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1ÉRSEKCSANÁD TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA 
 
 
1. TERÜLETFELHASZNÁLÁS 
 
Az igazgatási terület használati ill. beépítési szempontból az alábbi területfelhasználási 
kategóriákba sorolt. 
Beépítésre szánt területek, amelyek építési használatuk szerint: 
 Lakóterületek 
 Üdülıterületek 
 Vegyes területek 
 Gazdasági területek 
 Különleges terület, amely mezıgazdasági üzem 
Valamennyi beépítésre szánt terület az Országos településrendezési és építési 
követelmények (OTÉK) által elıírt módon építési övezetekbe sorolt.  
 
Beépítésre nem szánt területek, amelyek használatuk szerint: 
 Közlekedési területek 
 Zöldterületek 
 Erdıgazdasági területek 
 Mezıgazdasági területek 
 Vízgazdálkodási területek 

Különleges beépítésre szánt területek 
 
 
BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 
 
Lakóterületek 
A beépítésre szánt területen belül a lakóterület a legnagyobb kiterjedéső 
területfelhasználási kategória. A területen belül nemcsak lakás, hanem olyan közösségi 
vagy vállalkozási jellegő épületek is elhelyezhetık, amelyek a lakóterületre nézve nem 
zavaróak. 
 
Jelenleg beépített tömbökben a lakások számszerő növelése a meglévı telkek 
beépítésével valósítható meg.  
A terv szerinti lakóterületi fejlesztések a településfejlesztési koncepciónak megfelelıek. 
Lakóterületen az utcák által meghatározott tömbre vonatkozóan a beépített szintek 
területének és az összes területnek az aránya: 1:2, vagyis a szintterületi sőrőség: max 
0,5. 
 
A rendezési terv a hagyományokból kiindulva nem számol számottevı külterületi 
lakásépítéssel. A mezıgazdasági termeléshez kapcsolódóan gazdasági épületek és azok 
kiegészítéseként lakások elhelyezésének elvileg nincs akadálya.  
 
Üdülıterület 
Érsekcsanád természeti adottságaiból, a Duna parti helyzetébıl egyértelmően 
következik az üdülıterület. Jelenleg a Veránka szigeten és a töltés mentén is állnak 
üdülıépületek. Ezek száma ártéri helyzetükbıl következıen nem növelhetı. Az 
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engedélyezettek fennmaradásán túli új építés nem tervezett, a jogszabályi elıírásai 
szerint nem is tervezhetı. 
A mentett oldalon -védgáton kívül- egykor zártkertként kiosztott telkek gyakorlatilag 
üdülıfunkciókat hordoznak. A szerkezeti terv a tényleges használatnak megfelelıen 
üdülıterületként tartalmazza a területet. 
Üdülıfejlesztési terület a Patanicafok menti 9 ha-os terület. 
 
Üdülıterületen belül üdülıházas terület (Veranka társas üdülıje) és hétvégi házas 
terület (az összes többi üdülıterület) különíthetı el. 
 
Az üdülıházas terület szintterületi sőrősége:  max 1,0. 
A hétvégi házas terület szintterületi sőrősége: max 0,2. 
 
 
Településközpont terület 
A jellemzıen településközponti funkciókat hordozó -intézményeket tartalmazó- területek 
soroltak településközpont területbe. 
Településközpont jellemzıen beépített területi kategória, amelybe a községközpont 51. 
fıút és a Dunai bekötıút menti tömbjeinek átmenı utak menti teleksora tartozik.  
A településközpont vegyes terület szintterületi sőrősége: max 2,4. 
 
Gazdasági területek 
Gazdasági területbe a gazdasági célú építmények elhelyezésére szolgáló területek és 
azok feltáró belsı úthálózata sorolt. 
A gazdasági területen belül kereskedelmi szolgáltató és ipari terület különíthetı el.  
 
Kereskedelmi szolgáltató területbe tartoznak a védıterületet nem igénylı gazdasági 
célú területek. Kereskedelmi szolgáltató terület az 51. út mentén és a belterület keleti 
részén tervezett. 
A kereskedelmi szolgáltató terület szintterületi sőrősége: max 2,0. 
 
Az ipari terület szintterületi sőrősége: max 1,5. 
 
Különleges beépítésre szánt területek  
Mezıgazdasági üzemi területbe a mezıgazdasághoz köthetı gazdasági célú meglévı és 
tervezett beépítések soroltak. 
 
 
BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 
 
Közlekedési területek 
A község közúthálózati kapcsolatai az 51. számú fıúton teremtıdnek meg. 
A belterület utcahálózata a Dózsa György utca kivételével átmenı forgalomtól mentes. 
Különösen idegenforgalmi szempontból fontos a térségi tervekben meghatározott 
töltésen vezetett kerékpárút. 
 
