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NYÁRLİRINC 
 
Településszerkezeti tervének leírása 
 
 
1.Mőleírás 
 Elızmények 
 Településszerkezet meghatározó elemei 
 Belterületi határ 
 Területfelhasználás 
 Beépítésre szánt területek 
  Lakóterületek 
  Vegyes területek 
  Gazdasági területek 
  Különleges területek 
 Beépítésre nem szánt területek  
  Közlekedési és közmőterületek 
  Zöldterületek 
  Erdıterületek  
  Mezıgazdasági területek 
  Vízgazdasági területek 
   
 Védett és védıterületek 
 Funkció - változtatások 
 Infrastrukturális elemek 
 
 
 
Nyárlırinc érvényben lévı rendezési terve 1995-ben készült. 
Az összevont rendezési terv a kül és belterületet egyaránt tartalmazza.  
Jóváhagyott külterületi terv 1:10 000 méretarányú, a jóváhagyott belterületi és zártkerti terv 
1:2000 méretarányú. 
 
Jelen településszerkezeti terv alapját a jóváhagyott településfejlesztési koncepció adja. 
A T-1 jelő településszerkezeti terv 1:16 000 .méretarányban a teljes igazgatási területet 
tartalmazza. A belterület és a vele határos volt zártkert területfelhasználási és hálózati 
elemeinek ábrázolása T-2 jelő 1:4000 méretarányú külön szerkezeti terven történik. 
 

TELEPÜLÉSSZERKEZET MEGHATÁROZÓ ELEMEI 
 

A településszerkezet alakítása és a területfelhasználás távlati módjának meghatározása a helyi 
sajátosságokra épül. 
 

A területfelhasználás és településszerkezet alapját a közigazgatási terület déli harmadán 
végighúzódó ény-dk irányú mélyebb vonulat, az ék-dny Kecskemét-Békéscsaba fıút, a 
Kecskemét-Kunszentmárton vasút és az északi határrész erdısültsége határozza meg. 
 
Az igazgatási terület ék-dny irányú harmada szórtan tanyás. 
 
Belterület a 6 636 ha-os igazgatási terület geometriai középpontjában található a belterület. 
 
Község a földrajzi-, termıhelyi adottságoknak megfelelıen mezıgazdasági és vegyes 
területfelhasználású. 
Nyárlırincet mezıgazdasági és vegyes területfelhasználású térség részeként tartalmazza a 
2003. évi XXVI. Törvénnyel elfogadott Országos Területrendezési Terv. 
A mezıgazdasági területfelhasználás legalább 75%-ban mezıgazdasági területi besorolást 
jelent, városias beépítés nélkül. A vegyes területfelhasználás legalább 75%-os erdıgazdasági 
és mezıgazdasági térségi besorolást jelent, városias beépítés nélkül. 
 
Az Országos Területrendezési Terv a Kecskemét – Békéscsaba - Országhatár (Románia) 
közötti M44 jelő gyorsforgalmi utat a községtıl északra vezeti. A rendezési tervi egyeztetés 
szerint az M44 nyomvonal-változatok egyike sem érinti Nyárlırinc igazgatási területét, így a 
szerkezeti terv nem tartalmazza. 

 
BELTERÜLETI HATÁR 

 
A belterület határa a beépítéssel szoros összefüggésben alakul. 
Belterület-fejlesztés lakó-, és gazdasági célra tervezett. 
 
Új gazdasági terület kijelölése a településfejlesztési koncepciónak megfelelıen a 44 fıút déli 
oldalán a meglévı beépítés szerves folytatásaként történik. 
 
Lakóterületi célú új beépítés a belterület keleti kiterjesztésével tervezett. 
 
A belterülettıl távoli majorok belterületi bevonás nélkül beépítésre szánt gazdasági területek. 
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TERÜLETFELHASZNÁLÁS 

 
Az igazgatási terület használati ill. beépítési szempontból beépítésre szánt és beépítésbe nem 
szánt területi kategóriába sorolt. 
 

