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2. melléklet Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
202/2019.(VIII.29.) sz. Kt. határozatához 

 
 

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA 
 

A Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 45/1/2005.(III.30.) számú 
határozatával elfogadott településszerkezeti terv leírása az alábbiak szerint módosul: 

 
 

1. A TELEPÜLÉS SZERKEZETE 
 
Kialakult állapot nem módosul. 
 
A településszerkezet fejlesztése 
 
A külterület történetileg kialakult tájszerkezete távlatban is megőrzendő. Szerkezeti változást 
az országos közúthálózat fejlesztése, különböző különleges, elsősorban idegenforgalmat 
vonzó funkciók megjelenése, védelmi rendeltetésű erdőterületek kijelölése, valamint az Ős-
Dráva programhoz kötődő vízgazdálkodási területeket érintő fejlesztések jelentenek. 
 
Úthálózat fejlesztése 
Különleges területek 
Erdőterületek 
 
Nem módosul. 
 
Vízgazdálkodási területek 
 
 A Körcsönye-csatorna mederkotrása és mederrendezése 
 Körcsönye-Sellyei-Gürü összekötő csatorna megépítése a szükséges műtárgyakkal 

(szivattyú állás, duzzasztó) 
 Sellyei tározó megépítése 
 II. sz. Gürü összekötő csatorna mederkotrása és mederrendezése 
 
A belterületi fejlesztések nem módosulnak. 
 
 

2. A KÖZIGAZGATÁSI TERÜLET FELHASZNÁLÁSA 
 
2.1  A BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 
 
Nem módosul. 
 
2.2  A BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 
 
2.2.1  KÖZLEKEDÉSI TERÜLET  
2.2.2  ZÖLDTERÜLET 
2.2.3  ERDŐTERÜLET 
2.2.4  MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET 
 
Nem módosul. 
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2.2.5  VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET  
 
A fejezet „Tervezett fejlesztések” pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki: 
 
A „Vízvisszatartás és tájhasználat-váltás tervezése az Ős-Dráva Programban” című 
projekthez kapcsolódóan az alábbi területi fejlesztések tervezettek: 
 
 A Körcsönye-csatorna mederkotrása és mederrendezése 
 Körcsönye-Sellyei-Gürü összekötő csatorna megépítése a szükséges műtárgyakkal 

(szivattyú állás, duzzasztó) 
 Sellyei tározó megépítése 
 II. sz. Gürü összekötő csatorna mederkotrása és mederrendezése 
 
 

3. VÉDETT, VÉDELEMRE TERVEZETT ÉS VÉDŐ TERÜLETEK 
 

Nem módosul. 
 
 

4. INFRASTRUKTÚRA HÁLÓZATOK 
 
Nem módosul. 
 
 

5. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÉRINTETTSÉG BEMUTATÁSA 
 
5.1. Sellye az Országos Területrendezési Tervben (OTrT) – Magyarország és egyes 
kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (MTrT) 
Második rész 
 
Az ország szerkezeti terve 
 








Az ország szerkezeti terve a település 
területét a kialakult állapothoz igazodva 
közel azonos arányban erdőgazdálkodási 
és mezőgazdasági, emellett 
vízgazdálkodási és települési térség 
kategóriába sorolja. Az erdőterületek 
aránya a kialakult állapothoz képest nő. A 
Sellyei-Gürü-csatorna északi öblében 
elterülő vizenyős területeket (valamikori 
holtág) az ország szerkezeti terve 
vízgazdálkodási térségbe sorolja. 
A terv szerint a térségben a közúthálózat 
fejlesztése tervezett. Az 5804 sz. út a 
jelenlegi nyomvonalon halad, de az út 
kategóriája előrelép. A település 
közigazgatási területének keleti harmadát 
a 67. út Szigetvár-országhatár közti 
tervezett szakasza metszi. 
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Az országos övezetek közül Sellye területét a következő övezetek érintik: 
 
Ökológiai hálózat magterületének, ökológiai folyosójának és pufferterületének övezete 
 
 

 
 

 
Az ökológiai hálózat magterületének részét 
képezik a Natura 2000 területbe tartozó 
földrészletek (erdőterületek, legelők és vizes 
élőhelyek). 
Ökológiai folyosó a település területét néhány 
kisebb szakaszon, főleg a vízfolyások mentén 
érinti. 
A településszerkezeti terv az övezeti érintettséget 
az elfogadásakor hatályos területrendezési terv 
alapján tünteti fel. 
A módosítás magterületet érint. 

