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Izsák Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
92 / 2012. (12.18. számú  határozata           

 
 

IZSÁK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 
 

 
Izsák Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. 
évi LXXVIII. törvény10.§ (1) bekezdése szerinti elıírások értelmében, tekintettel a 253/1997.(XII. 20.) 
Kormányrendelettel közzétett OTÉK 2. § (1) bekezdésben foglaltakra, a Tigyi és Társa Építésziroda által 
készített, T - 1 / 2010. Törzsszámú, Izsák Településrendezési Tervének módosításaként dokumentált 
Településszerkezeti Terv Módosítását és annak leírását jelen határozatával hagyja jóvá.  
 
A Településszerkezeti Terv Módosításának részei:  
 
1. SZ – 1M  KÖZIGAZGATÁSI TERÜLET TELEPÜLÉSZERKEZETI TERV - MÓDOSÍTÁS  

„A” ÉS „B” TERVLAPJAI   M = 1 : 25.000  méretarányban 
 
2. SZ – 2M  KÖZPONTI BELTERÜLET TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE - MÓDOSÍTÁS 

„A” ÉS „B” TERVLAPJAI                 M =  1 : 10.000 méretarányban 
 
3.  TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSÁNAK LEÍRÁSA 
 

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA  
 
Jelen határozattal jóváhagyott Településszerkezeti Terv Módosításának célja, hogy az idıszerővé vált újabb 
fejlesztéseknek területet biztosítson, az alaptervben túlzott mérető fejlesztési területeket csökkentse és 
távlatban is mezıgazdasági mőveléső területbe tartsa. 
 
1. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSÁNAK HATÁLYA 
 
1.1. A határozat területi hatálya Izsák város közigazgatási területére terjed ki. 
 
1.2. A határozat jelen szöveges részét a Településszerkezeti terv Módosított tervlapjaival együtt kell 
alkalmazni. 
 
1.3. A jelen határozattal jóváhagyott Településszerkezeti terv Módosításában meghatározott elıírásokat 
alkalmazni kell Izsák teljes közigazgatási területére, vagy annak egy részterületére készülı Szabályozási 
Tervekben és Helyi Építési Szabályzatokban. 
 
1.4. A határozat szöveges részében és a Településszerkezeti tervlapokban foglaltaktól eltérni csak az 1997. 
évi LXXVIII. tv. 9.§ -ban meghatározott jóváhagyási eljárást követı módosítással szabad. 
 
2.  A  TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVLAP-  MÓDOSÍTÁSA 
 
2.1. A település igazgatási területén a Településszerkezeti terv – Módosítás elıírásainak területi 
értelmezéséhez szükséges térképi, rajzi információkat a Településszerkezeti terv – Módosítását ábrázoló 
tervlapok tartalmazzák. 
 
2.2. Izsák Településrendezési terve módosítás, Településszerkezeti tervlapjain (Közigazgatási terület, 
Központi belterület) ábrázolt területi módosítások: 
 

1. Kisizsák É-i határához kapcsolódó területen (az 5203. számú út K-i oldalán) a „Mezıgazdasági 
kertes” területen „kereskedelmi- szolgáltató gazdasági” terület kerül meghatározásra a kialakult 
használatnak megfelelıen, a belterületi határ kiterjesztésével, a 0208/1 és 0208/2 hrsz.- ú telkeken. 

 
2. A belterület Ny-i szélén, a vasút É-i oldalán tervezett „Kereskedelmi- szolgáltató gazdasági” 
terület a módosítás során kismértékben bıvül, a tényleges telekhatárhoz igazodva, Ny-i irányba a 
0397/1 és :/2 hrsz.- ú telkeken.  

 
3. A Sportcsarnok területérıl É-ra és K-re, a jelenlegi belterület ÉK-i oldalához csatlakozva, a II. 
Övcsatorna K-i oldalán lévı területen történı módosítások:  

a) „Különleges - sportolási célra” kijelölt, tervezett különleges övezet megszőnik. 
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b) A tervezett, „Észak-keleti lakóterület”-nek nevezett Falusias lakóterület megszőnik. 
c) A felszabaduló terület kis részén (kiegészülve további külterületi részekkel) a lovas 
telepként mőködı 0290/3 hrsz.-ú tanya környezetében „Különleges – turisztikai célú terület” 
kerül kijelölésre a belterületbe csatolhatóan. 