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 
 
A belterületek - jelenlegi és tervezett bıvítések - beépítésre szántak. 
Építési használatuk szerint a következık: 
 Lakóterületek 
 Vegyes területek 
 Gazdasági területek 
 Különleges területek 
 
Valamennyi beépítésre szánt terület az Országos településrendezési és építési követelmények 
(OTÉK) által elıírt módon építési övezetekbe sorolt. Az építési övezetek jellemzését a 
telekméret, beépítési mód, beépítettség mértéke, építménymagasság, közmővesítettség, 
zöldfelületi mérték, környezetterhelési határérték, terepszint alatti építmények és a telek 
szélességi és mélységi mérete valamint a nyomvonal jellegő építményekre vonatkozó 
elıírások adják. 
 
 
Lakóterületek 
 
A beépítésre szánt területen belül a lakóterület a legnagyobb kiterjedéső területfelhasználási 
kategória. Bıvítése, területi fejlesztése a belterület dél-keleti részén lévı mezıgazdasági 
terület beépítésével biztosítható. 
Meglévı tömbök továbbosztása, a már kialakult beépítés besőrősítése nem tervezett. 
 
A lakóterületek jellemzıen nagytelkesek és földszintes beépítésőek, ezért falusias 
lakóterületbe sorolhatók. 
 
A beépítés hagyományos: utcafrontos és elıkertes: újabb osztású sajátosságai a lakóterület 
további -övezeti- tagolásában kifejezhetık. 
 
A falusias lakóterület szintterületi sőrősége: 0,5. A közüzemi közmővesítettség mértéke: a 
földgáz kivételével teljes, a szennyvízhálózat kiépítéséig ideiglenesen a zárt medencés győjtés 
megengedett. 
 
 
Településközpont vegyes terület 
 
A településközpont vegyes terület a település súlypontjában a meglévı intézmények körül 
került kijelölésre és a község ellátását biztosító intézmények elhelyezésére szolgál. A területen 
igazgatási-, kereskedelmi-, szolgáltató-, vendéglátó-, szálláshely-, egyházi-, oktatási-, 

egészségügyi-, szociális-, sport építmények és az azokhoz kapcsolódó szolgálati lakások 
kaphatnak helyet. A felsoroltak lakóterületen belül is elhelyezhetık, a településközponti 
besorolás a jelentıségüket emeli ki.  
A településközpont vegyes terület szintterületi sőrősége: 2,4, közüzemi közmővesítettség 
mértéke: a földgáz kivételével teljes, a szennyvízhálózat kiépítéséig ideiglenesen a zárt 
medencés győjtés megengedett. 
 
 
Gazdasági terület 
 
Gazdasági területbe a gazdasági célú építmények elhelyezésére szolgáló területek és azok 
feltáró belsı úthálózata sorolt. Az úthálózat meghatározása az egyes tevékenységbıl 
következı telek-méret igények változatossága miatt nem rögzíthetı. 
Gazdasági területen belül kereskedelmi szolgáltató és ipari gazdasági terület különíthetı el. 
Kereskedelmi szolgáltató terület a belterületen és annak kiterjesztésével megvalósított helyen 
van. Kereskedelmi szolgáltató területen a védıterületet nem igénylı gazdasági célú 
építmények helyezhetık el. 
 
A terület szintterületi sőrősége: 2,0, közmővesítettség mértéke: a földgáz kivételével teljes, a 
szennyvízhálózat kiépítéséig ideiglenesen a zárt medencés győjtés megengedett. 
 
Ipari gazdasági területen a védıterületet igénylı és a közmővek létesítményei helyezhetık el. 
A védıövezetet azonban saját telken belül kell biztosítani. Ide tartoznak a külterületi majorok.  
 
Az ipari gazdasági terület szintterületi sőrősége: 1,5, közmővesítettség mértéke: szakhatósági 
állásfoglalások alapján egyedileg határozható meg. 
 
Különleges terület 
 
Nyárlırinc különleges területei: a temetı, a sportterület és a hulladéklerakó. 
 
A temetı északi irányban bıvítésére kerül. 
 
A sportterület változatlan területével számol a terv. 
 
