
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 122/2015. (V.28.) határozat 

1. melléklete 
 

Beépítésre szánt területek: 

Lakóterületek: területe 0,0025 ha-ral nő az alábbiak szerint 

Ln nagyvárosias lakóterületek: területe változatlan 

Lk  kisvárosias lakóterületek: területe változatlan 

Lke  kertvárosias lakóterületek: területe 0,0025 ha-ral nő 

Lf  falusias lakóterületek: területe változatlan  

Lfk falusias lakókertes lakóterületek: területe változatlan 

 

Vegyes területek : területe 0,0078ha-ral nő az alábbiak szerint 

Vt Településközpont vegyes területek: területe változatlan  

Vk Központi vegyes területek : területe 0,0078 ha-ral nő 

 

Gazdasági területek: területe változatlan 

Különleges beépítésre szánt területek területe változatlan 

 

Beépítésre nem szánt területek: 

Közlekedési, közmű-elhelyezési és hírközlési területek: területe 0,2306 ha-ral csökken az 

alábbiak szerint 

Köá általános közlekedési területek 0,2306 ha-ral csökkennek 

Köv vasúti közlekedési területek: területe változatlan, 

Kör repülőtér területek: területe változatlan, 

Köp parkolási területek: területe változatlan, 

 

Zöldterületek: területe változatlan 

Erdőterületek: : területe változatlan 

Vízgazdálkodási területek: területe változatlan 

 

Mezőgazdasági területek:0,0612 ha-ral nőnek az alábbiak szerint: 

Máá árutermelő. általános mg. terület: területe változatlan 

Máf fásításra javasolt általános mg. terület: változatlan 

Mát tanyás általános mg. terület: 0,0612 ha-ral nő 

Mák korlátozott. általános mg. terület: területe változatlan 

Mkh hobbikertes mg. terület: változatlan 

Mkk korlátozott hasz. kertes mg. terület: változatlan 

Mát-vk városkörnyéki tanyás mg. terület: területe változatlan 

 

Különleges beépítésre nem szánt területek: 0,1591 ha-ral nőnek az alábbiak szerint: 

Kb-Sp beépítésre nem szánt sportolási célú terület: 0,1591 ha-ral nő 



A területi változások mérlege:  

Beépítésre szánt 

területek: 

  Beépítésre nem szánt 

területek: 

 

  

 növekedés 

(ha) 

csökkenés 

(ha) 
 növekedés

(ha) 

csökkenés 

(ha) 

 

Ln nagyvárosias 

lakóterület 

  Köá közlekedési terület  0,2306 

Lk kisvárosias 

lakóterület  

  Köv vasúti terület   

Lke  kertvárosias 

lakóterület 

0,0025  Zöldterületek (Zgyt)   

Lf  falusias 

lakóterületek:  

  Zöldterületek (Zkp)   

Lfk falusias lakókertes 

lakóterület 

  Zöldterületek (Zkk)   

Településközpont 

vegyes terület 

  Erdőterületek Ee   

Központi vegyes 

terület 

0,0078  Eg gazdasági   

Gksz kereskedelmi 

szolgáltató terület 

  Ev véderdő   

   Mezőgazdasági 

területek Mkh 

  

Gipz zavaró ipari 

gazdasági terület: 

  Máá árutermelő   

Különleges területek   Mát tanyás 0,0612  

Ks sport   Mák korlátozott   

Kn nevelési-oktatási:    

 

Máf ált. fásitási    

   Mát-vk   

Ke egészségügyi   Vízgazdálkodási 

terület (Vg) 

  

Kmü   Kb-Sp sport 0,1591  

Kz zöldfelületi       

Összesen: +0,0103 0  +0,2203 -0,2306 

Egyenleg: +0,0103  -0,0103 
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2. melléklete 

 

Településszerkezeti terv változása: 

 

14. számú tétel 

 
24. számú tétel  

 



60. számú tétel 

 
67. számú tétel  

 

 


