59, 69, 396 és a 337 hrsz. tervezett belterületi
szakasza

Gyalogutak



131 hrsz.-ú út

Cserkút TRE felülvizsgálata – Alátámasztó javaslat
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Kötöttpályás közlekedési területek


40. jelű, Budapest – Pécs országos törzshálózati vasúti pálya

1.1.2.2. ZÖLDTERÜLETEK
A település zöldterületei közparkok és közkertek.
KIALAKULT, MEGŐRZENDŐ KÖZKERTEK




Mária-kert a horgásztó és a Rákóczi Ferenc utca között, a 0126/5 hrsz.-ú út keleti oldalán
A horgásztó közvetlen környezete
Árpád köz keleti oldalán lévő közkert

JELENTŐSEBB EGYÉB ZÖLDFELÜLETEK


Út-menti zöldfelület játszótérrel az Alkotmány utca déli oldalán a Cser-kút és a Rákóczi
Ferenc utca közötti szakaszon

Területi fejlesztés


Közpark kialakítása a horgásztó és a lakóterület között rekreációs funkciókkal, ligetes
fásítással – kb. 5 ha

1.1.2.3. ERDŐTERÜLETEK
Az erdők területi aránya a domborzati viszonyok következtében igen jelentős. A lakóterületet
övező szőlőktől északra és keletre az erdő, mint tájhasználat egyöntetűnek mondható.
További nagykiterjedésű erdő borítja a lakóterület és a 6-os út menti kertterület közti sáv egy
részét, valamint a vasúttól délre elterülő, mélyebb fekvésű terület nyugati részét. A kialakult
erdőterületek gazdasági, illetve védelmi (védett) rendeltetésűek, jelentős részük kiváló
termőhelyi adottságú. A kialakult erdők távlatban is megőrzendők.
Területi fejlesztés nem tervezett.
1.1.2.4. MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK
KERTES MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET
A település kertes mezőgazdasági területei két nagyobb, jól elkülönülő tömböt alkotnak. Az
északi tömb (Dulimán-dűlő és Felső-hegy) a belterülethez észak és kelet felől közvetlenül
kapcsolódik. A déli tömb (Szikúti-dűlő, Rádás és Kis Má) a 6-os út északi oldalán terül el. A
2017. évi kedvezményes lehetőséget kihasználva sok földrészletet kivettek a zártkerti
művelés alól, de továbbra is jelentős a szőlő, kert és gyümölcsös művelési ágú földrészletek
aránya. Mindkét tömb része a Pécsi-borvidéknek, a szőlő termőhelyi kataszter szerinti I.
osztályú, szőlőtermesztésre kiválóan alkalmas terület. Mindkét területen megnövekedett az
életvitel-szerűen ott lakók száma, nő az igény a lakóépület építésre.
Fejlesztési célok



A kertes, szőlő és gyümölcsös területhasználatokat javasolt fenntartani, elöregedés
esetén a gyümölcsfák újratelepítésére kell törekedni.
A megnövekedett lakóház építési igényt szabályozási elemekkel kell kezelni.
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ÁLTALÁNOS MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET
A domborzati adottságok következtében a település területére inkább az erdőgazdaság
dominanciája jellemző. Szántóföldek mindössze két nagyobb tömbben, a 6-os úttól északra,
illetve a vasúttól délre helyezkednek el.
A rét- és legelőterületek helyét, kiterjedését is elsődlegesen a domborzati, illetve a talajvíz
viszonyok határozzák meg. A falut övező északi, hegylábi területeken erdőkkel övezett
legelőket, míg a vasúttól délre lévő vizenyősebb területeken réteket találunk. A falutól délre
elterülő legelők a „Nyugat-Mecsek” tájvédelmi körzethez, egyben a Natura 2000 hálózathoz,
a vasúttól délre fekvő rétek a „Pécsi-sík” kiemelt jelentőségű természet-megőrzési területhez
tartoznak.
Fejlesztési célok


A termőföld védelme érdekében a
tájhasznosítás a jövőben is fenntartandó.

tájpotenciálnak

megfelelő

mezőgazdasági

1.1.2.5. VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLETEK
A közigazgatási terület nevesített vízfolyásai a közigazgatási terület déli részén találhatók.
Nagyjából észak-déli irányú vízfolyások a Kajdács-patak és a Cserkúti-árok, amelyek a
közigazgatási területet déli szakaszán kelet-nyugati irányban metsző Pécsi-vízbe ömlenek.
A Cserkúti-árok belterületet és külterületet is érintő északi szakasza, valamint a Cser-kúttól
induló, és a Kővágószőlős közigazgatási területén a Zsid-patakba ömlő árok külterületi
szakasza a földnyilvántartásban nem jelenik meg.
Vízgazdálkodási területnek tekintendők a vasúttól délre található vízmű kutak is.
A település területén több forrás is található, amelyek „ex lege” országos védettséget
élveznek.
Fejlesztési célok


Az állandó vízfolyások karbantartását folyamatosan biztosítani kell, fokozott gondot kell
fordítani a növényzet eltávolítására illetve az árkokban keletkező eróziós károk
kijavítására.
 A Cserkúti-árok Zrínyi utca alatti bel- és külterületi szakaszának felmérését és
tulajdonjogi rendezését el kell végezni, a műszaki rendezés szükségessége ez alapján
tisztázható.
 Ugyancsak megoldandó a Cser-kúttól induló és a Zsid-patakba torkolló árok külterületi
szakaszának felmérése és tulajdonjogi rendezése.

1.1.2.6. KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK
Mivel az alapterv készítésének idején ilyen területfelhasználási kategória még nem létezett, a
településen jelenleg különleges beépítésre nem szánt területként jelölt terület nem található.
Különleges beépítésre nem szánt területnek tekintendő:


A Batvölgyi út nyugati oldalán található, jelenleg nem üzemelő kőbánya és az ehhez
tartozó, Cserkút-I. (kőbánya) – Homokkő védnevű bányatelek.



A település sportpályája a Rákóczi Ferenc utca déli végén található (0132/8 hrsz.). A
terület megtartandó, bővítés nem tervezett.
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Fejlesztési területek


Különleges terület teherautó parkoló céljára a hulladékudvartól északra, azzal közös
feltárással – kb. 2000 m2

1.1.3. SZERKEZETET MEGHATÁROZÓ NYOMVONALAS ÉS TAGOLÓ ELEMEK
A szerkezetet meghatározó nyomvonalas és tagoló elemek a település területét érintő
országos közutak, a vasútvonal, valamint a jelentős vízfolyások.
Országos közutak
 6. sz. I. rendű főút
 66136 sz. bekötő út
Vasút
 40. jelű, Budapest – Pécs országos törzshálózati vasúti pálya
Jelentős vízfolyások
 Kajdács-patak
 Cserkúti-árok
 Pécsi-víz
 a Cser-kúttól induló, és a Kővágószőlős közigazgatási területén a Zsid-patakba ömlő
árok
1.1.4. VÉDELMI ÉS KORLÁTOZÓ ELEMEK
A közigazgatási területet érintő, az alábbiakban felsorolt védőterületeket, biztonsági
övezeteket, korlátozással érintett területeket a településszerkezeti és a szabályozási tervlap
tünteti fel.


Örökségvédelem
O Nyilvántartott régészeti lelőhelyek
O Országos védettségű építmény



Táj- és természetvédelem
O Nyugat-Mecsek tájvédelmi körzet
O Natura 2000 területek
 „Mecsek” HUDD20030 kiemelt jelentőségű természet-megőrzési terület
 „Mecsek” HUDD10007 különleges madárvédelmi terület
 „Pécsi-sík” HUDD20066 kiemelt jelentőségű természet-megőrzési terület
O Ex-lege védett lápterület
O Országos ökológiai hálózat
 Magterület
 Ökológiai folyosó
O Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület



Termőföld védelem
O Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület



Katasztrófavédelem
O Földtani veszélyforrások területe
 Hosszútávon mozgásveszélyes terület
Cserkút TRE felülvizsgálata – Alátámasztó javaslat

12




Felszín alatti bányaüreg

Egyéb
O Országos közút melletti, egyeztetési kötelezettséggel érintett területsáv
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2. A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS
ÖSSZEFÜGGÉSEI
2.1. TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZÁSOK
2.1.1. VONALAS ELEMEK
A terület a hatályos
településszerkezeti tervben

A terület a felülvizsgált
településszerkezeti tervben

A változtatás leírása és indoklása
A hatályos terv Cserkút-Plató területén nyugati irányban, a Kajdács-patakig terjedően ipari
gazdasági területi fejlesztést irányzott elő. Ennek feltárása a 6-os útról indított gyűjtőútról
történt. Mivel a terület az OTrT szerinti ökológiai folyosó övezet része, továbbá a BAMKH
PJH Erdészeti Osztály adatszolgáltatása alapján kiváló termőhelyi adottságú erdőterület, a
felülvizsgálat során a terület a jogszabályi illeszkedés végett erdőterület kategóriába került,
így az iparterületi gyűjtőút szerepeltetése okafogyottá vált.
2.2.2. TERÜLETI ELEMEK
A terület a hatályos
településszerkezeti tervben

A terület a felülvizsgált
településszerkezeti tervben

A változtatás leírása és indoklása
1. Különleges beépítésre szánt terület helyett különleges beépítésre nem szánt terület
sportolási célra
A hatályos terv a területet beépítésre szánt különleges terület kategóriába sorolta. A
sportpálya jelenlegi és tervezett beépítettsége nem indokolja a beépítésre szánt területi
kategóriába sorolást, ezért a felülvizsgálat során a terület beépítésre nem szánt területi
kategóriába került.
Terület: 0,75 ha
Területfelhasználási kategória változás: Ksp --> Kb-Sp
Cserkút TRE felülvizsgálata – Alátámasztó javaslat
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A terület a hatályos
településszerkezeti tervben

A terület a felülvizsgált
településszerkezeti tervben

A változtatás leírása és indoklása
2. Különleges beépítésre szánt terület helyett különleges beépítésre nem szánt terület
teherautó parkoló elhelyezésére
A hatályos terv a területet az elfogadásakor hatályos OTÉK adta lehetőségek közül a
tervezett funkcióhoz legjobban igazodó beépítésre szánt különleges terület kategóriába
sorolta. A terület tervezett beépítettsége nem indokolja a beépítésre szánt területi
kategóriába sorolást, ezért a felülvizsgálat során a terület beépítésre nem szánt területi
kategóriába került.
Terület: 0,25 ha
Területfelhasználási kategória változás: Kp --> Kb-P
A terület a hatályos
településszerkezeti tervben

A terület a felülvizsgált
településszerkezeti tervben

A változtatás leírása és indoklása
3. Zöldterület helyett vízgazdálkodási terület - horgásztó
A hatályos terv a horgásztó területét a környező zöldterület részeként határozta meg. Mivel
a tó egyben a Cser-kúttól induló, és a Zsid-patakba torkolló vízfolyás része is, a
felülvizsgálat során a terület a vízfolyáshoz iagzodóan vízgazdálkodási terület kategóriába
került.
Terület: 0,28 ha
Területfelhasználási kategória változás: Z --> V
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A terület a hatályos
településszerkezeti tervben

A terület a felülvizsgált
településszerkezeti tervben

A változtatás leírása és indoklása
4. Különleges beépítésre szánt terület helyett különleges beépítésre nem szánt terület
bányászati célra
A hatályos terv a területet az elfogadásakor hatályos OTÉK adta lehetőségek közül a
tervezett funkcióhoz legjobban igazodó beépítésre szánt különleges terület kategóriába
sorolta. A terület tervezett beépítettsége nem indokolja a beépítésre szánt területi
kategóriába sorolást, ezért a felülvizsgálat során a terület beépítésre nem szánt területi
kategóriába került.
Terület: 10,6 ha
Területfelhasználási kategória változás: Kb --> Kb-B
A terület a hatályos
településszerkezeti tervben