A fejlesztésre jelölt terület nagy része visszakerül a jelenlegi mezıgazdasági hasznosításba. 
A módosítás a 0290/17, :/18, :/20, :/21, :/22, :/51, :/52, :/53, :/29, :/30, :/32 hrsz.-ú telkeket érinti.  

 
4. Az Úttörı utca DK-i irányban tervezett (és meg is valósult) folytatásában, annak É-i oldalán -
2083/3 és :/5 hrsz.-ú telkek részein - történı módosítás: 
A tervezett „Kertvárosi lakóövezet” helyén „Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület” került 
meghatározásra. 

 
5. Kecskeméti út – Nádas utca térségében a belterületi határhoz kapcsolódóan tervezett 
„Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület”- en történı módosítások:  

a) A belterületi határhoz kapcsolódó tervezett cca. másfél tömb megszüntetésre kerül 
(mivel mélyfekvéső, mocsaras, lápos, természetvédelem alá került terület) és a 
módosítással a jelenlegi használatnak megfelelıen „Mezıgazdasági terület” és 
„Vízgazdálkodási terület” kerül meghatározásra. 
b) A Kecskeméti út D-i oldalán, a külterületen kialakult lakóházas beépítés területén 
belterületbe kapcsolódó „Falusias lakóterület” került meghatározásra. 

 
6. Az Orgoványi út ÉK-i oldalán, a DK-i belterületi határon lévı lakóterületek széléhez kapcsolódó, 
tervezett  „Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület” a tervezett elkerülı út sávjáig terjedı, cca. 
12,2 ha nagyságú terület fejlesztése megszőnik. A területen „Mezıgazdasági terület” kerül 
meghatározásra, a jelenlegi hasznosítás szerint. 

 
7. Az Orgoványi út bevezetı szakaszának ÉK-i oldalán tervezett „Ipari gazdasági terület” besorolása 
„Különleges mezıgazdasági üzemi terület” -re módosul a jelenlegi használat szerint.  

 
8. A belterülettıl K-re, a vasúttól É-ra lévı K Szabó tanya területén (0345/1, :/2, :/3 hrsz.-ú telkek)  
„Különleges mezıgazdasági üzemi terület” került kijelölésre a jelenlegi használatnak megfelelıen. 

 
9. a.) Uzovics birtok területe - Izsák külterületének Ny-i részén, a Kolon tó és Fülöpszállás határa 
között -  jelenleg honvédségi területként nyilvántartott terület. 
A hatályos Településrendezési tervben „Tartalék terület”-ként szerepel. A módosított 
Településszerkezeti tervben „Különleges – honvédelmi, katonai célú terület” lesz, a jelenlegi 
használatnak megfelelıen. 
b.)  Uzovics birtok területétıl D-re lévı 0433/6 hrsz.-ú terület a hatályos Településrendezési tervben 
szintén „Tartalék terület”-ként szerepel, és a módosítás során „Különleges – honvédelmi, katonai 
célú terület” lesz. 

 
10. Kisizsák belterületét K-i oldalon elkerülı, tervezett országos közút céljára fenntartott terület 
megszőnik, helyén „Mezıgazdasági terület” lesz a jelenlegi használat szerint. 

 
11. Izsák központi belterületét K-i oldalon elkerülı, tervezett országos közút nyomvonala a 
Településszerkezeti terv módosított tervlapjain ábrázolásra kerül (Bács-kiskun megye TRT - vel 
való összhang érdekében) a területek mezıgazdasági mővelésének megtartása mellett.   

