2. melléklet
a Trk. 39.§ (1) bekezdés szerinti eltérő véleményeket egyeztető tárgyaláshoz
a tárgyalást követően kiegészített összefoglaló
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DUNAVARSÁNY VÁROS HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK
ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA
A VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉNEK TÖBB PONTJÁN – 2018.
- a Trk. 38. § szerinti véleményezés összefoglalója – kiegészítve piros szövegrészekkel
a Trk. 39.§ szerinti eltérő véleményeket egyeztető tárgyalást követően,
a Trk. 39.§ (2) bekezdés szerinti döntést megelőzően
Pest Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész
PE/AF/00191-4/2018
Észrevétel:

A véleményezési eljárás további
szakaszában részt vesz.

Válasz: Az észrevétel alapján a rendelet szövegét javítottuk.
Észrevétel:

Válasz: Az 1. melléklet táblázatait a sorok számával és az oszlopok betűjelével
kiegészítettük.
Észrevétel:

Válasz: Az észrevétel alapján a rendelet szövegét javítottuk.
Észrevétel:
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Válasz: Az észrevételek alapján a szükséges formai javításokat elvégeztük.
Észrevétel:

Válasz: Az észrevétel alapján a rendelet szövegét javítottuk.
Észrevétel:

Válasz: A dokumentációt felülvizsgáltuk és a szükséges esetekben kiegészítettük.
Észrevétel:

Válasz: A beépítésre nem szánt
szabadonálló beépítés előírását.

területek

táblázataiban

Észrevétel:

Válasz: Az észrevétel alapján a rendelet tartalmát módosítottuk.
Észrevétel:
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szerepeltetjük

a

Válasz: Az észrevétel alapján a rendelet szövegét módosítottuk.
Észrevétel:

Válasz: Az észrevétel alapján a rendelet tartalmát módosítottuk.
Észrevétel:

Válasz: Az észrevétel alapján a rendelet tartalmát módosítottuk.
Észrevétel:

Válasz: Az észrevétel alapján a rendelet tartalmát módosítottuk.
Észrevétel:

Válasz: Az észrevétel alapján a rendelet szövegét módosítottuk.
Észrevétel:

Válasz: Az észrevétel alapján a rendelet szövegét javítottuk.
Észrevétel:

Válasz: Az észrevétel alapján a rendelet szövegét javítottuk.
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Észrevétel:

Válasz: Az észrevétel alapján a rendelet szövegét módosítottuk.
Észrevétel:

Válasz: A jelmagyarázatot az észrevétel alapján módosítottuk, meghatározását a
rendelet vonatkozó előírásába emeltük be.
Észrevétel:

Válasz: Az észrevétel alapján a rendelet szövegét módosítottuk.
Észrevétel:

Válasz: Az észrevétel alapján a rendelet szövegét felülvizsgáltuk és a szükséges
esetekben módosítottuk.
Észrevétel:

Válasz: A ”főrendeletetést kiszolágló építményt”, a „feltételes szabályozási vonal”
megnevezéseket átfogalmazással a vonatkozó előírásban értelmeztük, a
„melléképület”, a „bruttó szintterületi mutató” kifejezés már nem szerepel a
rendeletben, a „labdafogó hálót” töröltük a rendeletből a „terepszint alatti beépítés
mértéke” fogalmát a rendeletmódosításban megadtuk.
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Észrevétel:

Válasz: A Szabályozási terven az alkalmazható eszközök segítségével az egyértelmű
ábrázolásra törekedtünk.
Észrevétel:

Válasz: Az észrevétel alapján a rendelet szövegét módosítottuk.
Észrevétel:

Válasz: A dokumentációt az észrevételek szerint felülvizsgáltuk.
Észrevétel: Az eltérő vélemények egyeztető tárgyalására megküldött Állami
Főépítészi írásos véleményben részletesen nem meghatározott, további, a rendelettervezetet érintő pontosítások/módosítások iránti igények merültek fel.
Válasz: Személyes egyeztetés keretében tisztázódtak a még nyitott kérdések, melyet
követően a rendelet-tervezet az egyeztetést követően véglegesítésre kerülhet.
Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
PE-06/KTF/10798-3/2018
Észrevétel:

Válasz: Intézkedést nem igényel.
Észrevétel:
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A véleményezési eljárás további
szakaszában részt vesz.

Válasz: A T9 területen tervezett módosítás, a fenti szempontok alapján várhatóan a
jelenleginél kedvezőbb állapotot teremt, egyelőre tervi szinten.
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
DIP, KRID: 711100335.
Észrevétel:

A véleményezési eljárás további
szakaszában részt vesz.

