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ÓBÁNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ

ELŐZMÉNYEK
Obánya egyszerűsített falurendezési tervét a Koller és Társa Tervező Kft. készítette még OÉSZ alapon, jóváhagyására 1998-ban került sor az Önkormányzat
12/1998 (XII.22.) rendeletével.
Az új településrendezési terv elkészítése önkormányzati indítvány alapján történik. Az indítványokat, mint elérendő célokat, a képviselőtestület előzetesen
támogatta.

Tervi és Jogszabályi előzmények
ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV
A területet érintő területfelhasználási kategóriák: települési térség és erdőgazdálkodási térség.
A területet érintő övezeti kategóriák
Az országos ökológiai hálózat övezetben csak olyan kiemelt térségi és megyei
területfelhasználási kategória, illetve olyan övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem
veszélyezteti..
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében beépítésre szánt terület csak
kivételesen, egyéb lehetőség hiányában, a külön jogszabályban meghatározott területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki.
A kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezetében bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni. A területet ez nem érinti.
Az országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezetben csak olyan kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategória jelölhető ki, amely a kijelölés alapjául szolgáló tájképi értékek fennmaradását nem veszélyezteti. Az övezetbe tartozó település településszerkezeti tervében csak olyan új területfelhasználási
egység jelölhető ki, továbbá helyi építési szabályzatában és szabályozási tervében csak olyan új építési övezet és övezet hozható létre, amely a kijelölés alapjául szolgáló tájképi értékek fennmaradását nem veszélyezteti.
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MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERV
A területet érintő területfelhasználási kategóriák: erdőgazdálkodási térség, külterjes hasznosítású mezőgazdasági térség és hagyományos vidéki települési térség található. E térségek leírásában és a jelenlegi területhasználatban nincs ellentmondás.
A területet érintő övezeti kategóriák
A csúszásveszélyes terület övezet veszélyeztetett területein további beépítésre
szánt terület nem jelölhető ki és külszíni művelésű bánya nem nyitható. Az ajánlásokban felhívják a figyelmet a területen a fás növényzet védelmére, korlátozó
előírások bevezetésére és a létesítmények alapozásának körülményekhez igazodó
tervezésére. A településrendezési tervben lehet pontosítani az övezet határát.
Tájképvédelmi terület övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból
kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni. A területet ez nem érinti. Az
ajánlásban írják, hogy a mezőgazdasági területen törekedni kell a művelési ágak kialakult arányának megtartására.
Vízeróziónak kitett terület övezetbe tartozó települések veszélyeztetett területein, olyan
területfelhasználást kell előírni a település helyi építési szabályzatában és szabályozási
tervében, amely a vízerózió mértékét csökkenti. Az övezet területén erdő, gyümölcsös,
rét és legelő művelési ágban nyilvántartott földrészlet művelési ága nem változtatható
meg. A vízerózió által erősen veszélyeztetett rét- vagy legelő művelési ága erdőre vagy
szőlőre változtatható. A leejtőkön lévő területeket gyepesítéssel és erdősítéssel ajánlott
védeni.
A kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezetében bányászati
tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint
lehet folytatni. A területet ez nem érinti.
Védett természeti terület övezetben új külszíni művelésű bánya nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bánya területe nem bővíthető.
Honvédelmi és katasztrófavédelmi terület övezete. A település beleesik a Paksi Atomerőmű 80 km-es veszélyeztetettségi zónájába. A település polgári védelembe nem sorolt. E szempontok nem befolyásolják a terveket.
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EGYSZERŰSÍTETT FALURENDEZÉSI TERV 1997/PAP, ZAMBÓ
Az OÉSZ alapú terv központi gondolata a megőrzés. Új elem
-

a meglévő belterületen új házhelyek kijelölése a falu bejáratánál a temető alatt, a falu felső végén a 136 helyrajziszámú telken,

-

új házhely kijelölés belterületbe vonással a sportpálya felé menő völgyben,

-

turista parkoló kijelölése a falu bejáratánál
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Előzetes államigazgatási véleményezési eljárás
Az előzetes véleményezési eljárásban a törvényes határidőn belül 15 állásfoglalás érkezett.
Megküldött állásfoglalásukban nem adnak előzetes véleményt, és nem kívánnak részt
venni a további egyeztetési eljárásban a következők:
Magyar Közút Állami Közútkezelő Fejlesztő Műszaki és Információs Kht.,
Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatóság,
Honvédelmi Minisztérium Hadműveleti és Kiképzési Főosztály,
Baranya Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földművelésügyi
Igazgatóság
Megküldött állásfoglalásukban nem adnak előzetes véleményt, de részt kívánnak venni
a további egyeztetési eljárásban a következők:
Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
Baranya Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság
A véleményezési eljárásban részt kívánnak venni, és előzetes véleményt adtak a következők:
Pécsi Bányakapitányság
Óbánya szerepel a Bk. felszínmozgásos területeinek kataszterében, továbbá a Baranya
megyei területrendezési tervben a község csúszásveszélyes övezetként került jelölésre.
Ezek tükrében a Bk. javasolja olyan szakági alátámasztó munka elvégzését, mely tisztázza a település mérnökgeológiai és vízföldtani jellemzőit, továbbá értékelően feltárja
az építési adottságokat. A Bk javasolja , hogy az aktív mozgásos helyszínek területi
lehatárolással a szerkezeti tervben külön egységként és nem beépíthető területként kerüljenek ábrázolásra.
Ennek tükrében fejlesztés csak a jelenlegi belterületen belül, illetve a 10 % alatti lejtésű völgyi részen javasolható.
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
A község kül- és belterülete teljes egészében a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet és az
Országos Ökológiai Hálózat része, a külterület pedig a HUDD20030 jelű, kiemelt jelentőségű különleges természetmegőrzési terület és a HUDD100007 jelű Mecsek különleges madárvédelmi terület része. A tervezés során ezeket figyelembe kell venni.

PÉCSÉPTERV STÚDIÓ 318/2008

5

ÓBÁNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Dél-dunántúli Iroda
Tájékoztat, hogy a településrendezési eljárás során kötelező örökségvédelmi hatástanulmány készítése. Műemlékről, vagy régészeti lelőhelyről nem ad adatot.
Nemzeti Közlekedési Hatóság Dél-dunántúli Regionális Igazgatósága
A településszerkezeti ill. szabályozási terv készítés során ki kell dolgozni alátámasztó
munkarészként a közlekedési javaslatot.
Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala
A település tervezésnél, rendezésnél, utak és közművek építésénél, korszerűsítésnél,
egyéb építmények és más létesítmények megvalósításánál, felújításánál biztosítani kell
az elektronikus hírközlési valamint postai létesítmények elhelyezésének lehetőségét.
Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetrvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
A környezetvédelmi tervfejezettel alátámasztott rendezési terv anyagban a környezetvédelem valamennyi szakterületére vonatkozóan vizsgálni szükséges a környezeti hatásokat és igazolni kell a környezetvédelmi követelmények teljesülését.
Pécsvárad város jegyzője/I. fokú építésügyi hatóság
A rendezési terv készítése során figyelembe kell venni az Önkormányzat távlati terveit
és az építésügyi igazgatásban bekövetkezett változásokat.
Dél-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Állami Főépítész
Az előzetes véleményt kérő dokumentációhoz a lehető legrövidebb időn belül meg kell
küldeni a településfejlesztési döntést, valamint a településfejlesztési koncepciót. A
rendezési terv készítése során az aktuális jogszabályok betartására hívja fel a figyelmet.
A településfejlesztési koncepció a rendezési tervi munka első szakaszaként készül el.
Baranya Megyei Földhivatal
A termőföld más célú hasznosításának minősülő változásoknál figyelembe kell venni
az érvényes jogszabályokat
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ADOTTSÁGOK
Óbánya a Keleti-Mecsek erdőkkel övezett szűk patakvölgyében fekvő zsáktelepülés, 3 km-re a 6-os úttól, 30 kilométerre Pécstől.
Környezete természeti értékekben gazdag, területe országos védelem alatt áll. A
valamikori írtásfaluban csak kevés és gyenge a termőföld. A korábbi kertek és
szántók ma művelés hiányában fokozatosan visszaerdősülnek. Környezete tiszta,
csendes, nyugodt.
Országosan védett műemlék, régészeti lelőhely a településen nem található, de
helyi építészeti értékekben gazdag, ’92 ben Kós Károly díjat kapott a településkép megőrzéséért.
2004-re közművesítettsége teljes körűvé vált.
A lakóépületek harmadát üdülőként használják, 3/4-e 50 évnél öregebb. Intézményellátottsága kielégítő, bölcsőde, óvoda és általános iskola Mecseknádasdon
működik, az alapszintet meghaladó intézményi ellátást Pécsett és Pécsváradon
veszik igénybe.
A falvak többségéhez hasonlóan a népesség folyamatosan fogy és öregedik. Korábbi 400 fő körüli népessége 1950 és 2000 között 150-re csökkent, napjainkban
stagnálni látszik. A népesség harmada naponta eljár a településről, üdülő szezonban, hétvégeken a lélekszám eléri a 400-at. A munkaképes korúaknak csak a fele
foglalkoztatott. A népesség fele vallja magát német nemzetiségűnek.
A XVIII. századi üveghuták megszűntével az erdőgazdaság, a fazekasság, és különféle iparos és kézműves foglalkozások biztosítottak megélhetést a helybelieknek. A XIX. század első felében még 10 malom is működött. A két világháború
között számottevő háztáji gazdálkodás folyt. Az ’50-es évektől a bányászat és az
ipar került előtérbe. A rendszerváltás után az óbányaiakat foglalkoztató munkahelyek többsége megszűnt. Mezőgazdasággal és állattartással gyakorlatilag senki
sem foglalkozik. Jelenleg a faluban néhány önkormányzati álláson kívül a turizmus nyújt némi munkalehetőséget.
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FESZÜLTSÉGEK
A védelem alatt álló területeken gazdálkodás csak a természetvédelem érdekének
alárendelten jelenhet meg, de a védelem nem okozhatja a település tradicionális
életének ellehetetlenítését.
A falu korábbi élettere a Nemzeti Parkhoz került és nem történt meg a helyi hagyományok valamint a természetvédelmi szabályok és gyakorlat összehangolása.
A hagyományos falusi környezetben a XX. század második felétől épült házak
gyakran idegen testként jelennek meg. A szalagtelkek szélessége helyenként nem
éri el a tűztávolság megkívánt mértékét.