Zöldterületek 
A település zöldfelületi rendszere a belterületre értelmezhetı. 
A zöldfelületi rendszer szervezı eleme a széles közterület adta lehetıséget kihasználó 
tervezett egységes utcafásítások. 
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Erdıterületek 
A külterület területfelhasználásában a Duna illetve a védgát mentén valamint a 
belterülettıl keletre lévı határrészen meghatározó az erdı. 
A településszerkezeti terv a földhivatali nyilvántartás szerinti erdıket ábrázolja. 
Mővelési ág váltással az erdıterületek értelemszerően változhatnak. A keleti határrész 
gyengébb minıségő szántóföldjei további erdısítések terepe lehet. 
 
Mezıgazdasági területek 
Mezıgazdasági terület a község külterületének meghatározó része, a beépítésre nem 
szánt terület jellemzıen ide tartozik. 
 
Vízgazdálkodási területek 
Érsekcsanád OTÉK szerinti vízgazdálkodási területei a Duna és ártere valamint a 
csatornák. 
A Duna mentén a 076/4-8 hrsz-ú területen a horgászathoz illetve a viziturizmushoz 
kapcsolódó közösségi célú építmények elhelyezésére jelölt terület is vízgazdálkodási 
besorolású.  
 
Természetközeli területbe a mocsár, láp és nádas mővelési ágú területek tartoznak. 
 
 
Különleges beépítésre szánt területbe az intézményjellegő zöldterületek (sport-, és 
szabadidıs terület, a temetı)  és olyan speciális területfelhasználások, mint a vadfarm, a 
megújuló energiaforrások felhasználására céljára szolgáló terület, honvédelmi terület 
tartoznak. 
 
2. A TÁJRENDEZÉS ÉS TERMÉSZETVÉDELEM 
 
3. A ZÖLDFELÜLETI RENDSZER 
 
4. AZ ÖRÖKSÉGVÉDELEM 
Az épített és a régészeti örökségvédelem elemei egyaránt megjelennek a tervben. 
 
Épített örökség védelme 
A településszerkezet megtartása, a településkarakter szerinti építési övezeti tagolás 
illetve szabályozás az épített örökség védelmének eszközei. 
Az építési övezeti elıírásokon keresztül a telepített falvak hagyományos utcafrontos 
beépítésének fennmaradása biztosított. 
Helyi védettségre javasolt épületek a településkép meghatározói. Legtöbbjük sajátos 
népi lakóépület, de helyi védelemre javasoltak a XX. század elsı felének jellemzı 
épületei. Helyi védelemre javasolt a sajátos: utcafronton álló lakó-, és melléképületet 
tartalmazó hagyományos beépítés. Ennek néhány példája marad még fenn.  
 
Régészeti örökség 
A településen nagyszámban vannak régészeti lelıhelyek, amelyeket a szerkezeti terv a 
régészeti adatszolgáltatás és a régészeti hatástanulmány alapján ábrázol. 
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5. A KÖZLEKEDÉS 
 

Jelenlegi helyzet 
Érsekcsanád Bács-Kiskun megye déli részén helyezkedik el. Az országos fıúthálózat 
részét képezı 51. számú Budapest – Solt – Kalocsa – Bácsa országhatár közötti II. 
rendő fıút biztosít kapcsolatot az országos úthálózat felé.  
A több mint 2 km hosszú átkelési szakaszon nagy a baleseti veszély, mivel a hosszú 
egyenes útszakaszon gyakorlatilag nincsenek olyan sebességet befolyásoló kialakítások, 
amelyek késztetnének az 50 km/órás sebesség betartására. 
Ennek egyik oka, hogy a településen egyetlen kijelölt gyalogátkelıhely van. Az 
önkormányzati utak derékszögő hálózatban vannak kiépítve. Közülük a jelentısebb 
győjtıutak a következık: Deák Ferenc utca 
  Dunai út 
  Zrínyi utca 
  Szılı utca 
  Kossuth utca 
  Széchenyi utca 
Érsekcsanád belterületén nagyon hiányzik a mindennapi élettel összefüggı kerékpárút. 
Ez különösen az 51. számú fıút mellett érzıdik. Érsekcsanád területén IV. osztályú 
repülıtér üzemel. 
A településnek nincs hajóállomása a Dunán. Mindössze a Duna túloldalán lévı Veránka 
szigetre van vízi közlekedés az üdülıterület felıl a Veránkai üdülıhöz. 
 