 
2.3. A Településszerkezeti terv – Módosítás tervlapjain ábrázolt, az alább felsorolt elemek betartásától nem 
lehet eltekinteni: 

- Közigazgatási terület határa 
- Meglévı, megmaradó és tervezett beépítésre szánt területek határa 
-      Vízgazdálkodási területek helyei 
- Közutak tervezett és meglévı nyomvonalai 
- Tervezett kerékpáros útvonal 
- Területfelhasználási egységek felhasználási kategóriái és az övezetek határai 
- A területfelhasználást befolyásoló védıtávolságok, védıterületek, védısávok 

 
 
3. TÉRSÉGI KAPCSOLATOKAT MEGHATÁROZÓ SZERKEZETI ELEMEK     
A Településszerkezeti terv – Módosítás a „Térségi kapcsolatokat meghatározó szerkezeti elemek” közül 
csak az országos közutak vonatkozásában tartalmaz módosításokat az alábbiak szerint: 
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-  Az 52. sz.-ú országos fıút – Kecskemét – Solt – Dunaföldvár útvonal – Izsák közigazgatási területének 
É-i részén (külterületen) halad át. Az út nyomvonalának változtatását a Településszerkezeti terv és annak 
Módosítása sem tartalmazza. 
 
- Az 5203. sz.-ú országos mellékút - az 52. számú fıutat keresztezi Izsák ÉNy-i közigazgatási határának 
közelében. Az út É-i irányban Szabadszálláson át Kunszentmiklósra vezet, D-i irányban Kisizsákon, a 
külterületen és Izsák belterületének É-i részén áthaladva a város központjában kapcsolódik a délrıl 
beérkezı 5301. számú országos mellékúthoz.  
 
- Az 5301. sz.-ú országos mellékút – Kiskırös – Izsák városközpont – Kecskemét útvonalon halad, a 
városközpontban derékszögő kanyarulatot véve. 
 
A Településszerkezeti tervben tervezett, Izsák központi belterületét K-i oldalon elkerülı út a belterülettıl D-
re csatlakozott az 5301. számú országos mellékúthoz és kiváltotta az út belterületi szakaszait.  
 
- Az 5302. sz.-ú országos mellékút – Kiskunfélegyháza – Izsák – közötti útvonal D-i oldalról, Orgovány 
felıl érkezik a városba, majd a belterület déli részén becsatlakozik az 5301. sz-ú úthoz.  
 
A Településszerkezeti tervlapokon ábrázolt, Izsák központi belterületét K-i oldalon elkerülı, tervezett 
országos mellékút a központi belterülettıl É-ra kapcsolódik az 5203. számú úthoz, majd keresztezi az 5301. 
számú út Kecskemétre vezetı szakaszát, miután továbbhaladva a belterülettıl D-re keresztezi az 5302. 
számú utat és távolabb kapcsolódik az 5301. számú út D-i szakaszához. 
A tervezett elkerülı út megvalósítása esetén kiváltaná a településen áthaladó három országos mellékút 
városközponton áthaladó szakaszait.  
 
4. HELYI JELENTİSÉGŐ INFRASTRUKTURÁLIS ELEMEK: 
 

Közutak 
- A központi belterületen több irányban áthaladó országos mellékutak egyben a város belsı szerkezetének  
meghatározó elemei és ellátják a győjtıutak szerepét is.   
Az országos mellékutak nyomvonala a jelenleg kialakult állapot szerint marad meg. 
- A külterületi tanyasőrősödések és gazdasági területek helyeit győjtı utak (településszerkezeti jelentıségő 
utak) tárják fel. 
 
Kerékpáros utak 
A Településszerkezeti terven jelölt, tervezett kerékpárutak illetve önálló kerékpársávok nyomvonala és 
helyzete a Településszerkezeti terv – Módosítás tervlapjain nem változnak. 
Az 52. sz.-ú országos fıút mentén térségi jelentıségő kerékpárút, az országos mellékutak belterületi 
szakaszai mentén helyi jelentıségő kerékpárút tervezett. 
 