A terület a felülvizsgált
településszerkezeti tervben

A változtatás leírása és indoklása
5. Általános mezőgazdasági terület gyep helyett erdőterület (029/1, 029/2 hrsz.)
A hatályos terv a területet az akkori művelési ág szerinti általános mezőgazdasági terület
kategóriába sorolta. A felülvizsgálat során a művelési ág váltással (fásított terület) megindult
folyamatot alapul véve a terület a tényleges használathoz jobban igazodó besorolást kapott.
Terület: 0,47 ha
Területfelhasználási kategória változás: Má --> E

Cserkút TRE felülvizsgálata – Alátámasztó javaslat

16

A terület a hatályos
településszerkezeti tervben

A terület a felülvizsgált
településszerkezeti tervben

A változtatás leírása és indoklása
6. Általános mezőgazdasági terület legelő helyett erdőterület (0132/6 hrsz.)
A hatályos terv a területet az akkori művelési ág szerinti általános mezőgazdasági terület
kategóriába sorolta. A felülvizsgálat során a művelési ág váltással (fásított terület) megindult
folyamatot alapul véve a terület a tényleges használathoz jobban igazodó besorolást kapott.
Terület: 0,61 ha
Területfelhasználási kategória változás: Má --> E
A terület a hatályos
településszerkezeti tervben

A terület a felülvizsgált
településszerkezeti tervben

A változtatás leírása és indoklása
7. Területfelhasználási kategóriába nem sorolt, erdősülő kivett terület helyett erdőterület
A hatályos terv a kivett területet nem sorolta területfelhasználási kategóriába. A
felülvizsgálat alapjául szolgáló térkép szerint a terület művelési ága anyagbánya. A
beerdősödött terület nem része a Batvölgyi út nyugati oldalán kijelölt bányateleknek. A
változatás célja a tényleges használathoz való igazodás.
Terület: 0,86 ha
Területfelhasználási kategória változás: besorolás nélküli terület --> E
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A terület a hatályos
településszerkezeti tervben

A terület a felülvizsgált
településszerkezeti tervben

A változtatás leírása és indoklása
8. Általános mezőgazdasági terület legelő helyett erdőterület (0116 hrsz.)
A hatályos terv a területet az akkori művelési ág szerinti általános mezőgazdasági terület
kategóriába sorolta. A felülvizsgálat során a művelési ág váltással (fásított terület) megindult
folyamatot alapul véve a terület a tényleges használathoz jobban igazodó besorolást kapott.
Terület: 0,45 ha
Területfelhasználási kategória változás: Má --> E
A terület a hatályos
településszerkezeti tervben

A terület a felülvizsgált
településszerkezeti tervben

A változtatás leírása és indoklása
9. Ipari gazdasági terület helyett erdőterület Cserkút-Plató területén, a Kajdács-pataktól
keletre
A hatályos terv a területet ipari gazdasági területi fejlesztés céljára jelölte ki. Mivel a terület
az OTrT szerinti ökológiai folyosó övezet része, továbbá a BAMKH PJH Erdészeti Osztály
adatszolgáltatása alapján kiváló termőhelyi adottságú erdőterület, a felülvizsgálat során a
terület a jogszabályi illeszkedés végett erdőterület kategóriába került.
Terület: 15,08 ha
Területfelhasználási kategória változás: Gip --> E
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A terület a hatályos
településszerkezeti tervben

A terület a felülvizsgált
településszerkezeti tervben

A változtatás leírása és indoklása
10. Általános mezőgazdasági terület szántó helyett erdőterület (nyiladék)
A hatályos terv a területet általános mezőgazdasági terület kategóriába sorolta. Mivel a
„nyiladék” az erdőterület részének tekintendő, a felülvizsgálat során ennek megfelelően a
terület erdőterület kategóriába került.
Terület: 2,95 ha
Területfelhasználási kategória változás: Má --> E
A terület a hatályos
településszerkezeti tervben

A terület a felülvizsgált
településszerkezeti tervben

A változtatás leírása és indoklása
11. Erdőterület helyett kertes mezőgazdasági terület (Dulimán-dűlő 265/2 és 266 hrsz.)
A hatályos terv a területet az akkori művelési ágat alapul véve erdőterület kategóriába
sorolta. A felülvizsgálat alapjául szolgáló térkép szerint az érintett két telek zártkerti művelés
alól kivett művelési ágat kapott, és tényleges használata sem erdő. A felülvizsgálat során a
két telek a tényleges használat szerint és a környező területhasználatokhoz igazodva kertes
mezőgazdasági terület kategóriába került.
Terület: 0,24 ha
Területfelhasználási kategória változás: E --> Mk
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2.2. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZÁSOK ÉS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK
ÖSSZEFÜGGÉSEI
2.2.1. Cserkút az Országos Területrendezési Tervben
Az ország szerkezeti terve
Az OTrT a település közigazgatási területét
erdőgazdálkodási, mezőgazdasági, vízgazdálkodási
és települési térség területfelhasználási kategóriába
sorolja. A lehatárolások nagyrészt a kialakult
területhasználatokhoz igazodnak, kivétel ez alól a 6os út térsége (ld. az alsó kivágaton). A települési
térség lehatárolása a hatályos településszerkezeti
tervben ábrázoltnál lényegesen kisebb, a volt ÉDÜ
(ma PANNOVA ipari park) és Cserkút-Plató több
évtizedes gazdasági területe illetve a Batvölgyi út
nyugati oldalán szintén több évtizede működő
gazdasági
terület
mezőgazdasági
térségként
szerepel. A közlekedési hálózat (6-os út, BudapestPécs vasútvonal) a kialakult állapotot tükrözi.
A szerkezeti terv jelöli a 6-os úttól északra húzódó
MOL termékvezetéket.
Az 1., 2., 4., 5., 6., 7., és a 8. sz. változás
mezőgazdasági térséget érint, a változtatás célja
beépítésre nem szánt területek (erdőterület,
különleges beépítésre nem szánt területek)
kijelölése.
A 3., 9., 10. és 11 sz. változtatások célja az OTrThez való illeszkedés elősegítése.
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Az országos övezetek közül Cserkút területét a következő övezetek érintik:
Ökológiai hálózat magterületének, ökológiai folyosójának és pufferterületének övezete
Az ökológiai hálózat magterületének részét képezik a
„Nyugat-Mecsek” Tájvédelmi Körzetbe és a „Pécsi
sík” Natura 2000 területbe tartozó földrészletek.
Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának része a
6-os úttól délre a Kajdács-patak térsége, illetve a
Pécsi-víztől délre fekvő területek.
Az övezetet a 9. számú változás érinti: a korábbi
terven a 6-os úttól délre ipari gazdasági fejlesztési
területnek jelölt terület az övezeti előírásokhoz
igazodva beépítésre nem szánt területi kategóriába
került (a tényleges területhasználatnak megfelelően
erdőterület).

Erdők övezete
Az erdők övezetébe a település erdő művelési ágú
földrészletei tartoznak.
Az
5.-10.
sz.
területhasználatnak
kijelölését célozzák.

változások
a
megfelelően

tényleges
erdőterület

Cserkút közigazgatási területét az OTrT szerinti „Kiváló termőhelyi adottságú szántók
övezete”, a „Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete által érintett
települések” és a „Honvédelmi és katonai célú terület övezete által érintett települések”
övezete nem érinti.
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2.2.2. Cserkút Baranya megye Területrendezési Tervében
Baranya megye szerkezeti terve
Baranya megye szerkezeti terve a település
területét részben a kialakult állapothoz igazodva
hagyományosan
vidéki
települési
térség,
mezőgazdasági és erdőgazdálkodási térség
területfelhasználási kategóriába sorolja. A közúti
és kötöttpályás közlekedési hálózatot a kialakult
állapotnak megfelelően tünteti fel. A 6-os út
nyomvonala
mellett
térségi
kerékpárút
nyomvonala szerepel, ennek tervei részben már
elkészültek. A térségi infrastruktúra hálózat elemei
közül a MOL szénhidrogén szállítóvezetékét
ábrázolja. A települési térség lehatárolása a
belterület és környezete vonatkozásában a
BMTRT
elfogadásakor
hatályos
településszerkezeti tervben ábrázoltnál lényegesen kisebb,
a volt ÉDÜ (ma PANNOVA ipari park) és CserkútPlató
több
évtizedes
gazdasági
területe
nyilvánvaló rajzi tévedés nyomán mezőgazdasági
térségként szerepel. Ugyancsak mezőgazdasági
térséghez sorolt a Batvölgyi út melletti kőbánya.
A megye szerkezeti tervétől eltérő területfelhasználás








A volt ÉDÜ Cserkút területére átnyúló része, Cserkút-Plató területe, és a 6-os úttól
északra, a Batvölgyi út nyugati oldalán lévő telephelyek a településszerkezeti terven a
kialakult állapotnak megfelelően gazdasági területként jelennek meg (a BMTRT-ben
mezőgazdasági térség).
A település meglévő és tervezett belterületének lehatárolása a településszerkezeti terven
a felülvizsgálat alapjául szolgáló településszerkezeti tervvel megegyezik, a
területfelhasználási kategóriák az új fogalomrendszerhez igazodnak, de tartamukban
nem változnak (a BMTRT-ben részben települési, részben mezőgazdasági térség).
A kőbánya területe és az ezt tartalmazó bányatelek a településszerkezeti terven a
kialakult állapotnak, és a Bányafelügyelet előzetes adatszolgáltatásának megfelelően
különleges beépítésre nem szánt terület (a BMTRT-ben mezőgazdasági és
erdőgazdálkodási térség).
A település és a 6-os út közti külterületet a településszerkezeti terv a meglévő művelési
ágakat alapul véve sorolja területfelhasználási kategóriákba (erdőterület, általános
mezőgazdasági terület, kertes mezőgazdasági terület). Ez igazodik a BMTRT szerinti
területfelhasználási kategóriákhoz, csak eltérő területi elhelyezkedéssel.
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A megyei övezetek közül Cserkút közigazgatási területét a következő övezetek érintik:
Magterület, ökológiai folyosó és pufferterület övezete
Az övezet lehatárolását az új OTrT felülírta. A
településszerkezeti terv a magterület és az ökológiai hálózat
lehatárolását a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
előzetes adatszolgáltatása alapján tünteti fel.
Újonnan beépítésre szánt terület az övezetet nem érinti.

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület és erdőtelepítésre alkalmas terület övezete
A kiváló termőhelyi adottságú erdőterület kategória az új
OTrT.-ben már nem szerepel, az erdőtelepítésre javasolt
területek lehatárolását és az ott betartandó szabályokat
külön miniszteri rendelet határozza meg.
A településszerkezeti terv a BaMKh PJH Erdészeti Osztály
előzetes adatszolgáltatása alapján tartalmazza a kiváló
termőhelyi adottságú erdőterületek lehatárolását.
Újonnan beépítésre szánt terület az övezetet nem érinti.

Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete
Az övezet megnevezését az új OTrT. megváltoztatta,
helyébe a „vízminőség-védelmi terület” megnevezés lépett.
A terület lehatárolását és az ott betartandó szabályokat
külön miniszteri rendelet határozza majd meg.
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Országos és térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete
Az övezet megnevezését az új OTrT. megváltoztatta,
helyébe a „tájképvédelmi terület” megnevezés lépett.
A terület lehatárolását és az ott betartandó szabályokat
külön miniszteri rendelet határozza majd meg.
A településszerkezeti terv a terület lehatárolását a DunaDráva Nemzeti Park Igazgatóság előzetes adatszolgáltatása
alapján tünteti fel.

Földtani veszélyforrás terület övezete
A területrendezési terv az érintett településeket
közigazgatási területükkel jelöli részletes belső lehatárolás
nélkül.
A
településszerkezeti
terv
szakági
alátámasztó
munkarészeként mérnökgeológiai szakvélemény készült.
Ennek alapján a településszerkezeti terv tartalmazza a
földtani veszélyforrással érintett területek lehatárolását.