JÖVŐT BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK ÉS TÖREKVÉSEK
Nő az értéke a helyi sajátosságoknak, a hagyományos és a természeti környezetnek, nő a szabadidős tevékenységek iránti igény.
Nő a települések közötti kapcsolatok jelentősége.
A népesség fogyása és öregedése, városok felé vándorlása mellett, megindult a
vándorlás az igényes környezetet és megfelelő szolgáltatási színvonalat nyújtó települések felé is.
Az informatikai rendszerek fejlődése növeli az ingázás nélküli munkalehetőségeket.
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CÉLOK ÉS PROGRAMOK
A népesség csökkenés megállítása céljából
a. a lakhatás feltételeinek javítása,
- a közüzemi infrastruktúra kiegészítésével, fejlesztésével,
- az intézményi infrastruktúra kiegészítésével, fejlesztésével,
- a közösségi közlekedés fejlesztésével (mikrobusz ráhordó járatok létesítésével)
b. a munkavállalás feltételeinek javítása
- a közösségi közlekedés fejlesztésével,
- a szélessávú internet fejlesztésével,
- a biogazdálkodás és a kézművesség támogatásával
c. a turizmus és a közösségi élet feltételeinek javítása
- a közüzemi infrastruktúra fejlesztésével,
- a közlekedési infrastruktúra fejlesztésével (parkoló létesítése a
turista autók megállítására, kerékpárút Mecseknádasd és
Kisújbánya között),
- a helyi természeti és építészeti értékek, a falukép védelmével (a
légvezetékek földbe helyezése, megüresedő védett házak felvásárlása, azok közösségi és turisztikai célú felújítása, védett épületek felújításhoz támogatás szerzése és nyújtása, a valamikori
malomcsatornák és malmok megjelenítése, sétaút a malomcsatornák helyén,
- a település nyugati végén az önkormányzati tulajdonú telkeken
(75/2, 117/2, 118) a turizmust, a közösségi életet, és a szabadidős tevékenységet segítő funkciójú létesítmények létrejöttének
elősegítésével,
- a művelődési ház és a múzeum környezetének rendezésével és
funkcióbővítésével,
- multifunkcionális rendezvénytér kialakításával a sportpálya és a
patak között,
PÉCSÉPTERV STÚDIÓ 318/2008
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- a sípálya területén a funkcióbővítés támogatásával,
- a régi temető kegyeleti parkká alakításával,
- a falusi- és agrárturisztikai szolgáltatások fejlesztésének támogatásával,
- szervezési intézkedésekkel (Óbánya piac, Strand és Pisztrángos
tó újraélesztése, a helyi kézművesség, gasztronómia, német hagyományok ápolása)
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TÁJRENDEZÉS
A táj- és természetvédelemmel kapcsolatos követelményeket a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény, valamint az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény rögzítik.
Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről a
275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet tartalmaz előírásokat. E rendelet célja az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek hálózatába
tartozó, a rendelet hatálya alá eső Natura 2000 területeken előforduló, a mellékletekben meghatározott közösségi jelentőségű, valamint kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusok, illetőleg fajok megőrzéséhez szükséges előírások megállapítása.
A község közigazgatási területe a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet1 és az Országos Ökológiai Hálózat része. Külterülete a HUDD20030 jelű kiemelt jelentőségű
különleges természetmegőrzési terület és a HUDD100007 jelű Mecsek különleges madárvédelmi terület része.2
A tervezés során az ökológiai, műszaki ökonómiai és esztétikai elvek érvényesítésére törekedtünk a táj élettani kondicionáló hatásának, teljesítőképességének és
vizuális értékének növelése céljából ezért a külterületen semmilyen új létesítményt nem tervezünk, a belterületen is a fő cél a meglévő értékek megőrzése
volt.
Megőriztük a táj alaktani és helyi éghajlati jellegét meghatározó elemeit, különösen a domborzatot és a jellegzetes felszíni alakzatokat, a természetes vízfelületet,
a vizes élőhelyeket, a mezőgazdasági termelés számára kedvezőtlen termőhelyi
adottságú területek természetes növényállományát, a kulturális, vagy történeti
szempontból jelentőséggel bíró tájértékeket.
A külterületi erdőket véderdőbe soroltuk ezzel az OTÉK értelmében minden építési lehetőséget kizártunk.
A külterületen meglévő üdülőket, nyaralókat – a volt vízimalmokat – mint a táj
természetes részeit elfogadtuk, - beépítésre nem szánt különleges területbe soroltuk a volt vízimalmok helyein azok visszaépítési lehetőségének fenntartásával.
Hasonló besorolást kapott a meglévő sípálya, a sportpálya, és a mellé tervezett
rendezvénytér, 2 %-os építési lehetőséggel.
A rét, legelő besorolású észak-keleti területet Mko – korlátozott hasznosítású mezőgazdasági területbe soroltuk a HÉSZ-ben pontosított 3 %-os beépítési lehetőséggel.
1

Kihirdette a 10/1993. (III. 9.) KTM r. , fenntartásáról az 58/2007. (X. 18.) KvVM r. intézkedik
A Natura 2000 területeket a 275/2004.(X. 8.) kormányrendelet alapján a 45/2006. (XII: 8.) KvVM rendelet
hirdette ki.
2
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KÖRNYEZETALAKÍTÁS

1.
A KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS ELVE, KIDOLGOZÁSI FOLYAMATA, MÓDSZERTANA

A terület- és településrendezési tervezés általános célja, hogy a társadalmigazdasági igényeket szolgáló új terület-felhasználási módok javítsanak a társadalom életkörülményein, a fenntartható fejlődés pedig megkívánja, hogy mindez a
meglévő nemkívánatos környezeti állapotokon való javítással történjen. A terv a
szakhatóságok véleményének figyelembevételével rögzíti a településfejlesztési
koncepcióban meghatározott fejlesztések térbeli elhelyezését.
Óbánya község településrendezési tervének kidolgozásához és a helyi építési szabályzatához végzett környezetvédelmi vizsgálatok célja, hogy a terület felhasználások, a településen kialakítható létesítmények és azok funkciói, valamint a megfelelő infrastruktúra biztosítása révén a környezethasználat úgy legyen szervezhető és
végezhető, hogy:
a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő;
megelőzhető legyen a környezetszennyezés;
kizárja a környezetkárosítást.
A település az ember életének közvetlen élettere. A településen a környezeti hatások integrálódnak, összegzetten jelennek meg, természetesen a települési sajátosságok által befolyásoltan.
A település fejlődése, „működése” is hatással van a környező tájra, módosíthatja,
változtathatja annak elemeit. A települési eredetű környezetszennyezés, levegőszennyezés, szennyvíz- és hulladék-elhelyezés közvetlenül befolyásolja a település
és környéke környezeti minőségét. A településkörnyék ezért a helyi adottságoktól
függően többé-kevésbé sajátos konfliktusterület, amelynek fejlesztése, rendezése a
településsel összhangban, együttesen történhet.
A települési környezet minőségét a későbbiekben bemutatott föld-, víz-, levegőtisztaság-védelem, valamint a jelentős hatások (zajterhelés, hulladékkeletkezés) elleni
védelem koordinált érdekei együttesen határozzák meg.
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A környezet használatát az elővigyázatosság elvének figyelembevételével, a környezeti elemek kíméletével, takarékos használatával, továbbá a zavaró hatások (zaj, légszennyezés, hulladékkeletkezés) elleni hatékony védelemmel kell megvalósítani.

A környezeti értékelés folyamata összetett; a helyszíni adatgyűjtés és tapasztalatszerzés mellett szükséges megismerni a tárgyban illetékes hatóságok véleményét, előírásait, a településsel és környezetével kapcsolatos ismereteit. Ennek érdekében a Pécsépterv Stúdió Kft. a területileg illetékes hatóságokat levélben kereste
meg, és ismertetve terveit, előzetes szakhatósági véleményeket igényelt.
A hatósági nyilatkozatokban foglaltakat a tervkészítés (meglévő terv módosítása)
során maradéktalanul figyelembe vettük.
2.