Gyalogos sétautak és terek kialakítása a Dózsa György tér és a templom között és annak környezetében 
tervezettek, a Losonczi utcán, a Kálvin téren és a templom elıtt tervezett új téren. A fenti területeket a 
Településszerkezeti terv – Módosítás nem érinti 
 
A Kecskemét – Fülöpszállás vasútvonal kelet – nyugati irányban halad át Izsák közigazgatási területén 
(többnyire külterületen) továbbá a belterület É –i részén vasútállomás létesült. A vasútvonal Fülöpszálláson 
kapcsolódik a Kalocsa – Budapest vasútvonalhoz. A vasút személyforgalom számára korábban sem volt 
használatos, de jelenleg teljesen használaton kívül áll, és jövıbeni újraüzemeltetése nem tervezett.  
A vasút területe a tervmódosításban is változatlan marad.  
 
Felszíni vízelvezetı csatornák 
- Az Állami kezeléső csatornák: 

- Izsák I. Övcsatorna Kisizsák É-i részén. 
- Izsák II. Övcsatorna É-D irányban, a teljes közigazgatási területen áthaladva a belterület K-i 

oldalán, É-on Fülöpszállásról érkezik, D-en a III. Övcsatornába torkollik. 
- Izsák III. Övcsatorna a közigazgatási terület D-i részén, Orgovány területérıl érkezik, K-Ny-i 

irányba áthaladva a Kolon tóba vezet. 
- A társulati kezeléső csatornák a külterület É- i és K-i részén vezetik el a felszíni vizeket.  
 
Az állami kezeléső, illetve a társulati kezeléső csatornák területeit a Településszerkezeti terv – Módosítás 
nem érinti 
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5. IZSÁK KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉNEK FELOSZTÁSA A MÓDOSÍTÁSOKKAL 
EGYÜTT. 
 

5.1. Izsák település közigazgatási területe beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területekre tagolódik. 
A beépítésre szánt területek jellemzıen, de nem kizárólag, a meglévı illetve a bıvítésre szánt belterületen 
vannak. A beépítésre nem szánt területek jellemzıen, de nem kizárólag a külterületek. 
 
5.2. Izsák igazgatási területén a beépítésre szánt területek a következı helyeken találhatók:  
     
- Központi belterület és kapcsolódó fejlesztési területek 
- Kisizsák belterülete és kapcsolódó fejlesztési területek 
     
- Külterületen meglévı, tervezett és a módosítással együtt megváltozó területek: 

- Külsı ipari gazdasági, mezıgazdasági üzemi és kereskedelmi- szolgáltató gazdasági területek a:  
- Kecskeméti út É-i oldalán a pezsgıgyár meglévı területe és térségében kapcsolódva 
tervezett gazdasági terület, mely a módosítás során nem változik. 
- Kiskırösi út Ny-i oldalán a meglévı majorsági területek és a tervezett bıvítésük, melyek 
nem módosulnak. 
- Orgoványi út K-i oldalán, a meglévı majorsági területek és környezetükben kijelölt új ipari 
gazdasági terület, mely a tervmódosításban „különleges mezıgazdasági üzemi terület”-re 
módosul. 

 
- Különleges honvédelmi, katonai célú terület az Uzovics birtok területén, mely a tervmódosítás elıtt, 
az alaptervben „Tartalék terület”-ként szerepelt. 
 
- Turisztikai célú gazdasági területek tervezettek a tanyasőrősödések térségében (összesen 
tizennyolc elkülönülı terület) az: 

- 52. sz-ú út és a K-i közigazgatási határ közelében a Gedeon dőlın,  
- Szajori dőlın (négy területen), 
- horgásztó környezetében,  
- B Szabó tanya környezetében, 
- Iskola dőlı térségében (öt területen)  
- Matyóban (öt területen),  

 
- Mezıgazdasági termeléshez kötıdı gazdasági területek (összesen hat terület), az önállóan 
maradó, meglévı majorok területe a:  

- Matyóban kettı területen (egyik a vasút közelében, másik az erdıségek között), a vasút 
és a hulladéklerakó közötti területen, 
- Gedeon dőlıben a vasútvonal és az ágasegyházi határ közelében,  
- Kecskeméti út közelében, attól délre,   
- Kiskırösi úttól keletre, az orgoványi határ közelében, melyek a tervmódosítással sem 
változnak, 
- továbbá a tervmódosítással kijelölésre kerülı „különleges mezıgazdasági üzemi terület” a 
K Szabó tanya területén (a belterülettıl K-re és a vasúttól É-ra).  