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete
A BMTrT. szerinti lehatárolást az új OTrT. felülírta. Ez
alapján a település területét az övezet nem érinti.
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Országos komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete
Az övezetet az új OTrT. már nem tartalmazza.

Vízeróziónak kitett terület övezete
Az övezetet az új OTrT. már nem tartalmazza.

Együtt tervezhető térség övezete
Az övezetet az új OTrT. már nem tartalmazza.

Cserkút közigazgatási területét a BMTrT szerinti „Térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez
vizsgálat alá vonható terület övezete”, a „Világörökség és világörökség-várományos
területek övezete”, a „Történeti települési terület övezete”, a „Felszíni vizek vízminőségvédelmi vízgyűjtő területe övezete”, az „Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete”,
a „Nagyvízi meder és a rendszeresen belvíz-járta területek övezete”, a „Széleróziónak kitett
terület övezete” és a „Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete” nem érinti.
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2.3. A VÁLTOZÁSOK ÉS A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÖSSZHANGJÁNAK
BEMUTATÁSA
A településfejlesztési koncepció fő célkitűzései
Jövőkép
„Szelíd turizmusra alapozó, a szükségleteket biogazdálkodásból kielégítő, fenntartható
fejlődést biztosító környezethasználatú, élhető település, ahol értékeit őrző, egymásért
felelősséget vállaló közösség él. Az ipari parkban a nagyobb vállalkozások, a lakott területen
a szelíd turizmus kiszolgálása folyik, családi vállalkozások keretében. Rendezett
közterületekkel bíró, megújuló energiát használó, természeti értékeit óvó település, ahol
nincsenek együttműködést akadályozó konfliktusok, közeledik a település bel- és külterületi
lakossága. A településen élő közösség tagjai motiváltak, elkötelezettek, tenni akarók,
egymást kölcsönösen segítik, az általuk ismert és elfogadott közös célok megvalósítását
támogatják. Hagyományaikat őrzik, új hagyományokat teremtenek. Benne és együtt élnek a
természeti környezettel, s az emberek egészségesek testben és lélekben. Ahol élmény élni.”
Átfogó célok:
A. Helyi gazdaság környezetbarát fejlesztése
B. Helyi infrastruktúra fejlesztése, a megújuló energia hasznosításának segítése
C. Természeti, környezeti, közösségi értékek és hagyományok programszerű óvása,
fejlesztése, helyi identitás erősítése.
Specifikus célok:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Az iparszerű tevékenység ipari parki keretekben való környezetbarát módú fejlesztése
Szelíd turizmus eszközrendszerének fejlesztése
Helyi termékek előállításának ösztönzése, értékesítésének menedzselése
A helyi gazdaság szereplőivel való együttműködés fejlesztése
A település közműhálózatának fejlesztése
Energiatudatos településüzemeltetés megvalósítása
Humán közszolgáltatások és közösségi funkcióval rendelkező létesítmények
fejlesztése
Helyi közösségek építése, tevékenységük támogatása, együttműködésük koordinálása
Kommunikációs eszközök és csatornák, a kommunikáció hatékonyságának fejlesztése
Értékfeltárás, identitás erősítése, imázs javítása, humánerőforrás fejlesztése

A változások és a településfejlesztési koncepció kapcsolódási pontjai
A 2.1. fejezetben ismertetett változások nem érintik a településfejlesztési koncepciót, céljuk
az Országos Területrendezési Tervhez, illetve az OTÉK-hoz való illeszkedés megteremtése,
valamint a tényleges területhasználatokhoz való igazodás.
A koncepcióban meghatározott fejlesztési irányok a hatályos településszerkezeti tervhez
képest új területigényes fejlesztési területek kijelölését nem igényelték. Az alábbiakban
azokat a - már a hatályos terven is szereplő – területigényes fejlesztéseket soroljuk fel,
amelyeket az új fejlesztési koncepcióhoz illeszkedve az új településszerkezeti terv is
tartalmaz:


Új építési telkek az Új utcában önkormányzati beruházásban – kapcsolódási pontok:
jövőkép, C. átfogó cél, 2., 5., 8., 10. specifikus cél
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Gazdasági területek munkahelyteremtő beruházások számára Cserkút-Platón, a 6-os út
déli oldalán - kapcsolódási pontok: jövőkép, A. és B. átfogó cél, 1., 4., 5. specifikus cél
Hulladékudvar kialakítására alkalmas terület az Új utcától nyugatra, a kővágószőlősi
határban - kapcsolódási pontok: jövőkép, B. és C. átfogó cél, 5. specifikus cél
Intézményi célú terület az Új utca déli végén egyenlőre nem pontosított, de elsősorban az
idősek ellátására szolgáló funkcióval (pl. idősek otthona) - kapcsolódási pontok: jövőkép,
C. átfogó cél, 7., 8., 10. specifikus cél
Horgásztó környezetében lévő nagy kiterjedésű zöldfelület rekreációs célra kapcsolódási pontok: jövőkép, C. átfogó cél, 2., 8., 10. specifikus cél

Új területek kijelölését nem igényelték ugyan, de a településrendezési eszközök
felülvizsgálata foglalkozik az alábbi kérdéskörökkel:



Lakófunkció megjelenése a zártkertekben - kapcsolódási pontok: jövőkép, B. és C. átfogó
cél, 2., 3., 5., 8., 9., 10. specifikus cél
Közműellátás fejlesztése Cserkút-Platón - kapcsolódási pontok: jövőkép, A. és B. átfogó
cél, 1., 5., specifikus cél
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IIl. SZAKÁGI JAVASLATOK
1. TÁJRENDEZÉSI JAVASLATOK
1.1. TÁJHASZNÁLAT, TÁJSZERKEZET JAVASLATA
A tájrendezési javaslatok, ill. a külterület-szabályozás célja a táji, természeti értékek, a
termelési hagyományok figyelembe vétele mellett a föld rendeltetésszerű használatának
biztosítása. A közigazgatási terület nagy része védett erdőterület övezetébe tartozik, ami
egyrészről adottság szinten, másrészről a célszerűség szintjén meghatározza a
tájhasználatot. Mivel a cél, hogy a jelenlegi tájhasználat a jövőben is megmaradjon, ehhez a
települést körülölelő erdők védelme alapvető. Az erdőterületek megfelelő területi aránnyal
vesznek részt a tájformálásban, ezt a jövőben sem kell lényegesen változtatni. A telepítésre
ajánlott fafajok kizárólag a tájra jellemző, a termőhelynek megfelelő, őshonos fa-, cserje- és
vadgyümölcs fajok lehetnek, lehetőleg többszintes állomány kialakítása javasolt.
A Mecsek és a Cserkúti-dombsor, valamint a Pécsi-víz menti nagyrészt védett természeti
területek az ökológiai hálózat fontos részei. A vizes és az erdőterületek és az azokhoz
szervesen kapcsolódó természet-közeli élőhelyek meghatározóan ökológiai folyosóként
működnek. A táji, természeti értékekben gazdag hegy- és dombvidéki területek
túlnyomórészt erdőgazdasági hasznosítás alatt állnak és megfelelő területi aránnyal vesznek
részt a tájformálásban, emellett elsősorban turisztikai funkciójúak, de területükön
meghatározóan fontos a növény- és állatvilág védelme, a többfunkciós használat
megvalósítása, ezt a jövőben sem kell lényegesen változtatni. Mivel terhelhetősége kicsi, a
területfejlesztés során elsősorban extenzív, illetve ökoturisztikai funkciók javasolhatók, illetve
a természeti-gazdasági ésszerűséggel összhangban javasolhatók beavatkozások. A
természeti értékek és területek csak olyan mértékben vehetők igénybe, hasznosíthatók, hogy
a működésük szempontjából alapvető természeti rendszerek, és azok folyamatainak
működőképessége fennmaradjon, továbbá a biológiai sokféleség fennmaradjon, és
fenntartható legyen. A természeti területek használata és fejlesztése során természetkímélő
hasznosítási módok figyelembevételével biztosítani kell a táj jellegének, esztétikai‐,
természeti értékeinek, a tájra jellemző természeti rendszereknek és egyedi tájértékeknek a
megóvását. A hagyományos terület‐és tájhasználat fenntartása indokolt. A nyomvonalas
létesítmények (utak, vízfolyások) menti folyosók zöldfelületi fedettségét fenn kell tartani,
illetve fejleszteni kell a környező területhasználatok figyelembe vételével. A vízmedrek
szabályozása, burkolása, a kísérő növényzet károsítása természetvédelmi szempontból nem
javasolt.
A belterület - lakó, intézményi funkciókkal - szinte minden irányban erdőterületekkel
határos. A javaslatokat ld. a Zöldfelületi rendszer elemeinek fejlesztési javaslatai c.
fejezetben.
A településtől keletre, délre és északra elhelyezkedő szőlőhegyek tájképi, történeti és
kultúrtörténeti jelentőséggel bírnak. Ebben a kertgazdasági tájban olyan tájgazdálkodás
fenntartása a cél, amely biztosítja a szőlők, kertek fenntartását az azokhoz kapcsolódó
környezetkímélő növénytermesztés, a táj szerves részét képező, tájba illeszkedő présházak,
épületek fenntartását. Terület-felhasználás tekintetében extenzív, az adottságokhoz
nagymértékben alkalmazkodó, kis léptékű, hagyományos funkciókkal terhelhető. A
szőlőtelepítésre alkalmas területek szőlőként történő hasznosítását folytatni kell. A kertes és
gyümölcsös területhasználatokat javasolt fenntartani, elöregedés esetén a gyümölcsfák
újratelepítése, az öreg cserfák megtartása, pótlása javasolható.
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A településtől déli irányban elterülő, elsősorban szántóként hasznosított mezőgazdasági táj
a település külterületének csekély része. Jelentősége távlatban elhanyagolható, egyrészt
mivel adottságai sem túl jók, hosszabb távon ezen területek esetében a szántóterület
csökkenésével számolhatunk.
A nyomvonalas létesítmények (utak, vízfolyások) menti folyosók zöldfelületi fedettségét fenn
kell tartani, illetve fejleszteni kell a környező területhasználatok figyelembe vételével.
1.2. TERMÉSZETVÉDELMI JAVASLATOK
A közigazgatási terület természeti értékeinek megőrzését többféle védelmi kategória is
szolgálja. Ebből adódóan a különböző védettségi kategóriákkal jelölt területek sok esetben
fedik egymást. A településszerkezeti terv tartalmazza a különböző védelem alatt álló
területek lehatárolását. A területhasználatkor a természet védelme érdekében a védelem
módját meghatározó jogi hátteret maradéktalanul figyelembe kell venni.
A Natura 2000 területek esetében általános természetvédelmi célkitűzés a kijelölés alapjául
szolgáló fajok és élőhely típusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése,
fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául
szolgáló természeti állapot, és a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása. A Natura
2000 terület területhasználatokat befolyásoló céljait a kezelési terveknek kell tartalmazniuk.
Általánosságban elmondható, hogy cél a természet-közeli és féltermészetes élőhelyek
védelmének biztosítása, a kedvezőtlen hatások kiküszöbölése. Olyan területhasználat,
amely a természet-közeli élőhelyek területének csökkenésével jár (beépítés, vonalas
létesítmények kialakítása) nem javasolható. A közlekedésre (gyalogos, kerékpáros. lovas és
gépjárműves) kizárólag a meglévő földutak használhatók. Műút a területen nem létesíthető,
gazdasági célú föld és egyéb ásványvagyon kitermelést, új anyagnyerő helyek kialakítását a
védett területen belül nem javasoljuk.
A vízfolyások tájba illesztése, a vízminőség védelme érdekében a vízfolyások mentén
tájfásítás, gyepesítés, környezetükben természetkímélő gazdálkodás folytatása javasolt.
Az OTÉK definíciója szerint a fényszennyezés olyan mesterséges zavaró fény, ami a
horizont fölé vagy nem kizárólag a megvilágítandó felületre és annak irányába, illetve nem a
megfelelő időszakban világít, ezzel káprázást, az égbolt mesterséges fénylését vagy káros
élettani és környezeti hatást okoz, beleértve az élővilágra gyakorolt negatív hatásokat is.
Szintén az OTÉK 54. §-a szerint az építmények megvilágítását, a köz- és díszvilágítást, a
fényreklámot és a hirdető-berendezést úgy kell elhelyezni és kialakítani, hogy a fényhatás
fényszennyezést ne okozzon. Ez különösen fontos a védett természeti területek és védett
tájak esetében. Ennek alapján javasolt – az OTÉK szerint is – a településképi rendeletben a
fényszennyezés elkerülését szolgáló szabályozás a LoNNe (Loss of theNight Network)
kutatói hálózat ajánlásait alapul véve, az alábbiak szerint:



El kell kerülni a hideg fehér fényű világítást, amely 500 nanométernél rövidebb
hullámhosszúságú fényt tartalmaz: Ennek megfelelően 3000K alatti érték javasolt a
kültéri világítás színhőmérsékletére.
A világítótestek ernyőzése olyan legyen, hogy a fényt oda irányítsa, ahol arra szükség
van: Megfelelő ernyőzés esetén a kibocsátott fényt nem látjuk közvetlenül. A megfelelően
irányított fény nem jut a gyalogosok, járművezetők szemébe, az épületek ablakai felé
vagy éppen az égbolt irányába, – utóbbi esetben nagy távolságra terjed és nem kívánt
„mellékhatásként” a természetes tájat is megvilágítja. A fényeknek – még a díszvilágítás
esetén is – lefelé kell irányulniuk. Így például a talajszintbe épített fényvetők telepítésekor
gyakorlatilag elérhetetlen az az OTÉK kritérium, hogy ne világítsunk a horizont fölé.
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Az utcákat amennyire csak lehet egyenletesen - és amennyire csak lehet - alacsony
intenzitással világítsuk meg: Vidéki utakon a 0,3 cd/m² fénysűrűség elegendő, amely kb.
4 lux megvilágítással elérhető. Ez az EU útvilágítási szabványoknak (EN13201)
megfelelő legalacsonyabb útosztály. Az EU szabványok gyakran sokszor erősebb
megvilágítást ajánlanak, mint ami jelenleg a legtöbb európai településen megvalósult. –
Igazítsák a kültéri világítást a tényleges használat idejéhez. Este 10 óra, vagy éjfél után
jóval kevesebb fényre van szükség, ennek megfelelően az közvilágítás fénye
csökkenthető. A megvilágítási szintek akár 50-80%-os csökkentése is lehetséges. A nem
közcélú világítást teljesen ki kell kapcsolni, ha nincs arra közvetlen szükség.

1.3. TÁJVÉDELMI ÉS TÁJKÉPVÉDELMI JAVASLATOK
Rehabilitációra-tájrendezésre szoruló terület a kőbánya. Gondoskodni kell a használaton
kívül helyezett épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények, berendezések új
funkciójának megállapításáról, illetve ennek hiányában megszüntetésükről, elbontásukról, az
érintett területnek a táj jellegéhez igazodó rendezéséről.
A település alatti Czana-dombról országos viszonylatban is kiemelkedő, kultúrtörténeti
jelentőséggel is bíró kilátás nyílik a Jakab-hegyre és a Pécsi-medencére, ami jelenleg
Cserkút legnagyobb tájképi értéke. A tájképvédelmi övezet kategóriájába tartozó Jakabhegyi és Cserkúti-dombsori kilátás megőrzése, javítása kiemelt fontosságú. A tájképvédelmi
övezet határa a település lakott részére is kiterjed, amelyben lakó, kertgazdasági
területhasználatok is előfordulnak, ezért az övezetben új épületek kialakításánál biztosítani
kell a tájba illesztést, nem csak az épület paraméterei, (magassága és tömege, tetőformája,
építőanyag használat), hanem a tereprendezés és növényesítés során is.
Javasoljuk a tájba illesztés megítéléséhez alkalmas látványterv készítését, ahol a rálátás és
a kilátás szempontjait kell elsősorban vizsgálni, és amely az eredeti terepszintnek
megfelelően, a lejtő, és/vagy a területet feltáró, meghatározó irányokból vagy a
természetvédelmi szempontból érzékeny területek, pontok felől ábrázolja az épületet,
színezve, a szomszédos épületek és a tájképi háttér bemutatásával makett, fotómontázs,
vagy digitális 3D megjelenítéssel. A grafikus megjelenítések esetén a nézőpontot a talajon
álló ember szemmagasságában kell felvenni. A látványterven meg kell jelennie a környező
terepalakulatoknak.
A tervezett épületek kialakítása során figyelemmel kell lenni a terepviszonyokra, elsősorban
a hegylábi területeken. A telek lejtése a különböző magassági igényű épületek telepítésével
kihasználható, az épületek részben a terepbe süllyeszthetők. Tájképvédelmi okokból az
építési telken történő terepalakítás 10 % alatti tereplejtésnél legfeljebb 1,0 m, 10-20 %
közötti tereplejtésnél legfeljebb 1,5 m, 20 %-ot meghaladó tereplejtésnél 2,0 m legyen az
eredeti terepszinttől mérten. A kialakításra került rézsűk 2’-nál meredekebbek ne legyenek. A
természetes terepalakulatokat lehetőség szerint meg kell őrizni.
A tájba illesztést elősegítheti a telek be nem építhető részének kiszabályozása. Az ipari,
gazdasági területen beültetési kötelezettség szükséges. A tájba illesztés eszköze lehet az
építmények takarása a táji és természeti adottságoknak megfelelő, közepes, vagy nagy
lombkoronát növelő lombhullató fafajokból és egyéb honos növényekből kialakított
növénysáv. A tájbaillesztés érdekében a környezetrendezéseknek arculati szempontból is
összhangban kell lennie a települési arculati kézikönyv (TAK) és településképi rendelet
ajánlásaival és előírásaival.
A meglévő szőlő- és kertes területeket fenn kell tartani, művelési ág, illetve területhasználat
változtatás csak az adottságoknak megfelelő tájhasználat érdekében javasolt.
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Javasoljuk, hogy a vizsgálati munkarészben szereplő egyedi tájértékek kerüljenek a
település értékkataszterébe és védelmüket a HÉSz és/vagy a TKR biztosítsa.
1.4. BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK VÁLTOZÁSA
Az aktivitásérték számításakor alapérték a felülvizsgálat alapjául szolgáló településszerkezeti
terv szerinti aktivitásérték. A változások helyszíne a településszerkezeti terv leírásának 9.
fejezetében olvasható.
Változás
száma

Terület
(ha)

1.

0,75

2.

0,25

Kp

1,5

0,38

Kb-P

0,3

0,08

3.

0,28

Z

6

1,68

V

6

1,68

4.

10,6

Kb

0,1

1,06

Kb-B

0,2

2,12

5.

0,47

Má

3,7

1,74

E

9

4,23

6.

0,61

Má

3,7

2,26

E

9

5,49

7.

0,86

3,2

2,75

E

9

7,74

8.

0,45

Má

3,7

1,67

E

9

4,05

9.

15,08

Gip

0,4

6,00

E

9

135,72

10.

2,95

Má

3,7

10,92

E

9

26,55

11.

0,24

E

9

2,16

Mk

5

1,20

összesen

Változás előtt
Változás után
területérték- aktivitásterületérték- aktivitásfelhasználás mutató
érték
felhasználás mutató
érték
módja
módja
Ksp
3
Kb-Sp
6
2,25
4,50

32,87

193,36

A településszerkezeti terv felülvizsgálata során a település közigazgatási területére számított
biológiai aktivitásérték nőtt, az aktivitásérték növekmény 160,49.
A 314/2012.(XI.8.) Korm.rendelet 9.§ (9) bekezdése szerint a településszerkezeti terv részét
képező biológiai aktivitásérték számítási eredményben, a biológiai aktivitásérték számítás
során keletkezett növekmény mértéke rögzíthető.
A 16.§ (8) bekezdése szerint a biológiai aktivitásérték szinten tartásának biztosítása
érdekében, új beépítésre szánt terület kijelölésével járó településszerkezeti terv módosítása
során a 9. § (9) bekezdés szerinti biológiai aktivitásérték növekmény a teljes közigazgatási
területre készülő új településszerkezeti terv elfogadásáig felhasználható, amennyiben a
módosítással a településszerkezeti terv biológiai aktivitásérték számítási eredménye kiegészül
a 16.§ (9) bekezdésben foglaltak szerint:
(9) A településszerkezeti terv biológiai aktivitásérték számítási eredmény (8) bekezdés szerinti
kiegészítése tartalmazza legalább
a) az újonnan beépítésre szánt terület lehatárolását, területét, a változás előtti és változással
meghatározott területfelhasználást, a beépítési sűrűséget, a vonatkozó biológiai aktivitásérték
mutatókat,
b) az újonnan beépítésre szánt terület kijelölésével létrejött biológiai aktivitásérték csökkenés
mértékét, a (8) bekezdés szerinti növekményből ezzel összefüggésben felhasznált mértéket
és a felhasználás módját,
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c) a (8) bekezdés szerinti növekmény b) pont szerinti felhasználással csökkentett mértékét,
továbbá
d) az új beépítésre szánt terület kijelölést tartalmazó településszerkezeti terv módosítását
megállapító önkormányzati döntés számát.
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2. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE
2.1. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER ELEMEINEK FEJLESZTÉSI JAVASLATAI
A zöldfelületi rendszer problémáinak megoldására az alábbiakat javasoljuk:














A „történeti településmag”, a templom környezete karakterének, zöldfelületi
kapcsolatainak további erősítése, összekapcsolva a mosóház, szabadidőpark, Czanadomb területével közterület-alakítási terv alapján.
A település déli részén elhelyezkedő, mintegy 5,5 ha nagyságú zöldterület
szabadidőparkká alakításához koncepció- és további szakági tervek készítése, hogy a
különböző kezdeményezések, pályázati lehetőségek adta szabadidős és egyéb kulturális
elemek ne véletlenszerűen kerüljenek elhelyezésre.
A játszótér áthelyezése a szabadidőparkba (az előzőekben említett koncepció alapján).
A temető felmérése és kismértékű fásítása terv alapján.
Új utak, beépítések létrehozásakor fontos az elválasztó zöldsáv, a sövény vagy a fasor
elhelyezésére szolgáló, kellő kiterjedésű terület biztosítása. Ez olyan koncepcionális
kérdés, amit elmulasztva évtizedekre ellehetetlenedhet a jótékony utca- vagy
védőfásítás.
Lényeges, hogy az útpályák szerkezeti át- és kialakításánál a fásítási sávval is
számoljanak és pl. a közművezetékek elhelyezését úgy oldják meg, hogy az a fásításnak
ne legyen akadálya. Nem a fásítással kell igazodni a közművek elrendezéséhez, hanem
a közművek olyan nyomvonalvezetésére van szükség, amely a fásítási sávokat
szabadon hagyja.
Új közművek nyomvonalainak meghatározásánál a meglevő fákat fel kell mérni, és a
nyomvonalakat úgy kell kijelölni, hogy a meglévő fásítást ne károsítsa, illetve a jövőbeni
fásításokat ne korlátozza, akadályozza.
Zöldfelületek fejlesztése, átalakítása során tájra jellemző, honos fajok alkalmazandók.
Kerülni kell a fák gyökerének leburkolását, közterület burkolatának építésénél és
felújításánál a fás szárú növény töve körül legalább 2,56 m² víz- és légáteresztő felületet
kell hagyni.
Tájépítész szakági tervezés (utcafásítási terv) a növényállomány kialakításában a
településépítészet terén az Alkotmány utca északi oldalán. Nem elegendő önmagában a
fafajok botanikai ismerete, vagy a várostervezés épített és művi elemeihez kötődő
szaktudás. A fasor vizsgálat elvégzése rávilágíthat olyan települési érdekre, ami
túlmutathat a konkrét fásítási terv készítésén.