A szilárd hulladéklerakó megszüntetésre került. Igazgatási területen kívüli regionális 
szeméttelepre kerül a szilárdhulladék. 
A hulladéklerakó megszüntetés utáni rekultivációjáról gondoskodni kell, távlati felhasználása 
beépítésre nem szánt terület, ahol legfeljebb dögkonténer, építési törmeléklerakó vagy 
komposztáló telep vagy hulladékudvar helyezhetı el. 
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BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 
 
Beépítésre nem szánt területek az alábbiak 
 Közlekedési-, hírközlési és közmőelhelyezési terület  
 Zöldterület 
 Erdıterület 
 Mezıgazdasági terület 
 Vízgazdálkodási terület 
 
 
Közlekedési -, és közmőterületek 
Az OTÉK 26.§ szerinti közlekedési területek az alábbiak: 
Országos közutak 

-44 sz II. rendő közút Kecskemét-Békéscsaba 
-4614. jelő burkolattal kiépítendı összekötıút 

 
 
Zöldterületek 
A településközponti park jelentıs esztétikai és funkcionális értékkel rendelkezı közpark, 
amellyel a terv számol.  
 
A vasút menti ill. a gazdasági terület menti szabad területek védelmi jellegő zöldterületek. 
 
A belterület zöldterületi hálózati elemeinek az utcafásítások tekinthetık.  
 
Erdıterületek 
A külterületi területfelhasználás meghatározó része az erdı. 
A gyengébb minıségő szántóterületek további erdıtelepítések terepe lehet. A mezıgazdasági 
terület és az erdıterület közötti „átjárás” az Országos Területrendezési Tervbıl következik. 
A településszerkezeti terv a hatályos erdészeti-, és földhivatali nyilvántartás szerinti 
erdıterületeket tartalmazza. 
 
Mezıgazdasági területek 
Mezıgazdasági terület a község külterületének meghatározó része, a beépítésre nem szánt 
terület jellemzıen ide tartozik. Építési lehetıségei az általános szabályoknak megfelelıek. A 
telek méretek és a kialakult helyzet szerintiek figyelembe vételével van lehetıség gazdasági 
és/vagy lakóépület (tanya) építésére. 
 
Kertes mezıgazdasági területbe a volt zártkertek tartoznak. A volt zártkertek másodlagos 
pihenési, üdülési szereppel bírnak. Az eredeti rendeltetésnek megfelelıen a terület 
mezıgazdasági területként külterületen marad. 
  
Védelmi övezetbe a természetvédelmi adatszolgáltatás szerinti a természetvédelmi törvény 
erejénél fogva „ex lege” védett és a természeti területek tartoznak. Ott csak a 
természetvédelmi kezelést és fenntartást szolgáló építmények elhelyezésére van lehetıség. 
 

Vízgazdálkodási terület 
Nyárlırinc OTÉK szerinti vízgazdálkodási rendeltetéső területe az Alpár-Nyárlırinci csatorna 
és partja. 

 
VÉDETT ÉS VÉDİTERÜLETEK  

 
Területi védettség alatt a természetvédelmi nyilvántartás szerinti gyepterületek állnak. 
Védıterületet a vonalas létesítmények igényelnek. 
A vonalas létesítmények, az utak, közmőnyomvonalakat kísérı védıterületeinek nagysága a 
szabványok ill. az egyes üzemeltetık igénye szerint került meghatározásra. 
 

FUNKCIÓ VÁLTOZTATÁSOK 
 
A településszerkezeti terv az adottságokból és a regionális lehetıségekbıl kiindulva az 
önkormányzat fejlesztési szándékának területi megfogalmazását adja. A tervezett 
funkcióváltozások is ebbıl vezethetık le. 
 
Rövidtávon a belterületi lakóterület-fejlesztés és a 44 út menti gazdasági terület-fejlesztés 
jelent funkcióváltást. 
 
A funkcióváltások mezıgazdasági területek felhasználásával valósíthatók meg. 