 
- Különleges területek (szennyvíztisztító telep, regionális hulladéklerakó, tervezett homokbánya 
területe) a módosítással is változatlan, de újonnan kerül meghatározásra a „szennyvízátemelı” 
területe a belterület K-i oldalán. 

  
5.3. Izsák város igazgatási területének beépítésre szánt területei az építési használatuk általános jellege, 
valamint sajátos építési használatuk szerint az alábbi területi egységekre tagolódnak: 
 a.) Lakóterültek, 
 b.) Vegyes területek 
 c.) Intézményi területek 

d.) Gazdasági területek 
e.) Különleges területek 

 
5.4. Izsák város beépítésre nem szánt területei a használatuk általános, valamint sajátos jellege szerint az 
alábbi területi egységekre tagolódnak: 
 a.) Zöldterületek, 
 b.) Közlekedési, közmőelhelyezési és hírközlési területek 
 c.) Mezıgazdasági területek 
 d.) Erdıterületek 
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e.) Vízgazdálkodási területek 
f.)  Védıterületek, védett területek  

 
6.  BEÉPÍTÉSRE  SZÁNT  TERÜLETEK A  BELTERÜLETEN  ÉS  KAPCSOLÓDÓ  FEJLESZTÉSI  

TERÜLETEKEN  
 
6.1. Lakóterületek 
 
Izsák területének lakóterületei a Központi belterületen és Kisizsák belterületén találhatók. 
A település kialakult lakóterületeinek nagy része falusias beépítési jellegő. Kertvárosias jelleggel elszórtan 
épültek emeletes épületek a Kossuth L. u. két oldalán valamint a II. Övcsatorna mellett az újabb beépítéső 
területeken. Kisvárosias jellegő beépítés a város centrumában és a Kecskeméti úton alakult ki. 
 
A Településrendezési tervben fejlesztésre kijelölt lakóterületek: 
– Falusias jelleggel a:   

-  Kisizsáki út két oldalán speciális – kúria jellegő beépítéssel. 
- Kecskeméti úttól délre, a II. Övcsatornától keletre, a külterületen kialakult tanyasőrősödés 
térségében, a jelenlegi belterületi határhoz csatlakozva. 
- Belterület Dny -i részén a fogathajtó pálya közelében. 

- Kertvárosias jelleggel a II. Övcsatorna partján. 
 
- A vasút és a II. Övcsatorna közötti területen (a sportcsarnok térségében) tervezett fejlesztési terület a 
tervmódosítás során megszőnik. 
 
A Településrendezési terv módosításában kijelölt újabb lakóterület: 

A Kecskeméti út D-i oldalán kialakult falusias jellegő beépítés, mely a meglévı K-i belterületi határ 
kiterjesztésével a belterülethez kapcsolódik.  

 
6.2. Településközponti Vegyes területek  
 
A magasabb beépítést is megengedı területek, ahol lakó és intézményi épületek egyaránt létesíthetık, a 
település központjában, a kialakult intézmények (önkormányzati és egyházi) térségében, jellemzıen a 
fıutak két oldalán - Kossuth L. út, Rákóczi F. út, Kecskeméti út - kerültek kijelölésre a Településrendezési 
tervben. 
A tervmódosítás az övezetet nem érinti. 
 
6.3. Intézményi területek 
 
Önálló intézményi területként lettek meghatározva a településközpont vegyes területhez közvetlenül nem 
kapcsolódó két intézményi terület : 
 - a Kecskeméti úton a csatorna keleti oldalán meglévı oktatási intézmény, 
 - a városi sportcsarnok telke. 
A tervmódosítás az övezetet nem érinti. 
 