2.2. ZÖLDFELÜLETI ELLÁTOTTSÁG ALAKULÁSA
A zöldterületek mennyisége és minősége a társadalom jóléti állapotát, a környezet
milyenségét jelzik. A zöldfelületek mennyiségét illetően elmondható, hogy a belterületen
alapvetően magas a zöldfelület-arány, külterületen túlnyomó részt erdő- és kertgazdasági
területek találhatók, a mezőgazdasági területek aránya alacsony. A meglévő, még
fejleszthető, és fejlesztendő közösségi célú zöldfelületi elemek elegendő zöldfelületi
ellátottságot biztosítanak a településnek. Ezeken a területeken a pihenés és a testedzés, a
rekreáció megoldható, újabb zöldfelületi elem létesítése nem indokolt. Fenn kell viszont
tartani ezeken a területeken a biológiailag aktív felületek mennyiségét.
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2.3. ZÖLDFELÜLETEK ÖKOLÓGIAI SZEREPÉNEK ERŐSÍTÉSÉRE VONATKOZÓ
JAVASLATOK
A belterületen az ökológiai szerepet az erősíti legjobban, ha a zöldterületek megfelelő
minőségben való fenntartása folyamatosan biztosított. Új telkek kialakításánál ösztönözni kell
az építtetőt, hogy 3 szintű (gyep, cserje, lombkorona) zöldfelületet alakítson ki. Megfelelően
kialakított, kisebb zöldfelületek hálózatával a mikrokörnyezet minősége javítható. Új fásítás,
zöldfelület létesítésekor figyelemmel kell lenni a természetföldrajzi adottságokra, az egyes
fajok növekedési igényére (telepítési távolság), az egészségügyi szempontból kedvezőtlen
fajok kerülésére, hogy a telepítésre kerülő zöldfelületi elemek hosszú távon szolgálják a
települést.
Zöldfelületek felújításakor, létesítésekor javasolt az ún. „Green City” elvek és megoldások
alkalmazása, azaz:








a csapadékvizek visszatartása természetes és művi technikákkal (növényzet, lombos fák
telepítése, záportározók, szikkasztók építése, stb.), a vizek bejuttatása a talajba és a
növények számára a víz elérhetőségének biztosítása (kevés burkolt felület, vízáteresztő
burkolatok használata),
az építkezés közben kitermelt al- és feltalaj helyben tartása, helyben hasznosítása,
minimális talajbolygatás, természetes talajjavító adalékok használata, víz számára
áthatolhatatlan burkolatok minimalizálása,
a növényzet mennyiségi és minőségi fejlesztése a terület környezeti és szociális
problémáinak figyelembe vételével, koros fák alkalmazásának előtérbe helyezése,
program-specifikus faméret, ökológiailag adekvát növényhasználat (honos fajokra
alapozott települési társulások kialakítása), a zöldfelületi rendszer tudatos gazdagítása,
a növénynek, mint tájépítészeti és építészeti anyagnak a fenntarthatóság jegyében való
tervezése és használata, csökkentett fenntartási igényre való tervezés, helyi anyagok
használata,
zöldtetők, zöldfalak, növényi árnyékolók szigetelő és széltörő hatásának kihasználása,
alacsony gondozási igényre való tervezés, energiatudatos működtetés (mozgásérzékelő
világítás, időzített elektromos berendezések használata, stb.).
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3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK
3.1. HÁLÓZATI KAPCSOLATOK, FŐBB KÖZLEKEDÉSI CSOMÓPONTOK HELYZETE
3.1.1 Hálózati kapcsolatok, csomópontok helyzete, problémái
A település a Pécsi Járásban fekszik, a pécsi agglomerációhoz tartozik, teljes keleti oldalán a
várossal határos. Úthálózatának szerkezete már évszázadokkal ezelőtt kialakult, a
vasútvonalat pedig 1868-ban nyitották meg.
A török megszállás utáni 2. katonai felmérés már tartalmazza a Szigetvár – Pécs közötti
fontosabb utat és a Cserkútról ezen út felé, a nyugat felé Kővágószöllősre valamint a
délkeleti irányban Patacsra vezető alárendeltebb utakat.

Cserkút úthálózata napjainkban
3.1.2 Hálózati kapcsolatok, csomópontok fejlesztése
Az Országos Területrendezési Terv 2019.
márc. 15-től hatályos szerkezeti terve nem
tartalmaz változást a jelenlegi főhálózatok
tekintetében, a 6-os főutat és a BudapestPécs vasútvonalat a jelenlegi funkciójában
és nyomvonalában tartja meg.
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Baranya megye készülő területrendezési
terve munkaközi fázisban az OTRT-től
jelenleg annyiban tér el, hogy országos
törzshálózati kerékpárutat jelöl a 6-os út
mentén.

3.2. A KÖZIGAZGATÁSI TERÜLET ÚTHÁLÓZATÁNAK ÁLLAPOTA
3.2.1 Az úthálózat helyzete, problémái
A községi motorizációs szint magasabb az országos és pécsi adatoknál, nagyjából az
orfűivel vethető össze. (2017. évi adatok)
települések

lakosszám

ország összes
Pécs
Orfű
Cserkút

9 778 371
144 188
1 005
604

személygépkocsik
száma
2 416 729
36 656
286
168

szgk/1000 lakos
247
254
285
278

Megjegyzendő, hogy 2001-ben a lakosszám még 391 fő, a személygépkocsik száma pedig
108, így a motorizáció 276 volt.
A község igazgatási területén található állami utak keresztmetszeti forgalma 2017-ben:
6. sz. Budapest – Pécs – Barcs elsőrendű főút
áll. helye 205 + 350 érv. szak.: 203 + 394– 206 + 250 km 2 forg. sáv felszorzott
szgk

ktgk

9450

2255

autóbusz
egyes csukl.
254
12

köz.
169

tehergépkocsi
nehéz pótk. nyerg.
55
102
453

spec.
1

mkp

kp

lassú

108

14

10

össz
db/nap E/nap
12883 14434

MÓF: 1 415 kapacitás: 2000 E/ó kihasználtság 2017-ben: 71 %
66136 - Cserkút bekötõ út
áll. helye 0 + 900 érv. szak.: 0+000– 1+800 km 2 forg. sáv felszorzott
szgk

