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VÖLGYZUGOLY Területfejlesztõ és
Tervezõ Mûhely Kft.

A terv az állami alapadatok felhasználásával készült.

2022.október

Közlekedés

Településrendezés

Tájrendezés, zöldfelület
környezetvédelem

Vízi közmûvek

Energiaközmûvek,
távközlés

Térinformatika

Munkatárs

Ferik Tünde, vezetõ településrendezõ tervezõ
(TT/1 13-1259)

Horváth Ágnes
okl. településmérnök TT 01-6397
okl. tervezõ építészmérnök

Kéthelyi Márton
okl. tájépítészmérnök TK 01-5282
tájvédelmi szakértõ

Marján Melinda
okl. tájépítészmérnök
okl. természetvédelmi mérnök

Halász Annamária
okl. tájépítészmérnök

Hanczár Zsoltné
okl. gépészmérnök (MK: 01-2418)
okl. városépítési-városüzemeltetési szakmérnök
(KÉSZ Tervezõ Kft.)

Macsinka Klára
okl. közlekedésépítõ mérnök
13-1017 KÉ-K, Tkö
(MobilCity Bt.)

Bíró Attila
okl. építõmérnök (MK 01-2456)
(InfraPlan Kft.)

Sághy Bálint
térinformatikus

Fekete Csanád
tájrendezõ és kertépítõ mérnök hallgató

Szatmári Péter
településmérnök hallgató

Hantos Ádám
tájrendezõ és kertépítõ mérnök hallgató

Nagy-középnyomású földgáz vezeték 7-7 m

biztonsági övezettel

22 kV-os villamosenergia légvezeték az oszlop

tengelyétõl mért 5-5, és 7-7 m-es biztonsági övezettel

Antenna

KÖZMÛVEK, HÍRKÖZLÉS -> /Kék- zöld infrastruktúra hálózat fejlesztése/
/Modern energetika/
/Hatékony vízgazdálkodás, szennyvízhálózat fejlesztése/
/Vízbázis-rendszer védelme/
/Hagyományos táji értékek védelme/
/Környezeti elemek további védelme/

22 kV-os földkábel 1-1 m-es biztonsági övezettel

Regionális ivóvízvezeték

Szennyvízátemelõ

22/0,4 kV-os transzformátor

Nyomásfokozó

Vízmû

Gfnk

22kV

v

22kV22kV

/Kultúra és sport – Közösségi rekreációs lehetõségek, rendezvények/
/Talajvédelem/
/Klímaadaptáció/
/Védett és védendõ értékek megóvása/
/Értékek bemutatása, táji értékek védelme/
/Hagyományos táji értékek védelme/
/Környezeti elemek további védelme/
/Kék- zöld infrastruktúra hálózat fejlesztése/

/Turisztikai szolgáltatások fejlesztése/
/Turisztikai feltételek kialakítása/
/Települési arculat formálása, tisztaság, igényesség fokozása/
/Meglévõ épületállomány korszerûsítése/
/Építészeti örökség megõrzése/

Natura 2000 terület határa (különleges természetemgõrzési területek)

Országos ökológiai hálózat ökológiai folyosólya övezetének határa és területe

Országos ökológiai hálózat ökológiai folyosólya övezetének határa és területe

Országos ökológiai hálózat magterület övezetének határa és területe

Ex lege védett természeti érték - forrás

Tájképvédelmi terület határa

Országos jelentõségû természetvédelmi terület

N2000
Natura 2000 terület határa (különleges madárvédelmi területek)

TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM -> /Védett és védendõ értékek megóvása/
/Értékek bemutatása, táji értékek védelme/
/Hagyományos táji értékek védelme/
/Környezeti elemek további védelme/
/Partnerség biztosítása/
/Talajvédelem/
/Klímaadaptáció/
/Vizes élõhelyek védelme/
/Duna, mint turisztikai érték/
/Vízbázis-rendszer védelme/

N2000

Polgármesteri Hivatal udvara

Homokos part

Vízmûkutak tömedékelése után
közösségi funkció létesítése

Környezetrendezés

Mûvelõdési Ház bõvítése

EuroVelo 6
hídépítés, kerékpárút

Kiszolgáló épület

Iskolabõvítés, emeletrá-
építés

Környezetrendezés

AKCIÓTERÜLET - Duna mente (DP)

Átalakuló lakóterületek - volt zártkerti területek

Átalakuló lakóterületek - tömbfeltárás

Egyéb fejlesztési területek

Kikötõ áthelyezésének
vizsgálata

Közösségi tér

Sportlehetõségek

Öböl, vizes játzsótér

Kemping (és kalandpark)

Fontosabb szintbeni közúti csomópont

Kompkapcsolat

Gyalogos kapcsolat

KÖZLEKEDÉS -> /A kerékpározás kultúrája és gyalogos közlekedési rendszer/
/Közösségi közlekedés nagyobb térnyerése/
/Közúti közlekedési rendszerek fejlesztése/
/Települési arculat formálása, tisztaság, igényesség fokozása/