6.4.   Gazdasági területek 

 
6.4.1. Kereskedelmi- szolgáltató területek 
 
A jelenlegi belterületen a meglévı kisebb kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó létesítmények a 
lakóterületeken helyezkednek el.  
Nagyobb területen kialakult szolgáltató jellegő gazdasági létesítmények találhatók a: 

- Kossuth utcától Ny-ra a vasút mellett, a Báthori István utca Ny-i végén  
- Kiskırösi út és a temetı közötti területen.  

 
Tervezett kereskedelmi, szolgáltató területet a Településszerkezeti terv három helyen jelöl, a:  

- Kisizsáki út Ny-i oldalán, a vasúttól É-ra lévı terület, mely a tervmódosításban kismértékben 
bıvítésre kerül a Ny-i, tervezett belterületi határnál.  
- Kecskeméti út D-i oldalán, a volt Tsz major Ny-i oldalához kapcsolódó, tervezett gazdasági 
területek, melynek területe a meglévı belterületi határ mellett a tervmódosítással csökken, a terület 
mélyfekvése és a természetvédelem miatt. 
- Az Orgoványi út K-i oldalán, a jelenlegi belterületi határhoz délen kapcsolódóan tervezett 
gazdasági terület a módosítással megszőnik. 
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További, új kereskedelmi, szolgáltató területek kerültek kijelölésre a Településrendezési terv 
Módosításában a:  

- Kecskeméti úttól É-ra, az Úttörı utca K-i oldalán (tésztagyár bıvítési területe). 
- Kisizsák É-i belterületi határához kapcsolódó kisebb kereskedelmi- szolgáltató gazdasági terület. 

 
6.4.2. Turisztikai célú, kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek 
 
A vidéki túrizmus fogadása jellemzıen a külterületen meglévı tanyás térségekben történik, ezért ezek a 
területek többségében nem kapcsolódnak a belterülethez. 
Részletesebb leírásuk az 5.2. pontban található.  
 
További, új Turisztikai célú, kereskedelmi, szolgáltató terület került kijelölésre a Településrendezési terv 
módosításában a:  

- Vasúttól D-re, a K-i belterületi határhoz kapcsolódóan, a Kodály utca térségében a meglévı lovas 
tanya területének bıvítésével. 
 

6.4.3. Ipari gazdasági területek 
 
Ipari besorolású területek jellemzıen a volt majorsági területeken alakultak ki, az országos fıutak jelenleg 
külterületre esı szakasza mentén, melyek részletesebb leírása az 5.2. pontban található. 

 
A Településszerkezeti tervben fejlesztési területként kijelölt új ipari gazdasági terület: 

- a Kecskeméti út D-i oldalán, a volt Tsz majorság meglévı területe és a hozzá K-i oldalon 
kapcsolódó tervezett ipari gazdasági terület. 

 
6.5. Különleges területek 
 
Meglévı különleges területek a: 

 
- Temetık területe a:  - Kisizsáki út mellett, a vasút É-i oldalán, 

- Orgoványi út mellett  
- Kiskırösi út mellett.  

 
- Sport és rekreációs területek a:  

- strand és gyógyfürdı területe és a sportpálya területe a Mezı Imre úton,  
- fogathajtó pálya területe a belterület Ny-i határa mellett. 

 
- Kommunális létesítmények területei a:  

- vízmő területe a Mezı Imre utcában,  
- szennyvíztisztító telep területe a Kisizsáki úttól keletre,  
- regionális hulladéklerakó területe a Kisizsáki úttól nyugatra, az erdı melletti területen,  
- szennyvízleürítı terület a Kecskeméti út mellett, 
- szennyvízátemelı területe a II. Övcsatorna K-i oldalán, a sportcsarnok területétıl É-ra 
(mely a tervmódosításban került lehatárolásra). 

 
- Meglévı különleges területek bıvítési területei a:  

- vasút melletti temetı bıvítése K-i irányban, 
- sportpálya és strand területének bıvítése Ny-i irányban, 
- fogathajtó pálya területe D-i irányban, 
- regionális hulladéklerakó tervezett távlati bıvítési területe.   