ktgk

422

155

autóbusz
egyes csukl.
15
1

köz.
2

tehergépkocsi
nehéz pótk. nyerg.
11
1
2

spec.
0

mkp

kp

lassú

4

1

2

MÓF: 63 kapacitás: 2000 E/ó kihasználtság 2017-ben: 3 %
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forrás: Magyar Közút Zrt.
A 6-os főút, a buszforduló és az iparterületi utak kivételével az utak szélessége nem
elegendő két forgalmi sáv kialakítására. A településen több újonnan épített út található,
amelyek szélei átjárható szegéllyel készültek, így lehetővé teszik járműtalálkozás esetén a
kikerülést.
A csapadékvíz elvezetése többnyire nyílt - esetenként burkolt – árkokkal történik, egyes,
nagyon keskeny utaknál pedig a burkolaton.
3.2.2 Az úthálózat fejlesztési lehetőségei
Nagy távlatban, az M60-as gyorsforgalmi út teljes kiépítése után az országos ráterhelésből
előrebecsült átlagos napi forgalom irányonként 2000 - 4000 egységjármű értéket mutat,
amely jóval kisebb a mai forgalomnál. Amennyiben ez az előrejelzés válik be, az út
folyópálya-szakaszain
nem
lesz
szükség
a
forgalmi
sávok
szaporítására.
A jelenleg hatályos rendezési terv a 6-os út szabályozási szélességét a 4 forgalmi sávos
kialakítást tartalmazó műszaki terv alapján határozta meg. Új útépítési terv készítése az M60
megépítése után, a forgalmi tapasztalatok elemzésével indokolt. Az új tervnek ki kell térnie
az út környezetének kialakítására is. (Pl.: gyalogos- és kerékpárforgalmi létesítmények,
buszmegállók komplex kialakítása, zöldterület-alakítás, kereskedelmi és szolgáltató
létesítmények elhelyezhetősége.)
Belterületi gyűjtőutak:
 Alkotmány utca (66136 sz. bekötőút): A burkolat szélesítendő, az északi oldalon
akadálymentes járda szükséges. A buszmegállót olyan helyre javasolt áthelyezni, ahol
fedett váróhely építhető és lombos fa ültethető.
 Árpád köz (a „köz” elnevezés két utcát összekötő keskeny és rövid utcácskára
alkalmazandó): Külterületi szakaszának neve: Bat-völgyi út. A település központját
összeköti a 6-os úttal. Déli, gazdasági területi szakasza kivételével a burkolatot legalább 6
méterre javasoljuk szélesíteni annak érdekében, hogy a remélhetően megnövekvő
(elektromos-) kerékpár-közlekedés az úttesten biztonságos lehessen.
 Petőfi S. u., Vörösdombi út és átvezetése a Cserkúti útba: Végig burkolatszélesítés és a
Petőfi utcán járda építése szükséges.
 Petőfi S. u. felső szakasza, 210/1 hrsz út: A Dulimán dűlőt köti be a településközpontba.
Forgalomcsillapítás szükséges.
 Zrínyi M. u.: Az északkeleti kertes mezőgazdasági területet és a Pécs, Zsebe-dombi
zártkert felé vezető utat köti be a településközpontba. Forgalomcsillapítás szükséges.
Külterületi, hálózati szerepű utak:
 Településközi út: 028 hrsz, a Zrínyi út folytatása Pécs felé. Több évszázados nyomvonal.
 Erdészeti feltáró út: 09 hrsz, 276 hrsz, 031, 015 hrsz utak. Az erdőn kívül a kertes
mezőgazdasági területet is feltárják. 0137/2 hrsz út kelet – nyugati szakasza. Az
erdőterületek mellett a Ráadás kertes mezőgazdasági terület megközelítésére.
 Mezőgazdasági gyűjtőút: 241, 06/1 hrsz utak; 210/2, 190/1 hrsz utak; 337, 62/3, 390 hrsz
utak; 399 hrsz út északi szakasza, 401 hrsz út használt nyomvonala, 357 hrsz út; 0137/2,
0137/1 hrsz út északi szakasza, 0135 hrsz út;1667, 1656 hrsznyugati szakasza, 1696,
1697/1 hrszút és tervezett meghosszabbítása.
 Iparterületi út: 0100, 099/3 hrsz út.
A település igazgatási területének közlekedési szerkezetét az alábbi ábra mutatja:
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3.3. KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS (KÖZÚTI ÉS KÖTÖTTPÁLYÁS TÖMEGKÖZLEKEDÉS)
3.3.1 A közösségi közlekedés értékelése, problémái
A lakóterület 1 km-nél messzebb fekszik a 6-os úttól, ezért a tömegközlekedési ellátottságát
csak a központba eljutó helyközi autóbuszvonal jelenti. A jelenlegi menetrend szerint
Cserkútról Pécsre munkanapokon 9 járat közlekedik, ebből 4 átszállásos. Pécsről szintén 9
járat, melyből 1 átszállásos. A buszmegálló 300 méter sugarú kiszolgálási köre a lakóterület
nagy részét lefedi.
A 6-os úton három megállópár található, melyek közül kettő más településen, de Cserkút
közvetlen közelében. Ezek közül a Cserkút tető és a II-es rakodó nevűeknél a helyközi
járatokon kívül egyes pécsi helyi járatok is megállnak, így ott a járatsűrűség viszonylag nagy.
Ezen megállók hatásterülete a főút két oldalán fekvő kertes mezőgazdasági, kereskedelmi
és ipari területeket változó arányban érinti.
A buszmegállók útépítési megoldásai korrektek. Kényelmi berendezéseik a szokásos
minimalista színvonalúak. Gyalogos átkelő sehol nincs kijelölve, az eszközváltáshoz
nincsenek berendezések.
A község déli harmadát átszeli a 40 jelzésű, a transz-európai vasúti áruszállítási hálózat
részét képező vasúti pálya, gyorsvonati közlekedéssel. A Cserkúthoz legközelebbi
vasútállomás Mecsekalja – Cserkút, ahol az InterCity járatok nem állnak meg.
3.3.2 A közösségi közlekedés lehetséges fejlesztési irányai
A nagybuszos tömegközlekedés az elaprózott településszerkezet esetén nem tud
hatékonyan megfelelő színvonalat biztosítani. A fejlesztést más eszközök használatával
célszerű előirányozni. Egyik módszere a falubusz-szolgáltatás. A Cserkút méretű
településeken legkönnyebben ez a forma teljesedhet ki.
A meglévő szolgáltatásnak is vannak még tartalékai: Például valamennyi megállóban az
utasváró mellett árnyékot adó lombos fák ültetése, korszerű utastájékoztató rendszer
létesítése, őrzött kerékpártárolók létesítése. A nagyobb forgalmú megállókban kereskedelmi
– szolgáltató pavilonokra is igény lehet.
A központban üzemelő buszmegállót érdemes lenne a Petőfi S. utca nyugati ágának nyugati
oldalára áthelyezni, ahol kényelmesebb körülményeket lehet biztosítani. (Ez az óramutató
járásával ellenkező fordulást igényel.)
3.4. KERÉKPÁROS ÉS GYALOGOS KÖZLEKEDÉS
3.4.1 A kerékpáros és gyalogos közlekedés helyzete
A településen nincs kerékpárforgalmi létesítmény. A 6-os út forgalomnagysága az úttesttől
elválasztott kerékpárút létesítését igényelné. A Szikuti dűlő főúttal párhuzamos szakasza
kisforgalmú mellékútként kerékpározásra alkalmas volna megfelelő burkolat esetén.
A többi közút kis forgalmú, melyen a kerékpárosok az úttestet egyenrangú közlekedő félként
használhatnák, ha az kellő szélességű lenne.
A gyalogos közlekedés létesítményei alacsony színvonalúak. A forgalmi elsőbbséggel
rendelkező gyűjtőutak mellett is alig található járda és a meglévők sem használhatók bárki
számára.
3.4.2 A kerékpáros és gyalogos közlekedés fejlesztési lehetőségei
Az Országos Területrendezési Terv a községet érintő országos törzshálózati kerékpárutat
nem tartalmaz. Amennyiben az M60-as gyorsforgalmi út megépülte után a 6-os úton maradó
forgalom csak az előrebecsült tartomány legalacsonyabb értékét éri is el, az ú tmeglévő
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műszaki paraméterei olyan nagyságú sebesség kialakulását teszik lehetővé, amely ebben az
esetben is indokolja a kerékpárforgalom térbeli leválasztását. A szuburbánus fejlődésre
kellően alkalmas Cserkút főút menti kertes mezőgazdasági területei egyre több pécsi
számára a második lakás ideális területévé válnak. Az út-menti telkek megközelítése egyedi
főúti útcsatlakozásokkal rendkívüli balesetveszélyt jelentenének, ezért szervizúttal kell őket
összegyűjteni. A megfelelő minőségű szervizút bármilyen hálózati szerepkörű
kerékpárforgalmi létesítménynek megfelel.
A többi kis forgalmú út közül az Árpád köz és Bat-völgyi út szerepe jelentős, mert a
legrövidebb szakasszal vezet a településközpontból a Cserkút-tető buszmegállóig. Az
útvonal magassági vonalvezetése északról dél felé: előbb 920 méteren 8 %, majd 360
méteren 11 % és végül 330 méteren ismét 8 %. Mindhárom szakaszon lényegesen
meredekebb, mint a tervezési előírásban megengedett érték. Nem képzelhető el a
meredekség csökkentése vonalkifejtéssel, mert egyik oldalon erdő, a másikon
magántulajdonú kertek határolják az utat. Elektromos kerékpárral viszont már hegymenetben
is járható lenne. Ennek a járműfajtának az elterjedése azonban jelenleg nem
prognosztizálható.
A gyalogos közlekedés létesítményeinek fejlesztése során a legfontosabb feladat a
gyűjtőutak menti akadálymentesített járdahálózat megteremtése.
Lakott területen a vegyes használatú utak kivételével minden úton járdát kell építeni,
melynek szélessége legalább 1,5 méter, az úttesttől legalább 0,5, kerítéstől és épülettől
legalább 0,25 méter biztonsági távolsággal. Ennél keskenyebb járda nem minősül
akadálymentesnek, pl. mozgássérültek, babakocsit toló személyek nem tudják korlátlanul
használni. Vegyes használatú útnak olyan út minősülhet, amelynek funkciója kizárólag a
mellette fekvő ingatlanok megközelítése, és a megengedett haladási sebesség nem több 30
km/ó értéknél.
3.5. GÉPJÁRMŰ-ELHELYEZÉS, PARKOLÁS
A településközpont létesítményeinél jelenleg is megoldott a közterületi parkolás, szükség
esetén elegendő szabad terület van a fejlesztésre.
A lakóterület nagy részén lehetséges a személygépkocsikat a telkeken tárolni. A
magántulajdonú vendégházaknál a létesítmények parkolási igénye kielégítettnek tekinthető.
3.6. KÖZLEKEDÉSI TERÜLETEK SZABÁLYOZÁSA

övezeti jel

útkategória

tervezési
oszt.
környezet

szabályozási szélesség
általános

eltérő

KÖu-1

I. rendű főút

K.III.

40 m

meglévő

KÖu-2

országos mellékút,
belterületi gyűjtőút

K.V.C

30 m

meglévő

B.V.d-C

22 m

meglévő

KÖu-3

külterületi egyéb út,
mező- és erdőgazdasági
utak

K.VI.B

12 m

10 m, 7 m,
meglévő

KÖu-4

belterületi kiszolgáló út

B.VI.d-D

12 m

10 m,
meglévő
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KÖu-5

belterületi gyalogút

B.VIII

3m

meglévő

Amennyiben a meglévő szabályozási szélesség nem éri el az OTÉK-ban rögzített értéket, az
útszakasz egyirányúsításával, a forgalomban részt vevő járművek méretének korlátozásával
vagy a sebesség csökkentésével érhető el a közlekedés biztonságos lebonyolódása.
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4. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLATOK
4.1. VÍZELLÁTÁS
Cserkút község vízellátása a Kővágószőlős, Kővágótöttös, Bakonya, Cserkút kistérségi
vízellátó műről történik.
Vízbázis a Pécs-tortyogói vízellátó rendszer.
Cserkút Község a kistérségi rendszer Kővágószőlősi II-es zónájáról kapja az ivóvizet. Az
átadási pont a Kővágószőlős 081 helyrajzi számú úton lévő akna. Az összekötő vízvezeték
mérete NA 100 mm.
Az összekötő vezeték Cserkút Község átfolyós rendszerű magas tárolóját tölti. A tároló
hasznos víztere: V= 100m3. A tároló túlfolyó szintje: 291,66 mBf.
A településen a vízellátó hálózat NA 100 és NA 80 mm-es csövekből van kiépítve.
A település domborzati adottságai miatt az Új utcában nyomáscsökkentő van beépítve a 230
mBf-i szint alatt lévő fogyasztók ellátására.
A településen kijelölt lakóterületek ellátása a meglévő vízellátó rendszerről biztosítható. A
tervezett vezetékek mérete ágvezeték esetén Dk 110, körvezeték esetén Dk 90 mm-es KPE
cső lehet, az oltóvíz biztosítására föld feletti tűzcsapok telepítésével.
Cserkúthoz tartozik a 6-os számú főközlekedési út alatt lévő ipari terület. A terület vízellátása
a 6-os úttal párhuzamosan, a Tortyogói vízbázis és Pécs Város között kiépített vízellátó
gerincvezetékekről, NA 100 mm-es mért vezetékek kiépítésével történt.
4.2. SZENNYVÍZ ELVEZETÉS
Cserkút község szennyvíz elvezetése a Boda, Bakonya, Kővágószőlős, Kővágótöttös
kistérségi csatornaműre csatlakozással történik. A településen gravitációs csatornarendszer
van kiépítve, NA 200 mm-es KG PVC gerincvezetékkel és NA 150 KG PVC bekötő
vezetékkel. A településen 1 db helyi és 1 db központi átemelő telep üzemel. Helyi átemelő
található az Új utca déli végén, ahonnan a szennyvizeket DK 63 mm-es nyomóvezetéken
emelik át a Rákóczi utcai gravitációs csatornába, illetve a központi átemelő szennyvíz
rendszerébe.
A központi átemelő az Árpád utca déli végén van. Innen a szennyvizeket nyomócsövön
emelik át a 6-os számú főközlekedési út északi oldalától induló gravitációs
szennyvízcsatornába. A szennyvízcsatornán a szennyvizek a nyugati irányból érkező többi –
a kistérségi rendszerhez tartozó- település szennyvizeivel együtt folynak le a 6-os úttól délre
meglévő ipari területen lévő átemelő telepre. Innen a szennyvizeket nyomóvezetéken emelik
át a Pécs- Pellérdi szennyvíztisztító telepre.
A településen kijelölt lakóterületek szennyvízelvezetése a meglévő csatornahálózatra
csatlakozással megoldható, a rendszer a szükséges kapacitásokkal rendelkezik.
A 6-os számú főközlekedési út alatt lévő ipari területen jelenleg gravitációs csatornahálózat
üzemel, a terület délkeleti részén lévő egyedi szennyvíztisztító teleppel. A szennyvíztelep
felhagyása van tervbe véve az ipari létesítmények tulajdonosainak közös beruházásában. A
tervek szerint a meglévő szennyvíztelep területén egy MOBA rendszerű átemelő épülne,
ahonnan a szennyvizeket a kistérségi szennyvízelvezető rendszer nyomóvezetékére kötnék
rá. A csatlakozási pont a Kajdács patak keleti oldalán, az iparterülettől nyugatra van kijelölve.
4.3. CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS
A község vízelvezető rendszere a Pécsi víz vízrendszeréhez tartozik, külterületi befogadó
vízfolyások, illetve árkok a Zóki árok, és a Kajdács patak.
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A község keleti részének a vizeit a Cserkúti árok vezeti le déli irányban, a Cserkúti bekötő
úttal párhuzamos nyomvonalon. Az árok keresztezi a 6-os számú főközlekedési utat, a PécsBudapest vasútvonalat, majd a vasúttal párhuzamosan nyugati irányban csatlakozik a Zóki
vízfolyásba. A 6-os úttól északra lévő mezőgazdasági területek csapadékvizének egy része
külön vízelvezető árokban éri el a 6-os utat, majd a közúttal párhuzamos nyomvonalon
csatlakozik a Cserkúti árokba, illetve a Zóki vízfolyásba. A Cserkúti árok területe nincs a
teljes nyomvonalon jogszerűsítve, ennek pótlása célszerű az Önkormányzat
kezdeményezésére.
A község nyugati részének csapadékvizeit az Alkotmány utcától induló árok vezeti el. A
vízügyi adatszolgáltatás alapján a patak Névtelen-4529 néven szerepel a nyilvántartásban. A
patak a Kővágószőlős irányából érkező Zsid és Kajdács patakon keresztül a Zóki vízfolyásba
csatlakozik. A vízelvezető ároknak - a Cserkúti árokhoz hasonlóan - a külterületen nincs
külön helyrajzi száma a földhivatali térképeken. A rendezési terven az árkok nyomvonalát így
a vízügyi adatszolgáltatásból, illetve a domborzati térképekről átvett nyomvonallal ábrázoltuk.
Ezen a szakaszon is célszerű az árok területének a jogszerűsítése.
A településen a vízelvezető árkok általában megfelelő szelvénnyel, burkoltan kerültek
kiépítésre, a vízelvezetés a rendeletekben előírt gyakoriságú csapadékok esetén biztosított.
A belterületen is törekedni kell a vízelvezető árkok területének önálló helyrajzi számmal
történő leválasztására. A vízelvezető árkok belterületi árkainak jól megközelíthető pontjain
célszerű iszapfogók beépítése a hordalék visszatartására. Ezek helyének és méretének
meghatározására célszerű a település vízrendezésére vízjogi engedélyezési szintű tervet
készíttetni.
4.4. GÁZELLÁTÁS
Kővágószőlős, Kővágótőttős és Cserkút települések vezetékes gázellátása 1998-ban épült
ki, középnyomású hálózattal, polietilén csőből.
Cserkút község gázellátása Kővágószőlős felől történik,  63–32 átmérőjű hálózatról. A
tervezett új beépítés az Új utca és Zrínyi utcai meglévő vezetékek meghosszabbításával
biztosítható. Az ellátás módjáról a tényleges igények ismeretében az üzemeltető E.ON
Gázhálózati Zrt.-t kell megkeresni.
4.5. VILLAMOS ENERGIAELLÁTÁS
Cserkút község villamos energiaellátási szempontból az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati
Zrt. Pécsi Régióközpontjához tartozik. A község villamos energiaellátását az E.ON Déldunántúli Áramhálózati Zrt. két alállomásából: a Szigetvár és a Pécs Kertváros NAF/KÖF,
azaz a 132/22 kV-os feszültségszintű alállomási táppontokból kivezetett 22kV-os légvezetéki
hálózattal tudja biztosítani.
Üzemviteli szempontból jelenleg az energiaellátást a Pécs Kertváros alállomásból 2db
Szigetvár irányába kivezetett 22 kV-os 3x95 mm2-es keresztmetszetű. ún. gerinc
szabadvezetékes hálózatokról táplált, névlegesen 20/0,4 kV-os KÖF/KIF transzformátor
állomások szolgáltatják.
A község villamos energiaellátásának jelenlegi állapota az elmúlt időszakok fejlesztéseinek
eredményeként alakult ki.
A községet ellátó meglévő 22kV-os középfeszültségű hálózatoknak és a típus 20/0,4kV-os
transzformátor állomásoknak az állapota a következőképpen jellemezhető:
Az alállomásokból kivezetett 3x95mm2-es keresztmetszetű szabadvezetékes gerinc
hálózatok megfelelő állapotúak.
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A község bel-és külterületeinek villamos energiaellátását jelenleg összesen 8 db 20/0,4kV-os
KÖF/KIF transzformátor állomás szolgáltatja.
A TR állomások a 22kV-os gerinchálózatról leágaztatott 3x50 mm2-es Ald. illetve AASC.
típusú vezeték hálózatokkal szerelt oszloptranszformátor állomások, melyek a közvetlen
kisfeszültségű 0,4kV-os energiaellátásokat biztosítják.
Tulajdonviszonyok szerint a KÖF/KIF transzformátor állomások 3db állomás kivétellel az
E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati ZRT. tulajdonában és kezelésében vannak.
Az 5 db E.ON Zrt. transzformátor állomás a következő:






PIÉRT nevű BOTR 20/630 típusú állomás,
FERROGLÓBUSZ nevű BOTR 20/400 típusú állomás,
SZIKÚTI DŰLŐ nevű BOTR 20/250 típusú állomás,
CSERKÚT nevű BOTR 20/400 típusú állomás,
TSZ (KŐBÁNYA) nevű VOTR 20/400 típusú állomás.

Az E.ON Zrt. tulajdona és kezelése szempontjából „idegen”, azaz ún. üzemi állomás:
 GÁL + GÁL nevű BOTR 20/400 típusú állomás,
 ALCUFER nevű BOTR 20/25 típusú állomás és a
 CSERKÚT ÁCSTELEP nevű egyedi épített házas, nem típus állomás.
A villamos energiaellátás kialakítása a meglévő KÖF/KIF hálózatok és transzformátor
állomások műszaki állapota, kiterheltsége, elhelyezkedése ill. telepítése szerint:
A transzformátor állomásokat ellátó 22kV-os légvezetéki hálózatok hálózatképi kialakításán
látszik, hogy a kezdetekben a fogyasztói igények ellátása volt a létesítési igények elsőrendű
szempontja. Az eredendően így létesült 22kV-os hálózati nyomvonalak a település több
évtizedes fejlődése során – a fogyasztói igényekhez hozzárendelt transzformátorokkal –
alakította ki a jelenlegi hálózatképet.
A meglévő 22kV-os légvezetékes hálózatképi kialakítás - az esztétikai megítéléstől eltekintve
- megfelelőnek minősíthető.
A kommunális állomások lehetőség szerint fogyasztói súlypontokban kerültek telepítésre és
rendelkeznek tartalék kapacitásokkal.
A kisfeszültségű 0,4kV-os hálózatok oszlopokra szerelt szabad, illetve légvezetékes
kialakításúak, melyek döntően meghatározzák e vonatkozásban a települési arculatot.
A kisfeszültségű 0,4 kV-os erősáramú kommunális villamos energia hálózat kiépítettsége
gyakorlatilag 100 %-os, többségében megfelelő állagú és megfelelő műszaki minőségű.
A villamos energiaellátás jelenleg mindenütt megoldott és a hálózatok, valamint a trafó
kapacitások alkalmasak az egyedileg jelentkező kisebb energiaigények 3x32A-ig a hálózatra
történő rácsatlakoztatásra. Így az esetlegesen új igényként jelentkező családi házak, vagy
egyéb fogyasztók ellátása folyamatosan biztosított.
Nagyobb - 3x32A feletti - új igények estén az E.ON ZRT.-hoz benyújtandó előzetes
igénybejelentések elbírálásra kerülnek a csatlakozási feltételek meghatározásával.
Technikai adatok, alkalmazott érintésvédelem:
Középfeszültségen (22kV):
Védőföldelés
Kisfeszültségen
(0,4kV):
NULLÁZÁS
Zöld, illetve megújuló energetikai létesítmények:
A községben ilyen energiaforrások nagyüzemi viszonylatban, az E.ON Zrt. hálózati villamos
energiaellátásának csökkentése érdekében intézményi szinten nem létesültek.
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Megjegyzendő, hogy a Háztartási Kiserőmű (50kW energiatermelés nagyságrendig)
kategóriájába tartozó, valamint a háztetőkre telepített fotovoltanikus napelem rendszerek
megjelenése a lakossági igények végett várhatóan itt is általánossá válik.
Közvilágítás:
Cserkút községben átfogó közvilágítási korszerűsítés nem történt. A közvilágítás
üzemeltetését nem az E.ON Zrt. végzi, az Önkormányzat egy külső vállalkozót bízott meg.
A községben jelenleg 77 db közepesen körszerű hagyományos lámpatest és 2016. évben
felszerelt 2db LED fényforrású lámpatest biztosítja a közvilágítást. A lámpatestek a 0,4kV-os
kommunális hálózat tartóoszlopaira kerültek felszerelésre.
A beépítésre szánt területek javasolt / tervezett villamos energiaellátása:
A tervezett falusias lakóterület és a intézmény terület villamos energiaellátását és a
közvilágítását a jelentkező igények függvényében a meglévő TR állomásokból kivezetett
0,4kV-os kommunális hálózatokkal lehetséges biztosítani.
A község délkeleti fekvésű térségében, a 6-os főközlekedési út alatt tervezett ipari gazdasági
területek ellátására – természetesen a jelentkező villamos energiaigények függvényében –
várható 1 db OTR 20/250 kVA típusú új transzformátor állomás elhelyezése.
Az E.ON Zrt. részéről jelentősebb beruházás, illetve fejlesztés nem tervezett, azaz az
energiaigények teljesítése és a hálózatok karbantartása, állagmegóvása szándékolt.
4.6. HÍRKÖZLÉS
A község területén megtalálhatók a vezeték nélküli (mikrohullám) és a vezetékes
hálózatok is.
A vezetékes távbeszélő hálózat a községben teljes körűen kiépített, esetleges új előfizetői
igényekre a szabad kapacitás rendelkezésre áll. A vezetékes telefon a mobiltelefonok
térhódításával és az internetes telefonszolgáltatók megjelenésével – eredeti funkcióját
tekintve – egyre kisebb jelentőségű. A vezetékes telefonhálózat szerepe a szélessávú
internet-hozzáférés kiszolgálásában jelentős, bár az egyéb technológiák terjedése miatt
csökkenő. Vonalas telefonon Cserkút a 72-es körzetszámon érhető el, szolgáltató a Magyar
Telekom.
A kábeltelevíziós hálózatnak ugyancsak jelentős a szerepe, hisz a televíziós jeleken kívül
internetes és telefonos szolgáltatások lebonyolítására is alkalmas.
Az egyes szolgáltatások előfizetési számának alakulását a szolgáltatók akciói,
csomagkínálata és hűségidős konstrukciója nagyban befolyásolja, így sokszor a
csomagajánlat miatt kedvezőbb olyan szolgáltatást is megvásárolni, amelyet az előfizető
valójában nem használ (pl. Vezetékes telefon).
A Cserkúton elérhető szolgáltatások:
Szolgáltatás
Optikai internet
Mobilnet
Kábelnet
Műholdas tv
IPTV
Telefon

Szolgáltatók
Magyar Telekom
Telenor
T-Systems
Upc direkt, Digi
T-Systems, Magyar Telekom
Magyar Telekom (otthoni), FONO
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(IP telefon)
Telenor, Vodafone, Magyar
Telekom
Z NET, Upc direkt
Magyar Telekom
Z NET

Mobiltelefon
Internet + tv + telefon
Internet + telefon
Internet + tv
Forrás: telenet.hu