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV CÉLJA ÉS TARTALMA

A településszerkezeti terv az érdekelt államigazgatási szervek véleményének figyelembevételével rögzíti a településfejlesztési koncepcióban meghatározott fejlesztések térbeli elhelyezését.
Mint a szabályozási terv megalapozó tervfázisa, a magasabb szintű elhatározások
figyelembevételével meghatározza a település alakításának, védelmének területi lehetőségeit és fejlesztési irányait, ennek megfelelően az egyes területrészek felhasználási módját, a település működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra elemeinek a település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését, valamint a helyi védelemre érdemes értékek körét.
Fontos szempont, hogy mindezeket az országos, a regionális- és a helyi környezetés természetvédelmi érdekek szem előtt tartásával tegye, figyelemmel a vonatkozó
jogszabályokra. Ez a szempont véleményünk szerint maradéktalanul teljesült.
A településszerkezeti tervben az alábbi tervek, célok és programok kerültek megfogalmazásra:
2. A népesség csökkenés megállítása
a. a lakhatás feltételeinek javítása,
i. a közüzemi infrastruktúra kiegészítése,
ii. az intézményi infrastruktúra kiegészítése
iii. a közösségi közlekedés fejlesztésével (mikrobusz ráhordó járatok létesítése
b. a munkavállalás feltételeinek javítása
i. a közösségi közlekedés,
ii. a szélessávú internet fejlesztésével
PÉCSÉPTERV STÚDIÓ 318/2008
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c. a munkahely teremtés támogatása
i. a turizmus feltételeinek javításával,
1. a közüzemi infrastruktúra fejlesztésével,
2. a közlekedési infrastruktúra fejlesztése (parkoló létesítése
a turista autók megállítására, kerékpárút Mecseknádasd
és Kisújbánya között,
3. a helyi természeti és építészeti értékek, a falukép védelmével (a légvezetékek földbe helyezése, megüresedő védett házak felvásárlása, védett épületek felújításhoz támogatás szerzése és nyújtása, a valamikori malomcsatornák és malmok megjelenítése
4. szervezési intézkedések (Óbánya piac, Strand és Pisztrángos tó újraélesztése, a helyi kézművesség, gasztronómia, német hagyományok ápolása

3.

A KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉRTÉKELÉSE

Jelen környezetvédelmi munkarész feladata a település környezetvédelmi helyzetének rögzítése, a tervezett módosítások várható környezeti hatásainak feltárása és értékelése.
3.1.

A TERVEK KÉSZÍTÉSE SORÁN FIGYELEMBE VETT VÉLEMÉNYEK ÉS PROGRAMOK

A rendezési terv kidolgozását megelőzően az érintett szakhatóságokat a terv készítői értesítették a tervezett feladatról. A szakhatóságok válaszlevelükben előzetes tájékoztatást adtak, szempontrendszereket rögzítettek, vagy feladatokat határoztak
meg a feltáró munkához.
– Pécsi Bányakapitányság
Iktatószám: 74/1/2009.
– Baranya Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Földművelésügyi Igazgatóság
Ügyiratszám: 11.1.1/923-2/2008.
– Baranya Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
PÉCSÉPTERV STÚDIÓ 318/2008
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Erdészeti Igazgatóság
Ügyiratszám: 11.4/6500/1/2008.
– Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
Iktatószám: 756-2/2009.
– Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
Ügyiratszám: 2600-1/08.
Ezeken túlmenően a környezeti értékelés és a tervkészítés során – a vonatkozó jogszabályok mellett – figyelembe vettük Óbánya község elfogadott Környezetvédelmi Programját (készítette: SZAMATERV Kft. – 2004.) is. Mivel a település a
Pécsváradi Kistérségi Közcélú Társulás tagja, és ide is meghatározásra kerültek a
2010-ig tartó tervezési időszakra vonatkozó koncepciók (készítette: Total Kft. –
2005.), az ezekben foglalt célokat, programokat is megismertük, és alkalmaztuk.
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3.2.

A KÖRNYEZETI ÁLLAPOT ÉRTÉKELÉSE, KÖVETELMÉNYEK

3.2.1. A talaj és a vizek védelme
3.2.1.1. A jelenlegi állapot elemzése, helyzetértékelése

Óbánya község a felszín alatti vizek minőségi védelmét szolgáló besorolás szerint „fokozottan érzékeny” felszín alatti vízminőség védelmi területen, „kiemelten
érzékeny felszín alatti területen” helyezkedik el. Különösen fontos ezért, hogy
1998-ban a településen kiépítették a szennyvízhálózatot, amelyre a háztartások
100%-a rákötésre került. Ezzel párhuzamosan megszűntették a házi szennyvízszikkasztó medencéket, így a potenciális szennyező források száma jelentősen csökkent. A kommunális szennyvíz befogadója a mecseknádasdi szennyvíztelep.
A településen a vezetékes ivóvíz hálózatot – amelyre szintén minden háztartást
rákötöttek – a Pécsvárad Víziközmű Üzemeltető és Szolgáltató Kft. üzemelteti.
3.2.1.2. A talaj- és vízvédelmi követelmények

A 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján a település érzékeny felszín alatti
vízminőségi területen helyezkedik el. A felszín alatti vizek minőségének védelme
érdekében fokozott műszaki védelmet kell biztosítani az építmények létesítésekor
és a tevékenységek végzésekor. A kockázatos anyagok elhelyezése, továbbá a felszín alatti vízbe történő közvetlen és közvetett bevezetésének engedélyezése a
többször módosított 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet szerint történhet.
Az élővízbe bocsátott szennyezőanyag-tartalomra vonatkozó határértékeket a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Kormányrendelete, valamint a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM
rendelet határozza meg.
Óbánya a 27/2006. (II. 7.) Kormányrendelet (a vizek mezőgazdasági eredetű
nitrátszennyezéssel szembeni védelméről) melléklete szerint nitrátérzékeny területnek minősül. A vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezésének megelőzése,
csökkentése érdekében érvényesíteni kell az előírásokat és a „helyes mezőgazdasági gyakorlat” szabályait, amelyet az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet (vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési
program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről) 4.§. tartalmazza.
PÉCSÉPTERV STÚDIÓ 318/2008
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A csapadékvíz elvezetést az utak menti vízelvezető árkokkal megoldották, karbantartásuk folyamatos. Vízelöntéses területek a település belterületén nem jellemzőek, az elvezető árokrendszer megfelelő.
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3.2.2. A LEVEGŐMINŐSÉG VÉDELME
3.2.2.1. A jelenlegi állapot elemzése, helyzetértékelése

Egy település levegőminőségének alakulását igen sok tényező befolyásolja.
Óbánya község immissziós viszonyaira hatást gyakorló tényezők közül elsősorban
a község területét közvetlenül érintő lakossági-, háztartási eredetű légszennyezés
említendő.
A kedvező geomorfológiai viszonyok miatt kevéssé hatnak a levegőminőségre a
környező települések, és főleg a városok iparából származó, transzmisszió útján
terjedő légszennyező anyagok.
A levegőtisztaság-védelmi szabályozás szerint a terület a 4/2002. (X. 7.) KvVM
rendelet /a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről/ 1. sz. melléklete alapján a kén-dioxid légszennyezőanyag vonatkozásban „F”, a nitrogén-dioxid
esetében „F”, a szén-monoxid szennyezőre vonatkozóan „F”, a szálló porra (szilárd
– PM10) „E”, és a benzolra „F” zónacsoportba tartozik.
Ez a besorolás a levegőminőségi helyzet tekintetében a következőt jelenti (a
módosított 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet 4. számú melléklete
alapján):
E csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező
anyag tekintetében a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van.
F csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség az alsó vizsgálati küszöböt nem
haladja meg.
Fentiek alapján értékelve a terület levegőminőségi helyzetét megállapítható,
hogy a kén-dioxid, nitrogén-dioxid és a szén-monoxid koncentrációja a légszenynyezettség az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg, míg a szálló por légszenynyező anyag tekintetében a felső vizsgálati küszöb és a légszennyezettségi határérték között van.
A Kistérségi Környezetvédelmi Programban rögzítésre került az alábbi jellemzés:
„A térség levegőminőségének változása, alakulása az Országos Immissziómérő
Hálózat (RIV) Baranya megye régióira jellemző, korábbi adatai alapján jellemezhető. A kén-dioxid, nitrogén-dioxid és ülepedő por több éves mérési adatsorai alapján megállapítható, hogy
-

a kistérség levegőminősége mindegyik légszennyezőnél megfelelő,
határérték túllépések nem fordultak elő;
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-

a kén-dioxid a napi jellemző középértéke 6-10 µg/m3, a nitrogénoxidoké 7-8,5 µg/m3, a szálló poré pedig 1,2 - 54 µg/m3 tartományba esnek. A fűtési és nem fűtési időszak között megfigyelhetők kisebb-nagyobb eltérések, azonban a levegőminőség összességében kedvező.”

A térségre általánosan jellemző értékelés kiegészíthető azzal, hogy (ellentétben
a térség számos településével) Óbánya levegőminőségét sem a 6. sz. főközlekedési
út forgalma, sem pedig erősebb belső járműforgalom nem terheli, így az átlagosnál
tisztább a környezeti levegő.
A településen nincsen a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőségen nyilvántartott, bejelentésre kötelezett légszennyező pontforrás. Ilyen pontforrás működéséből tehát közvetlenül nem kerül a légtérbe légszennyező anyag.
Lakossági- és intézményi eredetű légszennyezés

A településen 89 db háztartás (családi ház), 1 db intézmény (Polgármesteri Hivatal)
és néhány vendéglátó egység található.
A település viszonylatában levegőtisztaság-védelmi szempontból a lakossági- és intézményi hőenergia termeléshez kapcsolódó, tehát a fűtésből és használati melegvíz előállításából származó légszennyezés a számottevő. A földgázhálózat 2003ban történő kiépülésével, és az arra való magas arányú rákötéssel megtarthatóvá
vált a jó levegőminőség a téli fűtési idényben is. Természetesen a lakosság fával
történő kiegészítő fűtés alkalmazásával reagálja le a magas energiahordozó árakat,
amely azonban kedvezőtlenül hathat a levegő minőségére.
A közúti forgalom légszennyezése

A település úthálózata nem átvezető jellegű, tehát csak a belső forgalom levezetését
végzi. A forgalomból származó légszennyezés a napi nem túl magas számú áruszállító kisteherautótól (bolt, és egyéb vendéglátóhelyek árufeltöltése), és a néhány
személygépjárműtől ered. A turisztikai célú belső forgalmat korlátozták, a település
elején kialakított, őrzött parkoló „ajánlásával” oldották meg, hogy a településre már
gyalogosan jöjjenek be a turisták.
Transzmissziós szennyező hatás