Válasz: A véleményben megfogalmazott korlátozásokra vonatkozó javaslatot
mérlegeltük és a rendelet szövegét módosítottuk: a vélményben kívánt 95%-os
zöldfelületi arány helyett az OTÉK-on alapuló állami főépítészi véleményt figyelembe
véve, nem a minimális zöldfelület előírása került az övezetbe, hanem a maximális
burkolt felületé, ami 2%. Ez a módosítás biztosítja a 95%-os zöldfelület mértéket a
megengedett legnagyobb beépítés - 3% - mértéke figyelembevételével.
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály
FKI-KHO: 6610/2018
Észrevétel:

A véleményezési eljárás további
szakaszában részt vesz.
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Válasz:
Új beépítésre nem szánt bánya terület kijelölésére érvényes környezetvédelmi
engedéllyel rendelkező bányatelken kerül sor a tervezett módosítás keretében. Az
engedélyt a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főosztálya adta ki „PE/KTF/1476-30/2015” ügyiratszámú határozatában.
Az érintett terület az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (a
továbbiakban: OTrT) 12. § (1) bekezdésében nevesített országos vízminőség-védelmi
terület övezetébe esik (ahogy Dunavarsány és a szomszédos települések teljes
közigazgatási területe is). Az OTrT 15. § (2) bekezdésének értelmében „az övezetbe
tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése során ki kell jelölni a
vízvédelemmel érintett területeket, és a helyi építési szabályzatban az építési
övezetre vagy övezetre vonatkozó szabályokat kell megállapítani.”, illetve
ugyanezen 15. § (3) bekezdésének értelmében „az övezetben bányászati
tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint
lehet folytatni.”
Dunavarsány hatályos településrendezési eszközei alapján a tervezett módosítással
érintett területet nem érinti „vízbázis védőterületének belső-, külső határa” és a
„hidregeológiai védőidom A, illetve B zónájának határa” sem.
A Hatóság véleményben hivatkozott jogszabályok egyike sem tiltja a tervezett
bányászati célú területfelhasználást célzó átsorolást, de a terület használatának
szigorú feltételeit rögzítik és a tervezett területhasználathoz kapcsolódó célokat
határoznak meg, melyek alapján a Hatóság ok-okozati összefüggéseket mérlegelve
hozta meg elutasító véleményét.
Ugyanakkor a bemutatott - jogszabályban is rögzített - szempontokat, véleményünk
szerint a bányatelek kijelölésekor, illetve a környezetvédelmi engedélyezési eljárás
keretében szükséges érvényre juttatni, esetleg ezek alapján a szükséges
feltételrendszert meghatározni. Településrendezési szempontból jogos igényként
merül fel a bányavállalkozó részéről, hogy érvényes környezetvédelmi engedéllyel
rendelkező bányatelkén, a tervei szerint megkezdhesse a bányaszati tevékenységét,
melyhez a településrendezési eszköz tervezett módosítása is szükséges.
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A fentiek alapján a Hatóság véleménye ellent mond a 2015. évben kiadott
környezetvédelmi engedély tartalmának.
A 314/2012. (XI. 08.) Kormányrendelet 39.§ (1) bekezdése szerinti eltérő vélemények
tisztázására összehívott tárgyaláson az eltérő vélemény tisztázása szükséges a
Hatóság részvételével.
Észrevétel:

Válasz: Intézkedést nem igényel.
Észrevétel:

Válasz: A tájékoztatást köszönjük, tudomásul vettük.
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Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
10090-2/2018/h
Észrevétel:

A véleményezési eljárás további
szakaszában részt vesz.

Válasz: A tájékoztatást köszönjük. A fenntartási sáv használatát az idézett
kormányrendelet szabályozza. Az észrevétel alapján a tervdokumentáció módosítást
nem igényel.
Észrevétel:

Válasz: A vízbázisok védelmének biztosítása érdekében, a védelemre irányuló
előírásokat a helyi építési szabályzat a hatályos és a tervezett állapotban is
tartalmazza. A településrendezési eszközök tervezett módosítását magasabb szintű
jogszabályok nem korlátozzák, a nevezett Hatóság a véleményezés során
megkeresése megtörtént. Az észrevétel alapján a tervdokumentáció módosítást nem
igényel.
Észrevétel:

Válasz: Egyet értünk a véleménnyel. Erre a dokumentáció alátámasztó
munkarészének 8.2. fejezetében, a T2 területre vonatkozóan, az alábbiak szerint
utalást is teszünk:
„A teljes közműellátás megoldására a közeli már beépített és teljes közműellátással
rendelkező területeken üzemelő közműhálózatok csatlakozási lehetőségre,
rendelkezésre állnak.”
A közműpótlók alkalmazását csak opcionálisan tartalmazza a leírás, de a kapcsolódó
szövegezésen módosítottunk annak érdekében, hogy ez a szándék még
egyértelműbb legyen.
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Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
36300/2601-1/2018.ált.
Észrevétel:

A véleményezési eljárás további
szakaszában részt vesz.

Válasz: Intézkedést nem igényel.
Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala
Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
PE-06/OR/935-4/2018.
Észrevétel:

A véleményezési eljárás
további szakaszában részt
vesz.