A település belterületétől délre, a 0121/4 hrsz.-ú földrészlet északi részén az Antenna
Hungária Rt. Tv átjátszó tornya található, amelyen több mobiltelefon szolgáltató
bázisállomása is üzemel. A hírközlési építmények építésével, engedélyezésével
kapcsolatos szabályokat az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az
elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 14/2013.
(IX.25.) NMHH rendelet tartalmazza. Amennyiben a hírközlési hálózat áthelyezése vagy
átépítése szükséges, úgy ennek előírásai alapján kiviteli tervet kell készíteni arra jogosult
tervezővel. E tervet benyújtva építési engedélyt kell kérni a Nemzeti Média és Hírközlési
Hatóságtól.
A településen meglévő távközlési légvezetékek és földkábelek nyomvonalát a szolgáltató
adatszolgáltatása alapján a közműellátással foglalkozó tervlapok és a településszerkezeti
terv tüntetik fel.
A reklámhordozókra és a tájékoztató eszközökre vonatkozó településképi követelményekről,
illetve az elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezéséről Cserkút
Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló
11/2017.(XII. 19.) önkormányzati rendelete rendelkezik.
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5. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési
eszközökről,
valamint
egyes
településrendezés
sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 9. pontja
alapján a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, valamint
az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm.
rendelet szerint elkészült Cserkút község településrendezési eszközeinek 2018. évi
felülvizsgálatához a stratégiai környezeti értékelés. A környezeti értékelés jelen
véleményezési dokumentáció részét képezi.
A környezeti értékelés általános tartalmi követelményeit a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 4.
sz. melléklete tartalmazza.
Ennek megfelelően a környezeti értékelés – más kötelező szakági tartalom mellett részleteiben
tartalmazza
a
településrendezési
javaslatok
környezetvédelmi
összefüggéseinek bemutatását, a várható környezeti hatások előrejelzését, a környezeti
feltételeket a föld, a felszíni és felszín alatti vizek, a levegőtisztaság-védelem, a zaj- és
rezgésterhelés, a hulladékkezelés vonatkozásában.
A településrendezési eszközök felülvizsgálata során a tervezők figyelembe vették a
környezeti értékelésben rögzített környezeti elemekre és jelentős hatótényezőkre vonatkozó
követelményeket, a változtatások feltételeit.
A környezeti értékelés során javaslat készült a helyi építési szabályzat környezetvédelmet
érintő elemeire, amely beépült a HÉSZ normaszövegébe.
Mérnökgeológiai javaslatok
A helyi adottságokhoz igazodó és a jelenleg a lejtős területeken aktivitást nem mutató
földtani veszélyforrások törvényszerűségeinek ismeretében a településrendezési terv
tartalmával eleget kell tenni az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. Törvény, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet, továbbá az országos
településrendezési és építési követelményeket részletező 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet,
és az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az
építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012.(XI.8.) Korm. rendelet követelményeinek.
Településszerkezeti terv
A település mérnökgeológiai viszonyai és építésföldtani adottságai alapján:
- a településszerkezeti tervben szerepeljen a földtani veszélyforrások övezete, mivel
annak megjelenítése az alábányászottság utóhatásainak kitett területen a már meglévő,
valamint ott a jövőben létesülő épített környezet biztonságához szükséges – a korábbi
településrendezési eszközökben hosszú távon mozgásveszélyes területként került
elkülönítésre.
- szintén önálló megjelenítést igényel az ásványvagyon gazdálkodási övezet, amely a
tájrendezés előtt álló és korábban a homokkő külszíni kitermelésre létesített bányatelek
határvonalainak feltüntetését jelenti. E területrészen csak olyan területhasználat
változtatása lehetséges a jelenlegihez képest, amely nem lehetetleníti el a későbbi
kitermelést (mint: erdő, legelő stb.). A tájrendezés tervezése folyamatban van, végleges
terv még nincs, de a bánya már évek óta nem működik.
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Helyi Építési Szabályzat
-

a földtani veszélyforrások övezetébe – hosszú távon mozgásveszélyes területhez –
tartozó földrészleteken történő új építmény kialakításnál eleget kell tenni az általános
érvényű jogszabályi környezetben előírt kötelezettségnek, vagyis az építési
engedélyezési vagy használatbavételi engedélyezési dokumentációkhoz az építmény
létestését vagy biztonságos használatát igazoló talajvizsgálati jelentést kell mellékelni.

Szabályozási terv
-

földtani veszélyforrás területének határvonala – az alábányászottsággal és utóhatásaival
– érintett helyszín átemelése a korábbi szabályozási tervből.
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IV. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG BEMUTATÁSA
A felülvizsgálat alapjául szolgáló településszerkezeti tervet Cserkút Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete 89/2004.(Xl.08.) Ökt.sz. határozatával fogadta el. A
terv 2010-ben módosult – a módosító határozat száma 10/2010. (III.31.). Ezt a tervet a
felülvizsgálat elfogadásával egyidőben a Képviselő-testület hatályon kívül helyezi.
A felülvizsgálat során bekövetkezett településszerkezeti változásokkal érintett területek
összefoglalója és értékelése a II. / 2. fejezetben található.
A felülvizsgálat teljes körű, így mind a településszerkezeti terv és leírás, mind pedig a helyi
építési szabályzat és a szabályozási terv felülvizsgálatát tartalmazza a teljes közigazgatási
területre vonatkozóan.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési
eszközökről,
valamint
egyes
településrendezési
sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet adta lehetőséggel élve a
településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat (településrendezési eszközök)
felülvizsgálata egyszerre készül, egy véleményezési eljárásban, de a településszerkezeti
terv elfogadása meg fogja előzni a helyi építési szabályzat elfogadását.
A helyi építési szabályzat a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet előírásának megfelelően a
településszerkezeti tervvel összhangban készült. A helyi építési szabályzat mellékleteként
megjelenő szabályozási terv tartalmazza a településszerkezeti terv szerinti beépítésre szánt
és nem szánt területeket, örökségvédelmi, táj- és természetvédelmi elemeket,
védőterületeket, biztonsági övezeteket, korlátozással érintett területeket.
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V. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ
Cserkút község 2004. évben elfogadott, majd többször, legutóbb 2018-ban módosított
hatályos helyi építési szabályzata (HÉSZ) biztosította az építés rendjét, az értékek védelmét,
lehetőséget adott az aktuális fejlesztésekre, azonban az időközben bekövetkezett jelentős
mértékű jogszabály-változás következtében mind tartalmában, mind pedig felépítésében
elavult, felülvizsgálatra szorult. 2017. év végén az önkormányzat településképi rendeletet
fogadott el, amely kiváltotta az addig a HÉSZ-ben szereplő, településképpel kapcsolatos
előírásokat.
Az új HÉSZ elfogadásával egyidőben a Képviselő-testület a korábbi rendeletet hatályon kívül
helyezi.
A felülvizsgált HÉSZ az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény (Étv.), valamint az országos településrendezési és építési követelményekről szóló
253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet (OTÉK) előírásain alapul. A HÉSZ az OTÉK II.-III.
fejezetében meghatározott követelményeknél megengedőbb előírásokat nem tartalmaz.
A rendelet felépítése és tartalma, valamint a szabályozási terv jelkulcsa a 314/2012.(XI.8.)
Korm. rendeletben előírtaknak felel meg.
A HÉSZ értelmező rendelkezésekben (HÉSZ 2.§) fogalmazza meg az elvárásokat abban az
esetben, ha az építési övezeti vagy övezeti előírásnak nem megfelelő állapot a rendelet
hatálybalépését megelőzően keletkezett (kialakult állapot), továbbá értelmezi az építési
helyet oldalhatáron álló beépítés esetén. A fogalom-meghatározások a HÉSZ-ben szereplő
egyes fogalmak értelmezéséhez nyújtanak segítséget (illeszkedés, kialakult utcaszakasz,
földszín, áttört és tömör kerítés, épített jellegű kerítés).
A sajátos jogintézmények közül az önkormányzat az elővásárlási joggal él. Az elővásárlási
joggal érintett ingatlanok listáját a HÉSZ 9. melléklete tartalmazza. Az elővásárlási jog
bejegyzésének célja a temető bővítésének elősegítése.
Az építés általános szabályai kitérnek a közművesítettséggel kapcsolatos elvárásokra, a
speciális esetekben elvégzendő feladatokra (pl. tájképvédelmi területen, földtani
veszélyforrás területén betartandó követelmények, állattartó épületek elhelyezésének
szabályai).
A felülvizsgálat során a HÉSZ zömmel megtartotta a korábbi rendeletben az OTÉK adta
lehetőségeket kihasználó rugalmas szabályozás elvét, de néhány övezetben elsősorban a
településkép megőrzése érdekében az OTÉK-ban meghatározott követelményeknél
szigorúbb előírásokat fogalmaz meg.






Rendeltetés
o Az egyes területfelhasználási egységekben a gazdasági területek kivételével az
OTÉK szerinti rendeltetésű épületek és az adott övezet sajátosságaihoz igazodó
melléképítmények helyezhetők el. Kereskedelmi szolgáltató és ipari területen
lakás nem alakítható ki.
Lakásszám, épületek száma
o A HÉSZ az építési övezetek túlzott besűrűsödésének elkerülése érdekében
lakóterületi és kertes mezőgazdasági területi övezetekben a terület adottságaihoz
igazodó mértékben szabályozza a telkenként elhelyezhető lakások / épületek
számát.
Beépítési mód
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A beépítési mód a történetileg kialakult állapotot veszi alapul, ezért falusias
lakóterületi övezetekben és kertes mezőgazdasági területen az oldalhatáron álló
beépítési mód szabályai szerint lehet építeni. Gazdasági területen a beépítési
mód szabadon álló.
Legnagyobb beépítettség és legkisebb zöldfelület
o Beépítésre szánt területi építési övezetekben a megengedett legnagyobb
beépítettség és a legkisebb zöldfelület az OTÉK szerinti érték. Lakóterületen a
túlzott besűrűsödés elkerülése érdekében a beépítettséget a beépíthető
alapterület meghatározása is korlátozza (pl. 30%, de legfeljebb 500 m2 beépített
alapterület).
o Beépítésre nem szánt övezetekben általános esetben (erdőterület,
vízgazdálkodási terület) a megengedett legnagyobb beépítettség szintén OTÉK
szerinti. Általános mezőgazdasági területen tájképvédelmi szempontok miatt
épület nem építhető. Kertes mezőgazdasági területen az egyes övezetek túlzott
besűrűsödésének elkerülése érdekében a HÉSZ-ben három övezet
lehatárolására került sor. Az Mk-1 övezetbe a tájképileg legérzékenyebb, Jakabhegy lábi terület tartozik. Az előírások itt a legszigorúbbak, a megengedett
legnagyobb beépítettség 3%, de legfeljebb 60 m2. A legkevésbé érzékeny terület
a belterülethez kelet felől csatlakozó, szabályos telekosztású rész, ahol a
beépítettség 8%, de legfeljebb 100 m2 lehet. Az Mk-2 övezet az északi
zártkertnél átmeneti zóna, ahol a beépítettség 5%, de legfeljebb 80 m2 lehet.
Ebbe az övezetbe tartozik a 6-os út északi oldalán található zártkertek teljes
területe is. Az övezeti előírások mindhárom övezetben meghatározzák a zártkerti
művelés alól kivett ingatlanok beépítésének, illetve lakóépületek építésének
feltételeit is. Ezek a beépítettséghez hasonlóan az Mk-1 övezetben a
legszigorúbbak, az Mk-2 és Mk-3 övezetben megengedőbbek.
Beépítési magasság
o A rendelet a megengedett legnagyobb beépítési magasságot az épületmagasság
fogalommal határozza meg, egyes esetekben a homlokzatmagasság
meghatározásával finomítva. A beépítési magasság mindig az adott terület
adottságaihoz és az övezetben elhelyezhető rendeltetéshez igazodik, jellemzően
lakóterületen és a kevésbé érzékeny kertes mezőgazdasági területen tetőtér
beépítést, a legérzékenyebb kertes mezőgazdasági területen földszintes épület
építését teszik lehetővé. Gazdasági területen az épületmagasság darus csarnok
kialakítását teszi lehetővé.
Közterület szélesség
o Az újonnan leszabályozott közterületek szélessége a belterületen általában OTÉK
szerinti. Ennél keskenyebb utak leszabályozására a kertes mezőgazdasági
területeken került sor (7 m és 10 m), ezek kialakítására mintakeresztszelvény
készült (HÉSZ 1. sz. függelék).
o







A HÉSZ egyes előírásaitól való eltérés feltételeit a normaszöveg végén külön szakasz
rögzíti.
A rendelet mellékletei a szabályozási terven kívül az örökségvédelmi elemek, a
természetvédelmi elemek, a közúthálózat elemeinek felsorolását, valamint az állattartó
épületek elhelyezésére vonatkozó előírásokat és az elővásárlási joggal érintett ingatlanok
felsorolását tartalmazzák.
A településképet érintő előírásokat, a helyi védelem keletkezésével és megszűnésével,
annak támogatásával és nyilvántartásával kapcsolatos előírásokat, továbbá a helyi
védelemmel érintett építmények listáját Cserkút Község Önkormányzata Képviselőtestületének a településkép védelméről szóló 11/2017.(XII.19.) önkormányzati rendelete
tartalmazza.
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VI. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS
Ld. külön dokumentációban
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