A település tágabb környezetében üzemelő légszennyező források (pl. Pécsvárad,
Komló, Szászvár ipari üzemeinek légszennyező pontforrásai) transzmissziós szenyPÉCSÉPTERV STÚDIÓ 318/2008
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nyező hatását jelentős mértékben csökkentik a geomorfológiai viszonyok, és a
nagy kiterjedésű erdő, amely körülveszi a települést.
Egyéb légszennyező tevékenység

A háztáji mezőgazdasági kistermelésből, illetve a lakótelkek területgondozásából
származó avar, kerti hulladék égetése szezonális jellegű, adott esetben jelentős
mértékű, de leginkább zavaró légszennyezés okozója lehet.
Erre egyik megoldás lehet, hogy az Önkormányzat helyi rendeletben szabályozza
le a kerti hulladékok égetésének lehetséges időpontjait és módját. Ezzel a szabályozással a légszennyezés ugyan nem küszöbölhető ki, de lakókörnyezetet zavaró hatása csökkenthető, hiszen a hétvégi pihenő időszakban nem történik égetés.
A másik, levegőtisztaság-védelmi szempontból kedvezőbb megoldás a háztáji-,
vagy települési szintű komposztálás elterjesztése, illetve kialakítása, amely egyben
hulladékgazdálkodási szempontból is eredményt jelent.
A falusias jellegű életforma természetes, szinte mindenki számára elfogadott velejárója a háztáji méretű állattartás. Ennek egyik negatív környezetvédelmi eredménye a bűzhatás, amely jelentős, komfortérzetet csökkentő, zavaró tényező lehet bizonyos esetekben.
A település rendelkezik állattartási rendelettel (20/2004. (IX. 29.) ÖK rendelet).
Ennek betartása (és betartatása) esetén a lakókörnyezetet zavaró bűzhatással nem
kell számolni.
3.2.2.2. A levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos követelmények

A levegő védelmével kapcsolatos szabályok zömét a módosított 21/2001. (II. 14.)
Kormányrendelet tartalmazza. A levegőterhelést okozó forrásokra, tevékenységekre, technológiákra, létesítményekre (a továbbiakban: légszennyező forrás) az elérhető legjobb technika alapján, jogszabályban, illetőleg a környezetvédelmi hatóság
egyedi eljárásának keretében kibocsátási határértéket, levegővédelmi követelményeket kell megállapítani.
A légszennyezettségi határértékekről a módosított 14/2001. (V. 9.) KöM-EüMFVM együttes rendelet rendelkezik. A jogszabály 4.§ (1) bekezdésének rendelkezése szerint a rendelet 1.1. számú mellékletében szereplő légszennyező anyagokra
– a rendelet (4) bekezdésében foglaltak kivételével – a légszennyezettség abban
meghatározott egészségügyi határértékeit kell alkalmazni az ország egész területére.
A légszennyezettség egészségügyi határértékei egyes légszennyező anyagokra vonatkozóan
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Légszennyező anyag
Kén-dioxid
Nitrogén-dioxid
Nitrogén-oxidok
Szén-monoxid
Szálló por (összes)

Veszélyességi
fokozat
III.
II.
II.
II.
III.

Ülepedő por (nem toxikus)
* 8 órás mozgó átlag

órás
250
100
200
10.000
200

IV.

PÉCSÉPTERV STÚDIÓ 318/2008

Határérték (µg/m3)
24 órás
125
85
150
5.000*
100
30 napos határérték
16 g/m2 x 30 nap

éves
50
40
70
3.000
50
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3.2.3. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS
3.2.3.1. A jelenlegi helyzet elemzése, helyzetértékelése

A hulladék az ember mindennapi élete, munkája, gazdasági tevékenysége során keletkező, a keletkezés helyén feleslegessé vált, ott közvetlenül fel nem használható
anyag, amelynek kezeléséről külön kell gondoskodni.
A hulladékok keletkezésük és fajtájuk szerint az alábbiak szerint csoportosíthatók:
kommunális hulladék
termelési hulladék
veszélyes hulladék
építési–bontási hulladék
A településen keletkezett kommunális hulladék összetétele rendkívül inhomogén,
szervesanyag tartalmú háztartási hulladék mellett tartalmaz még vegyes kerti és
némi veszélyes hulladékot (lejárt szavatosságú gyógyszer, használt elem, stb.),
ezért gyűjtését és elhelyezését gondossággal kell megoldani.
A település teljes területén a települési szilárd hulladékot a Dél-Kom Dél-dunántúli
Kommunális Szolgáltató Kft. gyűjti be, és szállítja el heti egy alkalommal a lerakóra.
Óbánya területén nem található telephelyengedéllyel, illetve hulladékkezelési engedéllyel rendelkező, hulladékkezelési tevékenységet végző vállalkozás.
A községben még nem elterjedt a zöldhulladék, biohulladék gyűjtése, házi
komposztálása.
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3.2.3.2. A hulladékgazdálkodással szemben támasztott követelmények

A hulladék gyűjtésével, ártalmatlanításával kapcsolatos tevékenységet a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény alapján kell szervezni és végezni.
A hulladék „termelő” köteles gondoskodni a hulladékok előírásszerű gyűjtéséről,
tárolásáról, a területről történő kiszállításáról, valamint ártalmatlanításáról, melynek elsődleges célja, hogy megakadályozza a hulladék talajba, felszíni és felszín
alatti vízbe és levegőbe jutását.
3.2.4. ZAJ ELLENI VÉDELEM
3.2.4.1. A jelenlegi állapot elemzése, helyzetértékelése
Ipari zajforrások

A település belterületén jelentős, értékelhető környezeti zajterhelést okozó, vagy
ipari jellegű zajforrás nem üzemel. A községben működő kézművesek által üzemeltetett ipari jellegű zajforrások zajterhelésére panasz nem érkezett.
Közúti közlekedés hatása

Mivel a község un. zsáktelepülés átmenő forgalommal nem kell számolni, az út a
helyi forgalmat bonyolítja le.
A közlekedésben a nehézjárművek részaránya max. 1-2%. A járművek forgalma 95
%-ban nappali forgalmat jelent.
A gépjárművek forgalma elsősorban a hétvégeken emelkedik meg, de ez a településen többlet terhelést nem okoz, mert ezek csak a parkolóig közlekednek.
A szórakozóhelyi zaj

A település területén élő vagy gépzenét szolgáltató szórakozóhelyek nincsenek, de
a vendéglátóhelyek szabadtéri területei időnként panaszra adnak okot.
3.2.4.2. Környezeti zajvédelmi követelmények

A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. mellékletébe foglalt, az
üzemi és szabadidős létesítményektől származó zajra vonatkozó határértékek a „la-
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kóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű)” kategóriába sorolandó részeken:
nappal (06-22 h): 50 dB; éjszaka (22-06 h): 40 dB
Hangsúlyozni kell, hogy e határértékek a védett területeken (objektumoknál)
mind az összefüggő gazdasági (üzemi, kereskedelmi stb.) területen működő, mind
a védett területbe ékelt (gazdasági) létesítmények által keltett zajra korlátozás nélkül érvényesítendők. Több (jogi értelemben külön kezelendő) zajkeltő esetén az
egyre-egyre vonatkozó ún. kibocsátási határértékek meghatározásának szabályait a
93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet (a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról) tartalmazza, míg
a zaj- és rezgésterhelési határértékek a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes
rendeletben kerültek rögzítésre.
E feladatok konkrétan a létesítési (építési engedélyezési) majd a telepengedélyezési
eljárások kapcsán elvégezhetők és elvégzendők.
Az új határérték-rendeletben változás, hogy üzemi zajként jelenik meg a vendéglátóhelyek, eseti rendezvények zeneszolgáltatása által keltett zaj is, ezért hatálya az
ilyen eredetű hangokra is kiterjed. Az természetesen nyilvánvaló, hogy a rendezési
terv az ilyen zajok, jelenségek, ill. a lakóterületen helyet kapott szolgáltatók, kiskereskedelmi egységek zajának kezelésére nem alkalmas, a konkrét feladatok a jegyző hatáskörébe tartoznak.
3.2.5. TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM
3.2.5.1. A jelenlegi állapot elemzése, helyzetértékelése

A település kül- és belterülete teljes egészében a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet
és az országos Ökológiai Hálózat része, a külterület pedig a HUDD20030 jelű, kiemelt jelentőségű különleges természetmegőrzési terület és a HUDD10007 jelű
Mecsek különleges madárvédelmi terület része.
A tájhasználatból eredő konfliktusok a táj történeti alakulásának ismeretében válnak érthetővé. Az ökológiai egyensúly megbomlásának és a természeti területek
visszaszorulásának jellemző helyei általában a szántó művelésű mezőgazdasági területek, ahol a talaj folyamatos megbolygatása folyik. Jelen esetben azonban itt ezzel nem kell számolni, sőt, a település feletti legelő esetében – annak kihasználatlansága miatt – kedvezőtlen folyamatok indultak el.
A településen jelentős a zöldterület, amelyet az Önkormányzat folyamatosan
karbantart.
3.2.5.2. A táj- és természetvédelemmel szemben támasztott követelmények
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A táj- és természetvédelemmel kapcsolatos követelményeket a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény, valamint az Országos Területrendezési Tervről
szóló 2003. évi XXVI. törvény rögzítik.
Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről a
275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet tartalmaz előírásokat. E rendelet célja az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek hálózatába tartozó, a rendelet hatálya alá eső Natura 2000 területeken előforduló, a mellékletekben
meghatározott közösségi jelentőségű, valamint kiemelt közösségi jelentőségű
élőhelytípusok, illetőleg fajok megőrzéséhez szükséges előírások megállapítása.