Országos fõút

Helyi gyûjtõút

Kerékpárút

Felüljáró, híd

Országos mellékút

KOMP

meglévõ     tervezett

/Településbarát önkormányzat – pénzügyi források/
/Települési arculat formálása, tisztaság, igényesség fokozása/
/Meglévõ épületállomány korszerûsítése/
/Építészeti örökség megõrzése/
/Térségi kapcsolatok erõsítése az elérhetõ szolgáltatások bõvítésének érdekében/
/Oktatás, nevelés/
/Szociális ellátás fejlesztései/
/Egészségügyi terület fejlesztései/
/Kultúra és sport – Közösségi rekreációs lehetõségek, rendezvények/
/Kultúra – Tradicionális hagyományõrzés/
/Civil részvétel élénkítése, civil szervezetek munkájának elõsegítése/
/Turisztikai szolgáltatások fejlesztése/
/Turisztikai feltételek kialakítása/
/Közbiztonság elõsegítése/
/Népesség megtartása, szakképzés biztosítása/
/Szemléletformálás, támogató közeg kialakítása/
/Helyi kisiparosok, helyi termékek piacának fejlesztése/
/Háttértámogatás/

/Turisztikai szolgáltatások fejlesztése/
/Turisztikai feltételek kialakítása/
/Szemléletformálás, támogató közeg kialakítása/
/Helyi kisiparosok, helyi termékek piacának fejlesztése/
/Háttértámogatás/
/Fizikai környezet fejlesztése/
/Területbiztosítás/

/Építészeti örökség megõrzése/
/Erõforrásként való kezelés/
/Települési arculat formálása, tisztaság, igényesség fokozása/
/Meglévõ épületállomány korszerûsítése/
/Akció- és átalakuló területek/

Temetõ, helyi védelem alatt álló sírkövek és sírkõkeretek

Helyi védelem alatt álló épület

AKCIÓTERÜLET - Településközpont (TK)

Nyilvántartott régészeti lelõhely határaR

FEJLESZTÉSI TERÜLETEK, AKCIÓK

Mûemlék

ÖRÖKSÉGVÉDELEM ->

Mûemléki környezet határaMK

R

MK

/Talajvédelem/
/Klímaadaptáció/
/Erdõgazdálkodás/
/Turisztikai szolgáltatások fejlesztése/
/Védett és védendõ értékek megóvása/
/Értékek bemutatása, táji értékek védelme/
/Hagyományos táji értékek védelme/
/Környezeti elemek további védelme/
/Partnerség biztosítása/

/Talajvédelem/
/Klímaadaptáció/
/A Duna szerepe a mezõgazdaságban/
/Mezõgazdaság, mint hagyományos érték/
/Szemléletformálás, támogató közeg kialakítása/
/Helyi kisiparosok, helyi termékek piacának fejlesztése/

/Vizes élõhelyek védelme/
/Duna, mint turisztikai érték/
/Vízbázis-rendszer védelme/
/Hatékony vízgazdálkodás, szennyvízhálózat fejlesztése/
/Kék- zöld infrastruktúra hálózat fejlesztése/
/Védett és védendõ értékek megóvása/
/Értékek bemutatása, táji értékek védelme/
/Hagyományos táji értékek védelme/
/Környezeti elemek további védelme/
/Partnerség biztosítása/

Játszótér

Horgászat

Parkoló

Emlékkert

szõlõtermesztés újraélesztése,
adókedvezmény biztosítása azon ingatlantulajdonosnak, akik fenntartják szõlõ- és gyümölcsterületeiket

Tér

úgy kell mûködtetni, hogy azok
nyitva-tartásukkal és árukínálatukkal figyelembe vegyék a helyi lakosok érdekeit

intézmények fenntartása, azok folyamatos karbantartása és fejlesztése,
a hiányzó szolgáltatások ellátása önerõbõl vagy térségi összefogással

egyházi és társadalmi szervezetek támogatása, bevonás erõsítése

egyházi szervezetek támogatása,
Katolikus temetõnél emlékkert kialakítása, emlékmûvek fenntartása, új sírhelyek kijelölése

kulturális rendezvények, Mûvelõdési ház átalakítása, bõvítése

kemping és sporthajó kikötõ fejlesztése a Duna mentén

rekreációs tevékenységek körének bõvítése

lovas túraútvonalak kijelölése, preferált turisztikai tevékenység,
lovaglás bevonása az oktatásba, nevelésbe

víziturizmus, horgászat fejlesztése, horgászverseny szervezése

szennyezõforrásokat modern technológiák használatával minimalizálni kell,
növényzettel a zaj- és rezgéshatás csökkentése

Különleges terület

sportpályák fejlesztése, rendezése
kulturális- és sportrendezvények

Mûvelõdési intézmény ->

Kereskedelmi központ ->

Kemping ->

Pincészet ->

Igazgatási intézmény ->

Sport központ ->

Temetõ ->

Egyházi intézmény ->

Bányaterület ->

Szabadidõközpont ->

Lovastanya ->

Horgásztó ->

MAG

MAG

Puf

Tkt

Tkt

T

T

Öf

Öf

Puf

N2000

N2000

Egykori zártkert határa

Belterület határ/ Belterületbe vonható terület határa

/Települési arculat formálása, tisztaság, igényesség fokozása/
/Meglévõ épületállomány korszerûsítése/
/Építészeti örökség megõrzése/
/Akció- és átalakuló területek/
/Civil részvétel élénkítése, civil szervezetek munkájának elõsegítése/
/Közbiztonság elõsegítése/

Egyéb geodéziailag be nem mért épület

Közigazgatási határ/ Közigazgatási területbe vonható terület határa

JELMAGYARÁZAT

ÖSSZEVONT ÁLTALÁNOS HASZNÁLAT

Lakóterület - >

Beépítésre szánt területek

Vegyes terület ->

Épület

Szintvonal115

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület ->

Üdülõterület ->

INTÉZMÉNYEK, EGYÉB FUNKCIÓK

B

Mezõgazdasági terület ->

Beépítésre nem szánt területek

Különleges terület

Vízgazdálkodási terület ->

Erdõterület ->

Zöldterület ->
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