 
Erdők övezete 
               
 

 
 

 
Az erdők övezetébe az Országos Erdőállomány 
Adattárban szereplő erdők és az 
erdőgazdálkodási célokat közvetlenül szolgáló 
földterületek tartoznak.  
A településszerkezeti terv az elfogadásakor a 
földhivatali adatállomány szerint erdő művelési 
ágba sorolt földrészleteket sorolja erdőterület 
kategóriába. Ez összességében kisebb, mint az 
OTrT szerinti lehatárolás. 
A módosítás érinti az övezetet. 

 
Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete 
               
 

 
 

 
Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület a 
közigazgatási terület több pontján, kisebb 
foltokban található. 
A településszerkezeti terven az érintett területek 
általános mezőgazdasági terület besorolásúak. 
A módosítás az övezetet nem érinti. 
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Sellye közigazgatási területét az alábbi OTrT övezetek nem érintik: 
 
 Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete által érintett települések 
 Honvédelmi és katonai célú terület övezete által érintett települések 
 
Sellye a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő 
szabályozásáról szóló 9/2019.(VI.14.) MvM rendeletben 
 
Jó termőhelyi adottságú szántók övezete 
               
 

 
 

 
A közigazgatási területen elszórtan, zömmel a várostól 
délkeletre találhatók jó termőhelyi adottságú 
szántóterületek. 
A településszerkezeti terven az érintett területek 
általános mezőgazdasági terület besorolásúak. 
A módosítás az övezetet kismértékben, az új összekötő 
csatorna területén érinti. 

 
Erdőtelepítésre javasolt terület övezete 
               
 

 
 

 
A település területén jelenleg is az átlagnál magasabb az 
erdőterületek aránya, így az övezet a közigazgatási 
területet csak elenyésző mértékben érinti. 
A módosítás az övezetet nem érinti. 

 
Tájképvédelmi terület övezete 
               
 

 
 

 
A közigazgatási területet az övezet három nagyobb 
foltban, az ökológiai hálózattal is érintett területrészek 
térségében érinti. 
A hatályos településszerkezeti terv az övezet 
lehatárolását nem tartalmazza. 
A módosítás részben érinti az övezetet. Az Ős-Dráva 
projekt egyik fő célja a hagyományos tájhasználat 
visszaállításának elősegítése, a módosítás során 
újonnan beépítésre szánt terület nem jön létre, épület 
építése nem tervezett. A módosítás az övezetre 
vonatkozó előírásokkal összhangban van. 
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Vízminőség-védelmi terület övezete 
               
 

 
 

 
Az övezet a települést érintő működő és távlati 
vízbázisokat határozza meg vízminőség-védelmi 
területként. 
A hatályos településszerkezeti terv az üzemelő vízbázis 
lehatárolását tartalmazza. 
A módosítás az övezetet nem érinti. 

 
Sellye közigazgatási területét az alábbi MvM övezetek nem érintik: 
 
 Nagyvízi meder övezete 
 VTT-tározók övezete 
 
5.2. Sellye Baranya megye Területrendezési Tervében - 9/2005.(V.12.) Kgy. rendelet 
 
Baranya megye szerkezeti terve 
 

 
 
 

 
 

 
Baranya megye szerkezeti terve Sellye 
közigazgatási területén az alábbi 
területfelhasználási kategóriákat határozza 
meg: 
 Erdőgazdálkodási térség - A megye 

szerkezeti terve a település 
erdőterületeit részben a kialakult 
állapothoz igazodva tünteti fel. Az 
erdőgazdálkodási térség növelését 
irányozza elő a közigazgatási terület 
északnyugati részén, a Kákicsra vezető 
út térségében és a várostól délkeletre. 

 Mezőgazdasági térség - az 
erdőgazdálkodási és a városias térség 
kivételével a város közigazgatási 
területe a mezőgazdasági térség 
területfelhasználási kategóriába 
tartozik. 