4. A TERVBEN LEFEKTETETT FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK KÖRNYEZETI HATÁSAI, KÖVETKEZMÉNYEI
4.1.

A

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK ÖSSZEVETÉSE AZ ORSZÁGOSAN ÉS HELYI SZINTEN KITŰZÖTT KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI CÉLOKKAL,
KÖVETELMÉNYEKKEL

A fejlesztési programot és fejlesztési lehetőségeket részletesen a Pécsépterv
Stúdió Kft. által készített „Óbánya egységes településrendezési terve” c. dokumentáció tartalmazza.
Értékelve a célkitűzéseket megállapítható, hogy annak elemei mindenben megfelelnek a jelenleg érvényes környezet- és természetvédelmi jogi szabályozás előírásainak, valamint az országos és regionális rövid-, közép- és hosszú távú célkitűzéseknek.

4.2.

A TERVEK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEINEK ÖSSZEGZÉSE

A tervezett módosítások a települési környezet minőségének javítására, a természeti és táji értékek védelmére, a kulturális és épített örökség védelmére, a település
népességmegtartó erejének javítására, a megközelíthetőség javítására, a településközi együttműködések fejlesztésére irányultak.
Célkitűzések, és tervek a külterület vonatkozásában:

– A település egésze az országos ökológiai hálózat része, területét érinti az Európai
Unió Natura 2000 hálózata is, ezért a település egész területén az erdők elsődleges
rendeltetése „védelmi”;
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– A településszerkezeti terv a lehető legteljesebb mértékben igyekszik figyelembe
venni a táj- és természetvédelmi, élőhelyvédelmi, élőhely fenntartási, valamint az
élőhelyeknek kedvező természeti helyzetek megőrzésére vonatkozó előírásokat;
– A település keleti bevezető szakasza mentén további gépkocsi elhelyezésére alkalmas fásított parkoló terület kialakítására tesz a terv javaslatot;
– A volt vízimalmok ma turisztikai célt szolgának, amelynek fenntartását a terv
támogatja. A malmok telkeinek jelenlegi beépítettsége 20-30 % között van. Funkciójuk fenntartása a területnek az OTÉK különleges terület kategóriájába sorolásával oldható meg, azzal hogy az építésnek és a használatnak ki kell elégítenie a természetvédelem és az épített örökség védelmének igényeit;
– A település belterületéhez csatlakozó területen lévő sportpálya és sí lesikló pálya
különleges, beépítésre nem szánt besorolást kap.
Célkitűzések, és tervek a belterület vonatkozásában:

– A meglévő belterület lakóházak által elfoglalt része falusias lakóterületbe soroltak. A lakótelkek hátsó részét (volt szőlőskertek) mezőgazdasági területbe kerülnek
besorolásra;
– Az út és a patak közti kis telkek beépítését szabályozástechnikai eszközökkel gátolják, egy részének közterületként történő használatára tesznek javaslatot, hogy a
patakpart megközelíthető legyen;
– A patakon túli belterületen lévő apró telkek korlátozott mezőgazdasági terület besorolást kapnak;
– A lakás és nyaraló vagy egyéb turisztikai célú építési igények a belterületen
meglévő foghíjtelkeken kielégíthetők, új területek bevonására nincsen szükség.
Infrastruktúrafejlesztésre vonatkozó tervek:

– A terv a közlekedési hálózatban egy új elemként javasolja a Mecseknádasd és
Óbánya között kerékpárút megépítését.
4.3.

A KÖRNYEZETET ÉRŐ HATÁSOK ELŐREJELZÉSE

4.3.1. Környezeti elemek és jelentős hatótényezők (talaj, víz, levegő, élővilág, épített
környezet)

A fejlesztési tervek a környezeti állapotot esetlegesen negatívan befolyásoló irányelveket, változtatások nem tartalmaznak. Kidolgozásukkor a már fentebb
ismertetett programok, a környezet- és természetvédelmi jogi szabályozási elemek ha-
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tottak, amelyek az épített környezet javítása mellett, azzal párhuzamosan a természeti
környezet fejlesztését, a meglévő értékek megóvását tűzték ki célul.
A települési rendezési tervek készítése során számolni kell a gazdasági
viszonyokkal, a település anyagi helyzetével is. Nem tűzhető ki olyan cél, amely a helyi költségvetési lehetőségeket meghaladja, mindezek mellett azonban iránymutatónak
kell lennie.
Jelentős környezetvédelmi előnye a településnek a földgázhálózat és a
szennyvízcsatorna megléte.
A további célkitűzéseket a települési és a kistérségi Környezetvédelmi
Programok tartalmaznak. Az ebben rögzített előírások betartása számottevően hozzájárulnak a települési környezet élhetőbbé tételéhez, a környezeti elemek minőségének
javításához.
4.3.2. Környezeti elemek rendszereire, folyamataira (különösen a tájra, településre,
természeti ökológiai rendszerre, térszerkezetre, Natura 2000 területekre)

A terv nem tartalmaz olyan célkitűzéseket, amelyek negatívan hatnának a művi
vagy a természeti környezetre.
4.3.3. A lakosság egészségi állapotában, valamint társadalmi, gazdasági helyzetében,
életminőségben fellépő változások

A község népességének korösszetételére az időskorú lakosság arányának növekedése jellemző, ezért a természetes szaporodás negatív tendenciája megmarad. A
községből való elköltözés megszűnni látszik, helyette a beköltözések, és visszaköltözések válnak jellemzővé. Így az elkövetkező 10-15 évben a község lakossága várhatóan stagnál. Emellett várhatóan nő a nyaralók és a turisták száma.
5.

JAVASLAT A KAPCSOLÓDÓ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZKEDÉSEKRE

Jogszabályi kötelezettségek teljesítése:

– Települési Környezetvédelmi Program időszakos felülvizsgálata.
Javaslatok tovább intézkedésekre:
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– Háztáji komposztálási program kidolgozása, önkormányzati segítség lehetőségének megteremtése környezetvédelmi pályázati lehetőségek felkutatásával, civil szervezetek bevonásával, lakossági tájékoztatással.
6.

KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ

A településrendezési tervhez kapcsolódó környezeti értékelés kiinduló pontja a
szakhatóságok álláspontjának, az előzetes elvárásoknak a megismerése volt. Nem kevésbé elhanyagolható a jelenlegi jogszabályi környezet rögzítése, amelyet a szabályozási előírásokat ismertető melléklet tartalmaz.
Az egyik legfontosabb célkitűzés a népességcsökkenés megállítása. Ezt egy
komplex programmal lehet végrehajtani:
1. a lakhatás feltételeinek javítása
– a közüzemi infrastruktúra kiegészítése;
– az intézményi infrastruktúra kiegészítése;
– a közösségi közlekedés fejlesztésével (mikrobusz ráhordó járatok létesítése).
2. a munkavállalás feltételeinek javítása
– a közösségi közlekedés;
– a szélessávú internet fejlesztésével;
3. a munkahely teremtés támogatása a turizmus feltételeinek javításával
– a közüzemi infrastruktúra fejlesztésével;
– a közlekedési infrastruktúra fejlesztése (parkoló létesítése a turista autók megállítására, kerékpárút Mecseknádasd és Kisújbánya között);
– a helyi természeti és építészeti értékek, a falukép védelmével (a légvezetékek földbe helyezése, megüresedő védett házak felvásárlása, védett épületek
felújításhoz támogatás szerzése és nyújtása, a valamikori malomcsatornák és
malmok megjelenítése
– szervezési intézkedések (Óbánya piac, Strand és Pisztrángos tó újraélesztése, a helyi kézművesség, gasztronómia, német hagyományok ápolása).
A kidolgozott tervvel kapcsolatosan környezetvédelmi vonatkozásban az alábbiak rögzíthetők:
Értékelve a módosítási javaslatokat megállapítható, hogy annak elemei mindenben megfelelnek a jelenleg érvényes környezetvédelmi jogi szabályozás előírásainak, valamint az országos és regionális rövid-, közép- és hosszú távú célkitűzéseknek.
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ÖRÖKSÉGVÉDELEM


Óbánya - örökségvédelmi hatástanulmány
o

Régészeti rész

Óbánya az újkorban létesült település: a 18. század első felében épült itt először
üveghuta, amely a település gazdasági alapját adta. Korábbi települési előzménye
nem ismert, bár földrajzi nevek erre utalhatnak (pl. Ratzenaker, Baranya Megye
földrajzi nevei I. (szerk. Pesti János), 560. oldal). A szűk völgykatlanban fekvő
falu környéke mezőgazdasági művelésre alkalmatlan, ezért feltételezhető, hogy a
neolitikumtól a népvándorlás-korig nem volt lakott a terület. A 18. századi település gazdasági alapját is ipari tevékenység (üveghuta) adta. A középkorban a falu keleti határa mellett épült a Réka-vár, melynek teljes területe Mecseknádasdra
esik. Óbánya területén rendszeres régészeti topográfiai felmérés, terepbejárás
ezidáig nem folyt. 2004-ben szennyvízvezeték-fektetéshez kapcsolódóan történt
régészeti megfigyelés, melynek során azonban régészeti lelőhelyre utaló jelenség
vagy lelet nem került elő.
Óbánya területéről nyilvántartott régészeti lelőhely nem ismert. A település határa mellett közvetlenül azonban két régészeti lelőhely is található. Réka-vár a település külterületi határától keletre fekszik, mintegy 400 méter távolságra. Március
18.-án a helyszínen bejárással megbizonyosodtam róla, hogy a Réka-vár régészeti
jelenségei nem terjednek át Óbánya területére. A másik lelőhely az ún. Török
mészégető, mely Óbánya és Váralja határán helyezkedik el. Április 8.-i bejárásom során tisztázódott, hogy a bizonytalan korú, bár inkább a 18. századi településhez köthető építmény közvetlenül a település határán, de már Tolna megyében
található. Környezete azonban régészeti érdekű területnek számít.
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A Török mészégető északról