 
A Településszerkezeti tervben fejlesztési területként kijelölt különleges területek a: 

- gyógyfürdı komplexum területe Kisizsák területéhez D-re kapcsolódva, 
- sportterület a sportcsarnok területéhez É-i irányban csatlakozva, mely terület kijelölése a 
tervmódosításban megszőnik, 
- honvédelmi, katonai célú terület - az Uzovics birtokon – a tervmódosítás során került kijelölésre az 
alaptervben tervezett „tartalék terület” helyén. 
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7. BEÉPÍTÉSRE  NEM  SZÁNT  TERÜLETEK 
 
7.1. Zöldfelületek 
 
- A központi belterületen kialakult parkosított zöldterületek megmaradnak.  
- A szélesebb utcák zöldfelületi sávjai közparknak minısülnek.  
- Új közpark létesítését a csatorna partjai mellett írja elı a terv. 
- Védelmi célú fásítást (telken kívül) kell kialakítani a:  

- a temetı bıvítési területe körül,  
- a kúria jellegő lakóterület mellett, a hulladéklerakó védıterületén. 

 
A Településrendezési terv – Módosításában a zöldfelületek kapcsán változtatás nem történt. 
 
7.2. Közlekedési és közmő területek 
 
- Izsák belterületén a kialakult utak egy része keskenyebb az elıírt közterületi szélességnél. Ezek többsége 
a meglévı beépítettség miatt nem szélesíthetı. A gépjármőforgalom korlátozásával javíthatók az állapotok. 
- A belterületi tervezett utak többsége feltáró út, melyek közterületi szélessége 12,0 - 20,0 m közötti, a 
várható forgalom (tervezett utcahossz) függvényében. Néhány helyen szükséges győjtıút kialakítása, ezek 
közterület-szélessége kialakult vagy 22,0 m. A Településrendezési tervben kijelölt azon fejlesztési 
területeken (lakóterületek, gazdasági területek) melyek a tervmódosítás során megszőnnek, a tervezett 
feltáró utak is megszőnnek. 
- A külterületen lévı tanyasőrősödési területeket, meglévı és tervezett gazdasági területeket, tervezett 
turisztikai és különleges területeket győjtı utak (településszerkezeti jelentıségő utak) közelítik meg, melyek 
tervezett közterület-szélessége 22,0 m   
 
7.3. Mezıgazdasági területek 
 
- Izsák külterületén kertmőveléső kisparcellás mezıgazdasági területek a teljes külterületen több helyen, a 
termıföld minıségének függvényében helyezkednek el. 
- Jelentıs nagyságú (összefüggı) gyepterületek nagy mennyiségben jelen vannak Izsák közigazgatási 
területén, különösen a Kolon tó K-i oldalán, az 52.sz.-ú út D-i oldalán Kisizsáktól K-re, a külterület D-i 
részén, valamint az erdıségek közötti területeken találhatók. 
- A mezıgazdasági terület további, jelentıs nagyságot kitevı részei az általános mezıgazdasági (szántó) 
területekhez tartoznak. Összefüggı nagytáblás szántó területek jellemzıen nem találhatók csak a 
Kecskemétre menı két országos közút közötti terület középsı részén. 
- A kertmőveléső (szılı, gyümölcsös) területek nagyarányú, több területen fellelhetı jelenléte a külterületen 
történı kinnlakást – tanyasőrősödési helyek kialakulását – tette jellemzıvé. A tanyák létesítésére továbbra 
is lehetıség lesz az általános és kertmőveléső mezıgazdasági területeken. 
- A Településrendezési terv – Módosításban megszőntetésre kijelölt fejlesztési területek (elkerülı út 
területe, lakóterület, gazdasági területek, különleges területek) helyén többségében a jelenlegi használatnak 
megfelelı kertmőveléső és szántó területek övezetei kerültek meghatározásra. 
 