 
 

MEGLÉVİ ÉS TERVEZETT INFRASTRUKTURÁLIS HÁLÓZATOK 
 

Közlekedési hálózat 
A meglévı hálózati elemeken lényegi változtatás nem tervezett. A mai 44. számú Kecskemét-
Békéscsaba fıforgalmi út, mint elsıdleges megközelítési irány távlatban is meghatározó 
marad. 
A meglévı észak-déli és kelet-nyugati irányú kapcsolatokon javít a Nagykırös-
Kiskunfélegyháza és a Kecskemét-Csongrád út tervezett korrekciós nyomvonala és 
burkolattal való ellátása. 
 
Ivóvízellátás 
A kiépített hálózatról a tervezett beépítések ellátottak illetve elláthatók. 
 
Szennyvízhálózat 
Település szennyvízcsatornázása térségi (Kecskemét) hálózatról feltételezett. 
 
Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés 
A bel és külterület vízrendezésére és csapadékvíz elvezetésére külön terv készítendı és 
engedélyezendı. 
 
Energiaellátás, földgázhálózat, távközlési hálózat fejlesztése a meglévı hálózat 
fejlesztésével biztosítható. 



 
 
85/2011. (IX. 22.) Kt. határozat 
Nyárlırinc településszerkezeti  
tervének jóváhagyása 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlırinc Község Önkormányzat Képviselı-testülete 
az Épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 
1997.évi LXXVIII. törvény 6. § (3) bekezdés a) pontja 
alapján biztosított jogkörében a 29/2004. számú 
határozattal jóváhagyott településszerkezeti tervét az 
alábbiak szerint módosítja: 
 
1) Szennyvíztisztító helyét megjelöli. 

2) Kertes mezıgazdasági terület helyett 0,31 ha 
kereskedelmi szolgáltató területet jelöl ki. 

3) 13,7 ha általános mezıgazdasági területet 
erdıterületbe sorol az igazgatási terület nyugati 
részén. 

4) Az 1-3) pontban foglaltak átvezetését tartalmazó 1. 
melléklet szerint az igazgatási terület  (T-1) jelő 
szerkezeti tervét és a 2. melléklet szerint a 
belterület (T-2) jelő szerkezeti tervét jóváhagyja. 

Határidı: azonnal 
Felelıs: polgármester 

 
Kmft. 

 
Pap Sándor sk.   Zayzon Jenıné sk. 

polgármester  jegyzı 



N Y Á R L Ő R I N C  K Ö Z S É G I  Ö N K O R M Á N Y Z A T  J E G Y Z Ő J E  

 6032 Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34.  76/589-001,  76/589-008  jegyzo@nyarlorinc.hu 

 
 

K i v o n a t  

 

Nyárlőrinc Község Képviselőtestülete 2014. május 7-ei ülése jegyzőkönyvéből. 
 
(Kihagyva a kihagyandókat!) 

 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

39/2014. (V. 7.) normatív határozata 

Nyárlőrinc Község településszerkezeti 
tervének módosítása 

H A T Á R O Z A T  

 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község 
településszerkezeti tervét az alábbiak szerint módosítja: 
1.) A 64/6 hrsz-ú telek 0,74 ha-os részén piacterületet jelöl ki az 1. 

melléklet szerint. 
2.) A 0160/6 hrsz-ú térségben a 2. melléklet szerint: 

a) Településközpont vegyes területi kijelölést megszüntetve a 
tényleges felhasználásnak megfelelő területi kategóriákat - 
erdőt és mezőgazdasági területet - megtartja. 

b) Erdőterület helyén közösségi célú különleges beépítésre szánt 
területet jelöl ki az Emmaus Ház bővítése és új intézmény 
elhelyezése érdekében 2,6 ha nagyságban. 

3.) Régészeti lelőhelyek lehatárolása a 3. melléklet szerintiekre 
változik. 

4.) A természetvédelemmel érintett területek lehatárolása a 4. 
melléklet szerintiekre változik. 

5.) Belvízveszélyes terület lehatárolásával az 5. melléklet szerint 
kiegészül. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
 

Kmft. 
 

 Pap Sándor sk.   Zayzon Jenőné sk. 
polgármester  jegyző 

 
A kivonat hiteles: 
 
Nyárlőrinc 2014.05.14. 
 
 
 
______________________ 