Régészeti érdekű területek Óbánya területén:
Azok a területek, ahol a rendezési terv szerint a későbbiek folyamán intenzívebb
talajbolygatás várható, a pontosan nem lokalizálható nyilvántartott régészeti lelőhelyek, illetve azok a területek, ahol a történeti adatok vagy a földrajzi elhelyezkedés vagy elnevezés régészeti lelőhely meglétét feltételezik.
A régészeti érdekű területeken történő bármilyen talajbolygatással járó beruházás
esetén már a tervezési fázisban javasolt a KÖH bevonása, illetve a szakvéleményének a kikérése. Ezekben az esetekben a Hivatal kérheti ezeken a területeken különböző régészeti tevékenységek elvégeztetését (a kivitelezést megelőzően
régészeti terepbejárás, a kivitelezés humuszolás közbeni régészeti szakfelügyelet). Régészeti leletek, illetve objektumok előkerülés esetén le kell folytatni a
megelőző régészeti feltárást. Ha az előkerült régészeti lelőhely kivételes tudományos jelentőségű, a tervezett beruházást máshol kell megvalósítani.
Török mészégető: A jelenleg Váralja területén található feltehetően régészeti korú
jelenség környezete. Az objektum földrajzi koordinátái: Egységes Országos Vetület x: 97075 y: 598720 z: 460 m. Érintett helyrajzi számok: 083, 085. A terület
jelenleg erdő. Irodalom: Baranya megye földrajzi nevei I. (szerk. Pesti János)
562. oldal.



Örökségvédelmi hatásvizsgálat
Az Óbánya területén lévő egyetlen régészeti érdekű területet nem érinti változtatási szándék, így a feltételezett lelőhelyet bolygatás nem veszélyezteti.
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Amennyiben a régészeti érdekű területen földmunkával járó beruházásra kerül
sor, akkor célszerű régészeti szakfelügyelettel tisztázni, található-e ténylegesen
régészeti jelenség, lelőhely az adott területeken. Amennyiben régészeti lelőhelyet
érint a beruházás, úgy megelőző feltárás keretében szakszerűen fel kell tárni és
dokumentálni az előkerült régészeti jelenségeket.
Régészeti érdekű területek esetében a Hivatal kérheti ezeken a területeken különböző régészeti tevékenységek elvégeztetését (a kivitelezést megelőzően régészeti
terepbejárás, kivitelezés közbeni régészeti szakfelügyelet). Amennyiben az érintett területen végzendő beruházás nagyberuházás, úgy a 21/2007. (III. 26.) OKM
rendelet értelmében régészeti érdekű területen a szakfeladatokat a Kulturális
Örökségvédelmi Szakszolgálat látja el.
Amennyiben földmunkák során régészeti jelenség vagy lelet kerül elő, akkor a
végzett tevékenységet abba kell hagyni, és értesíteni kell a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal regionális irodáját (7624 Pécs, Szent István tér 12.), illetve a területileg illetékes múzeum régészeti osztályát (Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága, 7624 Pécs, Széchenyi tér 12.). A bejelentési kötelezettség a felfedezőt, az
ingatlan tulajdonosát, a beruházót, és a kivitelezőt egyaránt terheli. A továbbiakban a mentő feltárásra vonatkozó rendelkezéseket kell betartani (2001. évi LXIV
törvény 24-26. §). A múzeum 24 órán belül írásban köteles nyilatkozni a munka
folytathatóságáról. Amennyiben a munka nem folytatható a régészeti jelenség
vagy lelet veszélyeztetettsége nélkül, úgy az illetékes hatóság köteles annak folytatását azonnali hatállyal megtiltani, és azt legfeljebb 30 napra felfüggeszteni. Ez
alatt a mentő feltárást a feltárásra jogosult intézmény saját költségén, a szükséges
beavatkozás mértékéig elvégzi. A nyilvántartásban nem szereplő régészeti lelőhelyben vagy onnan származó leletekben okozott kár, illetve ezek megsemmisítése büntetendő cselekmény.
Óbánya területén a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Pécsi Regionális Irodája
az illetékes (7624 Pécs, Szent István tér 25.)
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Építészeti értékvizsgálat

A község építéstörténete

Ebben a szakaszban a település történetének csak azokat az aspektusait, társadalmi gazdasági változásait mutatjuk be, amelyek befolyásolták a település szerkezetét, úthálózatát, beépítését, egy szóval az épített környezetét.
A XVIII. századtól megjelenő német telepesek először csak az út északi oldalát –
a déli lejtő lábát – építették be, itt voltak a lakóépületek, az istálló és a
nyárikonyha, az út túloldalán a mélyebben fekvő patak menti keskeny területen
volt a konyhakert, de itt állhattak az ólak, az égetőkemence és az iszapoló is. A
lakótelkek első 20-40 m-es sávja volt az udvar, felette – általában támfallal, vagy
támfalként működő gazdasági épülettel elválasztva – volt a kert, majd a hegyre
menő 50-250 m-en szőlőskert.
Az 1864-ből származó kataszteri térkép tanulsága szerint, abban az időben, keleten a „Grosze Wiesen” – a nagy rét – nyugaton a patak és az út találkozási pontja
a 139/2 helyrajziszámnál volt a „Winterberg” – a Télhegy - lábánál végig húzódó
beépítés határa. A harmadik katonai felmérés térképe szerint az 1880-as években
már voltak épületek az út déli oldalán is, előbb csak gazdasági épületek később
megjelentek a lakóépületek is. Végül a XX. század közepétől a falu keleti bejáratánál lévő területen és a nyugati végén egy-két foghíjtelken épült ház..
A beépítés sajátos elemei a ma tanyáknak nevezett, valamikori vízimalmok. A
XVIII-ik század végétől a II. világháborúig voltak malmok Óbányán. Összesen
10 malomról tudunk, a működő malmok száma a gőzmalmok megjelenésével a
XX. század elejétől csökken. Mára többségük átépült turisztikai használatra
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Település a tájban

Az erdőség közepén, szűk patakvölgyben, szigetszerűen elhelyezkedő település
lakói nemcsak a házhelyeket, de az életükhöz szükséges földeket, legelőt és szőlőt is erdőirtással hozták létre. Ma ezek a területek művelés híján fokozatosan
visszaerdősülnek.
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Táj a településképben

Az egyutcás völgyi falú képében a környező erdős hegyoldal folyamatosan megjelenik, egyrészt az utca tengelyében a házak fölött,

másrészt a házak között az udvar folytatásában.
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Utcaképek

Az egyetlen utca képe jellemzően aszimmetrikus, folyamatos beépítés csak a
dombfelőli oldalon van. A patak felöl csak a későbbi időben jelent meg egy-egy
ház. A fésűs elrendezésű, utcai telekhatáron álló, azonos tömegű házak utcai
homlokfalainak ritmusa adja a jellemző utcaképet. Egyetlen vertikális eleme a
középkori eredetű templom, melynek alaptömege a lakóházakkal nem konkurál,
csak a tornya jelzi szerepét.

PÉCSÉPTERV STÚDIÓ 318/2008

36

ÓBÁNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ

PÉCSÉPTERV STÚDIÓ 318/2008

37

ÓBÁNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ

A lakóépületek

Az épületek telken belüli és az utcához viszonyított helyzete a szokásjog szerint
szabályozott. A lakóépületek a telek nyugati oldalhatárán, az utcafronton állnak,
tornácukkal, szélesebb ereszükkel az udvarra nézve. Szélesebb telkeken ugyancsak az utcafronton, de ellentétes tájolással állt a nyárikonyha, amely néha a telek
megosztása után lakóépületként szolgált.
Az első telepesek házai feltehetően óhazai típusok alapján épültek, tornác nélkül
széles eresszel az udvar felöl, 45 foknál meredekebb nyeregtetővel. Szélességük
nem haladja meg az 5 m-t. A ma még meglévő példái az utca északi oldalán találhatók. Szép soruk a templom nyugati oldalán maradt meg.

A XIX-ik század utolsó negyedétől a második világháborúig épült a másik jellegzetes típus, az oldaltornácos ház. Általában megemelt padlóval, nagyobb belmagassággal, 38 fok körüli tetőlejtéssel. Ezek az épületek többnyire elérik a 7 m-es
szélességet. Jellegzetes példái az utca északi oldalán a templomtól távolabbi részeken, illetve a később beépült déli oldalon találhatók.
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A vízimalmok

A malomépületek telken belüli helyzete a malomárok helyétől függ, és nincs szigorú viszonyban az utcával. A telken lévő többi épület egy széles, a szekerek
mozgására alkalmas udvart karéjoz. A malomépület – amely a lakást is magában
foglalja - általában kétmenetes 8-9 m körüli szélességgel, csonkakontyolt nyeregtetővel. A felülcsapott kerékház kőből épül és általában két szintet harántol.
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Jellegzetes építészeti elemek

A sváb települések házainak második generációja már magyar földön fejlődött ki,
jellemzőjük az esztergált faoszlopos tornác. A többségében festett oszlopok legnagyobb előállító központja Bonyhádon volt.
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Az utcára két, többnyire zsalugáteres kis ablak néz, az udvari homlokzatra az utcaival megegyező arányú ablakok kerültek.
A zsalugáterek kétszárnyúak, az ablak magasságától függően egyben, vagy osztottan nyithatók. A nyílászárók színe többnyire barna, de néhány helyen megtalálható a német házakra jellemző jellegzetes kék színezés is.
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Temető

A falu feletti domboldalban fekszik a temető, szép rálátással a környező tájra. Sajátos együttest képez benne a feszület a három fenyővel. Régi sírkövei védelemre
érdemesek.