 
 Vízgazdálkodási térség - az állandó vízfolyások és jelentősebb árkok területe, a 

Körcsönye csatorna és a Sellyei Gürü-csatorna. 
 Városias települési térség - Sellye belterülete és ipari parkja, valamint a külterületi 

majorok és a szennyvíztelep. 
 Építmények által igénybe vett térség - a település területét érintő meglévő út- és 

vasúthálózat. Mindez kiegészül a 67. út tervezett nyomvonalával, amely mellett térségi 
jelentőségű kerékpárú halad. A megyei tervben jelölt nyomvonal eltér az OTrT-ben 
meghatározottól. 
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A megyei övezetek közül Sellye közigazgatási területét a következő övezetek érintik: 
 
Magterület, ökológiai folyosó és pufferterület övezete 
 

 

 
 

 

Az övezet lehatárolását a hatályos OTrT felülírta.  
A településszerkezeti terv az övezeti érintettséget az 
elfogadásakor hatályos területrendezési terv alapján 
tünteti fel. 
 

 
Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete 
 

 

 
 

 

Az övezet lehatárolását a hatályos OTrT felülírta.  
A településszerkezeti terv az övezeti érintettséget az 
elfogadásakor hatályos területrendezési terv alapján 
tünteti fel. 
 

 
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület és erdőtelepítésre alkalmas terület övezete 
 

 

 

 

A kiváló termőhelyi adottságú erdőterület kategória a 
hatályos OTrT-ben már nem szerepel, az 
erdőtelepítésre javasolt területek lehatárolását és az 
ott betartandó szabályokat külön miniszteri rendelet 
határozza meg.  
A településszerkezeti terv az övezeti érintettséget az 
elfogadásakor hatályos területrendezési terv alapján 
tünteti fel. 
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Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete 
 

 

 
 

 

Az övezet megnevezését a hatályos OTrT 
megváltoztatta, helyébe a „Vízminőség-védelmi 
terület” megnevezés lépett. 
A terület lehatárolását és az ott betartandó 
szabályokat külön miniszteri rendelet határozza meg. 
A településszerkezeti terv az övezeti érintettséget az 
elfogadásakor hatályos területrendezési terv alapján 
tünteti fel. 
 

 
Országos és térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 
 

 

 
 

 

Az övezet megnevezését a hatályos OTrT 
megváltoztatta, helyébe a „Tájképvédelmi terület” 
megnevezés lépett. 
A terület lehatárolását és az ott betartandó 
szabályokat külön miniszteri rendelet határozza meg. 
A településszerkezeti terv az övezeti érintettséget az 
elfogadásakor hatályos területrendezési terv alapján 
tünteti fel. 
 

 
 
Sellye közigazgatási területét az alábbi BmTrT övezetek nem érintik: 
 
 Földtani veszélyforrás terület övezete 
 Világörökség és világörökség-várományos területek övezete 
 Történeti települési terület övezete 
 Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területe övezete 
 Vízeróziónak kitett terület övezete 
 Széleróziónak kitett terület övezete 
 Együtt tervezhető térség övezete 
 Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete 
 Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete 
 Nagyvízi meder és a rendszeresen belvíz-járta területek övezete 
 Térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezete 
 
 







  

1. melléklet a 9/2019.(VIII.30.) önkormányzati rendelethez 
 

„V-1-M19” jelű szabályozási terv módosítás 
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I G A Z O L Á S
Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.  19.) Korm.
rendelet alapján nyújtott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) központi elektronikus ügyintézési
szolgáltatás keretében a Szolgáltató, azaz a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., elektronikus bélyegzővel
és időbélyegzővel látta el.


A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően, az
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erejű
magánokirat. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 323. § (4)-(5) bekezdésében és az elektronikus
ügyintézés  részletszabályairól  szóló  451/2016.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet  113.  §  (4)  bekezdésében  foglaltaknak
megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum
közokirat, ha azt bíróság, közjegyző, ügyész vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő módon állította ki.


Az Igazoláshoz tartozó dokumentum az azonosítást elvégző, hitelesítést kérő szakrendszertől kapott adatok alapján az
alábbi hivatalos személytől származik:


Neve: Nagy Attila


Egyedi azonosítója: nagy.attila@sellye


Beosztása: polgármester


Szervezeti egység megnevezése: Sellye Város Önkormányzat


Hivatal megnevezése: Sellye Város Önkormányzat


A hitelesítés időpontja: 2019-09-17T14:34:53+02:00


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hitelesítésének körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.


A szolgáltató elérhetőségei


Csatlakozott szakrendszerek: helpdesk@nisz.hu
Honlap:  http://szeusz.gov.hu/avdh
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