7.4. Erdıterületek 
 
- Izsák területén meglévı erdıterületek többsége gazdasági erdı, és a közigazgatási terület Ny-i részén 
helyezkednek el.  
Kisebb erdıterület a közigazgatási terület DK-i részén nyúlik be Izsák területére az ágasegyházi 
erdıségekkel összefüggıen. 
- Turisztikai célú, „sport és egészségügyi rendeltetéső erdık” kerültek meghatározásra a „Turisztikai célú”, 
beépítésre szánt területek közelében meglévı erdıfoltok területén. 
- A tervmódosítás az erdıterületeket nem érinti.  
 
7.5. Védett területek  
 
Természetvédelmi területek 
 
- A Kiskunsági Nemzeti Park területéhez tartozik a Kolon tó és környezete, mely cca. egyötödét teszi ki a 
közigazgatási területnek. A területet a tervmódosítás nem érinti. 
 
- Természetvédelmi oltalom alatt álló; Ex lege területek és Természeti területek (gyepterületek, nádas- 
lápos területek) találhatók a külterületen, annak  

- É-i részén, a Hatöles út környezetében  
- D-i részen, Orgovány határában  
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- Ny-i részen, az erdıségek közelében. 
A területek lehatárolása az alaptervben megtörtént, a tervmódosításhoz megadott adatszolgáltatás 
szerinti határvonalak csak kismértékő módosítást igényeltek.  

 
- Országos Ökológiai hálózat területei – a tervmódosításhoz megadott adatszolgáltatás szerint - a fent leírt 
védett területekre is vonatkozva, Izsák területén az alábbiak szerint alakul. 
 - magterület – megegyezik a nemzeti park és az ex lege területekkel, 
 - pufferterület – megegyezik a természeti területekkel 

- ökológiai folyosó területei: a II. és III. övcsatorna mentén, valamint a Ny-i közigazgatási határ 
melletti foltban került lehatárolásra. 
Az alapterv készítése idején az ökológiai folyosó területe még csak tájékoztató jellegő (és 
jelentısen eltérı) volt a jelenleg érvényben lévıtıl, így a területek pontos meghatározására a 
tervmódosításban került sor. 

 
- Natura 2000 területei az alapterv készítése idején nem voltak ismertek. A Településrendezési terv 
Módosításában jelölésre kerültek - a vonatkozó miniszteri rendeletben meghatározott helyrajzi számok 
szerint – azok a területek, melyek a fent leírt természetvédelmi kategóriákon felül kerültek meghatározásra. 

 
Régészeti lelıhelyek 
 
A Településrendezési terv alaptervében 5 db régészeti lelıhely került meghatározásra.  
A Településrendezési terv Módosítása idejére a lelıhelyek száma kibıvült, így jelölésre kerültek a 6. és 7. 
számú régészeti lelıhelyek is. 
 
7.6. Vízgazdálkodási területek: 
 
- Állami kezeléső fımővek: Izsák I. -II. - III. övcsatornák,  
 
- Társulati kezeléső csatornák: XIX / b, XIX / b – 1, XIX / b – 1 – 1, XIX / g számú csatornák, 
 
-  Horgásztavak területe. 
 
- További, a Településrendezési terv – Módosításban kijelölésre került, horgásztónak kialakított, vagy 
kialakítható területek a Kecskeméti út D-i oldalán, a K-i belterületi határ mellett lévı mélyfekvéső, nádas, 
mocsaras területek. 
 
- Vízmő területének „Hidrogeológiai védıövezet”- e – a központi belterület Ny-i részén (a vasúttól D-re) – a 
tervmódosításban az „A” és „B” védıidom határa a telekhatárokhoz igazítva került módosításra. 
 
- Rendszeresen belvízjárta területek az alaptervben még nem voltak lehatárolva. A Településszerkezeti terv 
Módosítás tervlapjain jelölésre kerültek a területek, jellemzıen a közigazgatási terület É-i és D-i részein 
történı elıfordulással. 
 
Összeállította: Tígyi Zsuzsanna vezetı településtervezı 
 
I z s á k, 2012. december 18. 
 
 

(: Mondok József:)                                               (: Bagócsi Károly:) 
                                      polgármester                                                     címzetes fıjegyzı 

 