PÉCSÉPTERV STÚDIÓ 318/2008

43

ÓBÁNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ

Az értékvédelem eszközei

Óbányán az épített örökség védelme érdekében a helyi védelem három típusát javasoljuk bevezetni, a területi védelmet, az utcakép védelmet, és az épületekre vonatkozó egyedi védelmet.
Helyi területi védelmet a település azon részein javasolunk, ahol még megmaradt
a történeti településszerkezet. Három típusát különböztetjük meg.
T-1
A falu régi területén ahol még a telekstruktúra és a beépítés eredeti jellemzői fennmaradtak.
T-2

A valamikori vizimalmok telkei.

T-3

A régi temető területe.
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Utcakép védelmet javasolunk a Fő utca 8-15 számú épületsorra.

Az épületek egyedi védelmének két fokozatát javasoljuk alkalmazni.
H1
fokozatra javasolt épületek tömegét, tetőformáját, homlokzati megjelenését, a nyílásrendet és a nyílászárók részosztását, a homlokzati tagozataikat kell
megtartani.
H2
fokozatú védelem csak az épület valamely részértékére terjed ki – többnyire csak a tömegére, utcai homlokfalára. Az épületek felújítása, bővítése esetén, csak ezeket az értékeket meg kell őrizni.
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A védett épületek belső korszerűsítését, átalakítását a védettség nem akadályozza,
sőt a védelem érdekében elő kell segíteni az épületek mai igényeknek megfelelő
használatát. A belső átalakításokat az eredeti belső értékek elvárható tiszteletben
tartásával kell megoldani.
A védett épületet úgy lehet bővíteni, hogy az eredeti épület tömegformája, homlokzati kialakítása, utcaképi szerepe ne változzon, illetve gondosan mérlegelt
kompromisszum árán a legkisebb kárt szenvedje, a bővítmény pedig összhangban
legyen a védett épület formálásával, szerkezetével, anyaghasználatával.
Az ilyen épületek bontására csak a védettség megszüntetését követően kerülhet
sor. Az új épülettel legalább a tömegét meg kell őrizni.
A közösség érdekében a védelem alá helyezett épületekhez és területekhez kapcsolódó, a tulajdonost korlátozó intézkedéseket célszerű kiegészíteni az épületek
felújítását, jókarba helyezését, az illeszkedési követelményeket figyelembe vevő
bővítését segítő támogatással. A helyi értékek védelméhez kapcsolódó pályázati
pénzeket ugyanis általában csak akkor lehet igénybe venni, ha az épület rendeletileg védett, és ha az önkormányzat is anyagilag támogatja a védelmet
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KÖZLEKEDÉS
1. Előzmények

Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe:
– Országos területrendezési terv (VÁTI 2008)
– Baranya megye területrendezési terve (VÁTI 2002.)
– Baranya megyei úthálózat fejlesztése (Baranya Megyei Állami Közútkezelő
Kht. szakmai koncepciója 2004)
2. A vizsgálatok összefoglaló értékelése

A tervezési terület Óbánya területe. A település Baranya megye északkeleti részén Mecseknádasdtól nyugatra, Pécstől ∼ 30 km-re található.
Óbánya térségében gyorsforgalmi út nincs. A 6. sz. főút I. rendű főút (Budapest
– Pécs - Barcs) tőle keletre ~ 3 km-re halad, amely a 65194. j. Óbányi bekötő
úton érhető el. (K.V.C.) A település közelében sem II. rendű főút, sem a már említett bekötő úton kívül egyéb mellékút nem található. A megyeszékhely Pécs a
65194. j. út és a 6. sz. út igénybevételével közelíthető meg.
A település területét vasútvonal nem érinti. Tőle északra halad a Dombóvár Bátaszék vasútvonal. A legközelebbi vasútállomás Hidas-Bonyhád, ami a 6. sz.
úton érhető el. A településtől délre halad a Pécs – Bátaszék vasútvonal, amelynek
csak a Pécs – Pécsvárad közötti szakasza működik. A Pécsváradi vasútállomás ~
15 km-re található.
Összességében Óbánya regionális közlekedési kapcsolatai megfelelőnek mondhatók.
Óbányának a szomszédos települések közül csak Mecseknádasddal van közúti
kapcsolata. A tőle északra, nyugatra és délre lévő települések messze találhatók,
közöttük található a Kelet-Mecsek.
A település úthálózata az 65194. j. út bevezető szakaszából (Fő utca) áll, amely
kb. a település közepéig országos közút. Az út kategóriája belterületi mellékút,
gyűjtőút. (B.V.c.C.) A folytatás már helyi közút. (B.VI.d.C.) A közlekedési terület szélessége a bevezető szakaszon 12-18 m, a régi falurészen 8-12 m.
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A településen belül a 65194. j. bekötőúton van autóbusz közlekedés, az autóbusz
forduló a településközpontban található. A települést naponta 4 Bonyhád és
Óbánya között közlekedő autóbusz járat érinti.
Kerékpárforgalmi létesítmény a településen nincs.
A térség úthálózatának forgalma a 2007. évi forgalomszámlálási adatok szerint:
Út

ÁNF ( E/nap)

Nehéz tgj. forgalom (j/nap)

65194. j. út

348

39

3. Közlekedésfejlesztési javaslat
3.1. A várható forgalom előrebecslése

A térségben sem gyorsforgalmi út, sem országos I. és II. rendű főút építése nem
lesz, tehát forgalom átrendeződés nem várható. Az úthálózaton a forgalomnagyság növekedése a motorizáció terjedésével arányosan várható, a forgalom fejlődési szorzók alkalmazásával becsült forgalomnagyságokat a táblázat tartalmazza.
Az utak forgalmi kapacitásához távlatban is a 2x1 forgalmi sáv elegendő.
Út

ÁNF ( E/nap)

Nehéz tgj. forgalom (j/nap)

65194. j. út

500

60

3.2. Regionális közlekedési kapcsolatok fejlesztése
3.2.1. Közúti közlekedés

A település térségében új nyomvonalon sem főút, sem mellékút fejlesztés nem
várható.
Óbánya regionális kapcsolatai távlatban is megfelelőek lesznek.
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3.2.2.Vasúti közlekedés

A távolban található vasútállomások miatt a vasúti közlekedésnek a településre
alig van hatása.
3.3. Óbánya és a szomszédos települések kapcsolatainak fejlesztése

A szomszédos települések felé a közúti kapcsolatok Mecseknádasd kivételével
nincsenek meg, de ezek tulajdonképpen nem is szükségesek.
3.4. A település belső úthálózatának fejlesztése

A belső úthálózatban továbbra is gyűjtőút marad az 65194. j. út, (Fő utca) Az útkategória (B.V.c.C)., folytatása továbbra is kiszolgáló út. (B.VI.d.C.)
A közlekedési területek változatlanul maradnak, új nyomvonalak kijelölését a
szabályozási terv nem tartalmaz.
3.5. Tömegközlekedés
– autóbusz közlekedés

A település autóbusz közlekedéssel való ellátásában változást nem tervezünk.
– kerékpár közlekedés

Baranya megye területrendezési terve szerint a települést a tervezett kerékpárutak
elkerülik. Kerékpárút Szekszárd és Pécs között a 6. sz. út közelében lesz. Ez kiépítése után Óbányáról a 65194. j. úton megközelíthető. Regionális kerékpárút
vezet majd Pécsvárad és Magyaregregy között Kisújbányán keresztül. Az ehhez
történő csatlakozás érdekében javasoljuk a Kisújbány és Óbánya közötti helyi jelentőségű kerékpárút megépítését.
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– gyalogos közlekedés

Az utak mellett a hiányzó járdák megépítését folytatni kell.
3.7. Gépjárművek elhelyezése

A településen belül jelentős parkolási gondok nincsenek. Új létesítmények elhelyezésekor az OTÉK szerinti parkolóhelyeket saját telken belül meg kell építeni.
4. Közlekedési területek szabályozása
Út

Közlekedési
terület jele

Kategória
jelenleg

Közlekedési
távlatban

terület szélessége

65194. j. Óbányai

KÖu-1

bekötőút
Egyéb közutak és

KÖu-2

külterületi mellék- külterületi mellék-

meglévő

út, bekötőút

út, bekötő út

(12-16 m)

(K.V.C.)

(K.V.C.)

külterületi mellék- külterületi mellék-

mezőgazdasági

út, egyéb út

út, egyéb út

utak

(K.VI.C.)

(K.VI.C.)

65194. j. út beveze-

min. 10,0 m

belterületi mellék- belterületi mellék-

meglévő

tő szakasza (Fő

út, gyűjtőút

út, gyűjtőút

(12-18 m)

utca)

(B.V.c.C.)

(B.V.c.C.)

(B.VI.d.B.-D.)

(B.VI.d.B.-D.)

Meglévő kiszolgáló

KÖu-3

meglévő vagy

KÖu-4

utak
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KÖZMŰVESÍTÉS
A község közművekkel való ellátása nagy késéssel indult és az utolsó években
vált csak teljessé. A faluba ’51-ben vezették be a villanyt, ’74-ben kapott aszfalt
utat. Vezetékes ivóvíz ’92-ben, szennyvízhálózat ’97-ben, a gáz 2004-ben lett kiépítve.
A közművek elégséges kapacitással rendelkeznek a település ellátásához.
Ezzel a település közművesítettsége teljes körűvé vált.

HÍRKÖZLÉS
A községbe a kábeltelevíziót ’84-ben, a vezetékes telefont 93-ban vezették be. A
30-as mobil fogható a faluban, szélessávú internet 2009-ben lesz kiépítve.
A közművek elégséges kapacitással rendelkeznek a település ellátásához.
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ÖSSZHANG A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL

ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV
A területet érintő területfelhasználási kategóriák: települési térség és erdőgazdálkodási térség. E térségek leírásában és a jelenlegi területhasználatban nincs ellentmondás.
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A területet érintő övezeti kategóriák
Az országos ökológiai hálózat övezetben csak olyan kiemelt térségi és megyei
területfelhasználási kategória, illetve olyan övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem
veszélyezteti. A szerkezeti terv ezeket figyelembe veszi.