Fejlesztési javaslat 
Érsekcsanád közlekedési hálózatának fejlesztése valószínőleg több lépésben fog 
történni. 
Az elsı jelentıs fejlesztés lesz az „51. sz. fıút 139+724,6 – 155+488,4 km. Közötti 
szakaszának 11,5 t burkolat megerısítése”. 
Az út korszerősítése során a fıút szelvényezés szerinti bal oldalán kerékpárút lesz a 
település teljes hosszában Sükösdtıl Bajáig. 
Ezzel biztonságossá válik a kerékpáros közlekedés Érsekcsanád területén. A Dózsa 
György úti (51. sz. fıút) tervezett és a Duna árvédelmi töltésén meglévı kerékpárút 
között a Dunai út a kisforgalomra tekintettel, „Kerékpározásra ajánlott közút”-ként fog 
kapcsolatot teremteni.  
Nagytávlatban várható az elkerülı 51. sz. fıút megépítése Sükösd és Érsekcsanád 
térségében.  
A településszerkezeti tervi javaslat szerint a nyomvonal Érsekcsanád déli részén a 
meglévı mezıgazdasági üzemi területi beépítés és a megújuló energiaforrások 
hasznosításának céljára szolgáló terület (napelempark) között tervezett. 
 
5. KÖZMŐELLÁTÁS 
 
Beépítésre szánt belterületen a földgáz kivételével a teljes közmővesítés az építés 
feltétele, ami a villamos energia, az ivóvíz, a közcsatornán történı szennyvízelvezetést a 
közterületi csapadékvíz-elvezetést jelenti.  
Azokon a külterületi részeken, ahol a szennyvízcsatornázás megoldásának reális 
lehetısége nem áll fenn, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelı 
berendezéssel, tisztítómezıvel ellátott oldómedencés mőtárggyal vagy idıszakos 
tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóval feltételezett. 
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6. A KÖRNYEZETVÉDELEM 
 
Nincs és nem is tervezett olyan infrastrukturális elem vagy beépítés, amely 
településszerkezeti tervi eszközökkel a levegıtisztaságvédelmi-, zaj és rezgésvédelmi 
intézkedést igényelne. 
A település környezetvédelmi programjában és az alátámasztó munkarészben 
ismertetettek szerint a környezetvédelmi szempontok érvényesíthetık. 
 
8. VÉDİTERÜLETEK ÉS KORLÁTOZÁSOK 
 
Közlekedési védıterületek: 

- 51. számú országos fıútnál: 100-100m 
- Vízügyi repülıtér akadálysíkja a szerkezeti terven jelöltek szerint 

 
Közmővekel kapcsolatos védısávok az alábbiak: 

- nagyközépnyomású földgázvezeték védısávja vezeték szélétıl mérten (5-5 m), 
- 120 kV-os feszültségszintő nagyfeszültségő villamos távvezeték védısávja (18-

18m) 
 
Vízügyi védıterületek 
 
Az árvízvédelmi fıvédvonal funkcióval rendelkezı töltésen belüli terület és Veránka 
sziget hullámtér. Beépítési szempontból általános rendelkezések értelmében korlátozás 
alá tartozik. 
 
Állam kizárólagos tulajdonában és ADUVIZIG kezelésében lévı alábbi csatornák 
partélétıl mért 10 m-en belül semmilyen építmény nem építhetı, 10-15m-en belül 
ideiglenes építmény  

- Duna-völgyi-fıcsatorna (Érsekcsanád 018, 0244 hrsz.) 
- Sárközi-I. fıcsatorna (Érsekcsanád 0153, 056, 058, 059, 0112 hrsz.) 

 
ADUVIZIG vagyonkezelésében lévı csatornák: 

- Közréti-csatorna (Érsekcsanád 023, 036 hrsz.) 
- Sárköz-déli öntözıcsatorna (Érsekcsanád 027/2, 0239/9 hrsz.) 
- Ebtófoki-csatorna (Érsekcsanád 075 hrsz.) 
- Görbevajas-csatorna (Érsekcsanád 086, 099/1, 099/2 hrsz.) 
- Ebtófoki-csatorna és Görbevajas-csatorna mellékága (080 hrsz.) 
- Bajaszentistváni-csatorna (Érsekcsanád 0115, 0128, 0215 hrsz.) 
- Harábói-csatorna (Érsekcsanád 0235, 0238 hrsz.) 
- Harábói-csatorna mellékág (Érsekcsanád 0216 hrsz.) 

 
Vízvédelmi határvonalként (rétegbeli védıidom „A” és „B” zóna a vízügyi 

adatszolgáltatás értelmében a vízmőkutakhoz lévı kúthoz tartozóan kerültek 
ábrázolásra. 

 
Táj- és természetvédelmi szempontból a védelmi és a korlátozó elemek az alábbiak: 

- országos ökológiai hálózat (magterület, ökológiai folyosó) elemei 
- Nemzeti park területe 
- NATURA 2000. terület (élıhelyvédelmi és madárvédelmi terület) 
- Ex lege védett terület (védett láp) 
- helyi természetvédelmi terület 
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Kulturális örökségvédelmi szempontból a védelmi és korlátozó elemek az alábbiak: 
- régészeti lelıhelyek, 
- helyi védettségre javasolt épületek és beépítések 

 
 
A településrendezési eszközök fentieken túli egyéb korlátozást nem tartalmaznak. 

 
 