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében beépítésre szánt terület csak
kivételesen, egyéb lehetőség hiányában, a külön jogszabályban meghatározott területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Az övezet területén a szerkezeti terv nem jelöl beépítésre szánt területet.
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A kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezetében bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni. A területet ez nem érinti.

Az országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezetben csak olyan kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategória jelölhető ki, amely a kijelölés alapjául szolgáló tájképi értékek fennmaradását nem veszélyezteti. Az övezetbe tartozó település településszerkezeti tervében csak olyan új területfelhasználási
egység jelölhető ki, továbbá helyi építési szabályzatában és szabályozási tervében csak olyan új építési övezet és övezet hozható létre, amely a kijelölés alapjául szolgáló tájképi értékek fennmaradását nem veszélyezteti. A szerkezeti terv
ezeket figyelembe veszi.
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MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERV
A területet érintő területfelhasználási kategóriák: erdőgazdálkodási térség, külterjes hasznosítású mezőgazdasági térség és hagyományos vidéki települési térség található. E térségek leírásában és a jelenlegi területhasználatban nincs ellentmondás.

A területet érintő övezeti kategóriák
A csúszásveszélyes terület övezet veszélyeztetett területein további beépítésre
szánt terület nem jelölhető ki és külszíni művelésű bánya nem nyitható. Az ajánlásokban felhívják a figyelmet a területen a fás növényzet védelmére, korlátozó
előírások bevezetésére és a létesítmények alapozásának körülményekhez igazodó
tervezésére. A szerkezeti terv ezeket figyelembe veszi.
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Tájképvédelmi terület övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból
kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni. A területet ez nem érinti.
Az ajánlásban írják, hogy a mezőgazdasági területen törekedni kell a művelési ágak
kialakult arányának megtartására. A szerkezeti terv ezeket figyelembe veszi.

Vízeróziónak kitett terület övezetbe tartozó települések veszélyeztetett területein, olyan
területfelhasználást kell előírni a település helyi építési szabályzatában és szabályozási
tervében, amely a vízerózió mértékét csökkenti. Az övezet területén erdő, gyümölcsös,
rét és legelő művelési ágban nyilvántartott földrészlet művelési ága nem változtatható
meg. A vízerózió által erősen veszélyeztetett rét- vagy legelő művelési ága erdőre
vagy szőlőre változtatható. A leejtőkön lévő területeket gyepesítéssel és erdősítéssel
ajánlott védeni. A szerkezeti terv ezeket figyelembe veszi.
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A kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezetében bányászati
tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint
lehet folytatni. A területet ez nem érinti.

Védett természeti terület övezetben új külszíni művelésű bánya nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bánya területe nem bővíthető. A területet ez nem érinti.
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Honvédelmi és katasztrófavédelmi terület övezete. A település beleesik a Paksi Atomerőmű 80 km-es veszélyeztetettségi zónájába. A település polgári védelembe nem sorolt. E szempontok nem befolyásolják a terveket.

Összegezve megállapítható, hogy Óbánya Község Településszerkezeti terve összhangban van az Országos Területrendezési Tervvel és Baranya Megye Területrendezési tervével.

PÉCSÉPTERV STÚDIÓ 318/2008

59

ÓBÁNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

JÓVÁHAGYOTT

MUNKARÉSZ

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA
A TERV CÉLJA
Az önkormányzati határozattal jóváhagyott, így az önkormányzat képviselőtestülete számára kötelező településszerkezeti terv a szakhatóságok véleményének figyelembevételével rögzíti a településfejlesztési koncepcióban meghatározott fejlesztések térbeli elhelyezését.
Mint a szabályozási terv megalapozó tervfázisa, a magasabb szintű elhatározások
figyelembevételével meghatározza a település alakításának, védelmének területi lehetőségeit és fejlesztési irányait, ennek megfelelően az egyes területrészek felhasználási módját, a település működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra elemeinek a település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését, valamint a helyi védelemre érdemes értékek körét.
A települési önkormányzat gondoskodik arról, hogy a településszerkezeti tervet
legalább tízévenként felülvizsgálják.
A TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÁLTALÁNOS ELVEI
A települések fejlődése során mindenkor törekedni kell az ökológiai és ökonómiai
oldal egyensúlyára. Az expanzív területhasználat, a természeti környezet szennyezése és szűkítése büntetlenül nem folytatható. Az újabb és újabb területek bevonása
helyett az elavult, kihasználatlan épületek és területek újrahasznosítását kell előnyben részesíteni.
Meg kell állítani azt a folyamatot, amelyben folyamatosan csökken a hagyományos
és természetes - a nem reprodukálható - környezet. Meg kell őrizni a település és a
táj még megmaradt sajátos egyediségét, identitását.
Sem a gazdaság, sem az ellátás nem értelmezhető települési léptékben. A kisebbnagyobb településcsoportokra kiterjedő együttműködés, az összefüggő rendszerekben való gondolkodás elkerülhetetlen.
A települési funkciók keverhetőségével, környezetvédelmi követelményeken alapuló, a lehető legtöbb még ismeretlen tulajdonosi szándékot befogadni képes, keretjellegű szabályozással kell elősegíteni a település szerves fejlődését.
A közérdek terheit a közösségnek kell viselni, mindemellett a magánérdek indokolatlanul nem akadályozhatja a közérdek érvényesülését.
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N ÉPESSÉGPROGNÓZIS
A község népességének korösszetételére az időskorú lakosság arányának növekedése jellemző, ezért a természetes szaporodás negatív tendenciája megmarad. A
községből való elköltözés megszűnni látszik, helyette a beköltözések, és visszaköltözések válnak jellemzővé. Így az elkövetkező 10-15 évben a község lakossága
várhatóan stagnál. Emellett várhatóan nő a nyaralók és a turisták száma.
A TERÜLETIGÉNYEK PROGNÓZISA
A meglévő épületállomány és a még be nem épített telkek a beköltözésekből és
visszaköltözésből, valamint a turizmus növekedéséből származó igényeket a terv
távlatában képes kielégíteni, ezért új területek igénybevételére nincs szükség.
T ERÜLETFELHASZNÁLÁS A KÜLTERÜLETEN
A terv a jelenlegi területhasználatok érvényes jogszabályokban meghatározott
területfelhasználási kategóriákba sorolását az alábbiak szerint javasolja.
A település egésze az országos ökológiai hálózat része, területét érinti az Európai
Unió Natura 2000 hálózata is. A település egész területén az erdők elsődleges rendeltetése védelmi.
A településszerkezeti terv a lehető legteljesebb mértékben igyekszik figyelembe
venni a táj- és természetvédelmi, élőhelyvédelmi, élőhely fenntartási, valamint az
élőhelyeknek kedvező természeti helyzetek megőrzésére vonatkozó előírásokat.
A település keleti bevezető szakasza mentén további gépkocsi elhelyezésére alkalmas fásított parkoló terület kialakítására teszünk javaslatot.
A volt vízimalmok ma turisztikai célt szolgának, amelynek fenntartását a terv támogatja. A malmok telkeinek jelenleg is beépítettek. Funkciójuk fenntartása a területnek különleges turisztikai terület kategóriájába sorolásával oldható meg, azzal hogy
az építésnek és a használatnak ki kell elégítenie a természetvédelem és az épített
örökség védelmének igényeit.
A település belterületéhez csatlakozó területen lévő sportpálya és sí lesikló pálya
különleges beépítésre nem szánt besorolást kap.
A BELTERÜLET TERÜLETFELHASZNÁLÁSI RENDSZERE
A meglévő belterület lakóházak által elfoglalt része falusias lakóterületbe soroltak.
A lakótelkek hátsó részét, ahol a szőlőskert volt kertes mezőgazdasági területbe soPÉCSÉPTERV STÚDIÓ 318/2008
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roltuk. Az út és a patak közti kis telkek beépítését szabályozástechnikai eszközökkel gátoljuk, egy részüket pedig célszerű lenne közterületként használni, hogy a patakpart megközelíthető legyen. A patakon túli belterületen lévő apró telkek korlátozott mezőgazdasági terület besorolást kapnak.
A lakás és nyaraló vagy egyéb turisztikai célú építési igények a belterületen meglévő foghíjtelkeken kielégíthetők.
É RTÉKVÉDELEM
A patakot kísérő gyepes területek korlátozott mezőgazdasági területek az ökológiai
hálózatban betöltött szerepük miatt.
Obánya közigazgatási területén nem található régészeti lelőhely, amely esetében az
Örökségvédelmi Hivatal korlátozásokat rendelhet el. A település határa mellett
közvetlenül, de már Tolna megyében található az un. Török mészégető, melynek
környezete azonban régészeti érdekű területnek számít.
A község hagyományos építészeti karakterének megőrzése céljából összegyűjtésre
kerültek a helyi védelemre érdemes épületek, illetve építmények, amelyeket H1
vagy H2 védelmi kategóriába soroltunk.
K ÖRNYEZETVÉDELEM
Óbánya a felszín alatti vizek a szennyeződésérzékenysége alapján érzékeny területen helyezkedik el.
A település levegőminősége kedvezőnek tekinthető.
K ÖZLEKEDÉSI ÉS KÖZÜZEMI HÁLÓZAT
A terv a közlekedési hálózatban egy új elemet javasol a Mecseknádasd és
Kisújbánya közötti kerékpárutat.
A közüzemi infrastruktúra teljesen kiépített.
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