Válasz: Intézkedést nem igényel.
Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági,
Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály
Földügyi és Földmérési Osztály
10.136-2/2018
Észrevétel:

A véleményezési eljárás
további szakaszában részt
vesz.

Válasz: Intézkedést nem igényel.
Észrevétel:

Válasz: A módosítással érintett terület, ahogy azt a tájékoztatóra és a véleményzési
során megküldött küldött vélemény is megállapítja, átlagosnál gyengébb minőségű
termőföld, ami alapvetően lehetővé tenné a terület átsorolását. Tekintettel azonban
arra, hogy Dunavarsány belterületén jelentős mennyiségű beépítetlen ingatlan
található és hivatkozva a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 6/B § b)
pontja alapján a Hivatal nem járul hozzá a tervezett átsoroláshoz. A vélemény
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kapcsán fontosnak tartjuk kiemelni azt a tényt, hogy Dunavarsány jelenlegi
településszerkezeti struktúrája szerint, a település gazdasági területeinek túlnyomó
többsége az 51-es út menti területekre és a két településrészt (KisvarányNagyvarsány) összekötő gyűjtőút menti területekre korlátozódik. Ennek a
hagyományosan kialakult települési struktúrának a legfőbb oka, hogy ezen területek
rendelkeznek a legelőnyösebb közlekedési kapcsolatokkal. A módosítással érintett
terület is ebben a térségben helyezkedik el. Meglévő, a hatályos településrendezési
tervekben is gazdasági területként szereplő ingatlanokhoz csatlakozik közvetlenül, sőt
a módosítással érintett telek egy része, már a hatályos tervek szerint is ipari gazdasági
terület besorolásban van. A jelen módosítás célja ezen funkció kiterjesztése a teljes
telekre, biztosítva az adottságok figyelembevétele alapján szükséges védelmi
erdősávokat. Figyelembe véve, hogy a módosítással érintett terület a Naprózsa
utcánál lévő csomóponton keresztül, a lakóterületeket nem érintő közvetlen közúti
kapcsolattal rendelkezik az 51-es úttal, valamint tekintettel a telek közvetlen
környezetében
(és
részben
az
adott
telken
is)
kialakult
gazdasági
területfelhasználásra, a vélemény felülvizsgálatát kérjük annak tükrében, hogy a
tervezett módosítás településszerkezeti szemszögből illeszkedő, a település
szempontjából elfogadott módosulást jelentene, egy az átlagosnál gyengébb
minőségű termőföld felhasználásával, mely területen a korábbi erdő művelés
kimondottan ezen célból lett megszüntetve, miközben a korábbi erdő pótlása a
település más területén megtörtént.
A 314/2012. (XI. 08.) Kormányrendelet 39.§ (1) bekezdése szerinti eltérő vélemények
tisztázására összehívott tárgyaláson az eltérő vélemény tisztázása szükséges a
Hatóság részvételével.
Megjegyzés: Az egyeztető tárgyaláson a Hatóság nem jelent meg, de jogszabályon
alapuló véleményét írásban továbbra is fenntartja, így a véleményezési anyagból a
T4-es terület törlése - a TSZT-ben és a rendelettervezetben egyaránt - szükséges.
Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala
A véleményezési eljárás további
Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály
szakaszában részt vesz.
PE-06/ERDŐ/4293-4/2018.
Észrevétel:

Válasz: A 26 F jelű erdőrészlet területe – Dunavarsány hatályos településrendezési
eszközeiben – kertvárosias lakóterületbe sorolt. Ez az állapot hosszú évek óta kialakult
állapot, melynek megváltoztatására nem terjed ki a jelen módosítás, sem a
terüleffelhasználás megváltoztatásának tekintetében, sem egyéb más tekintetben.
A 24 A-B-C-E jelű erdőrészletek besorolása – Dunavarsány hatályos településrendezési
eszközeiben – általános mezőgazdasági terület.
Az érintett területek területfelhasználásának módosulására a tavalyi évben (2017ben) került sor, az akkori módosítási eljárás keretében. Akkor az eljárás lefolytatásakor
a módosítás ellen a Hatóság a véleményezési fázisban nem emelt kifogást. Jelen
módosítás keretében a területet érintően nem tervezett a hatályos területfelhasználás
megváltoztatása. Összefoglalva, a véleményben hivatkozott erdőrészletek területeit
a jelen tervmódosítás nem érinti, a területek hatályos településrendezési tervek
szerinti besorolásának módosítása nem tervezett a jelen eljárásban.
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Honvédelmi Minisztérium
Hatósági Főosztály
10090-2/2018/h

A véleményezési eljárás további
szakaszában részt vesz.

Észrevétel:

Válasz: Intézkedést nem igényel.
Pest Megyei Kormányhivatal
Bányafelügyeleti Főosztály
PE/V/1020-4/2018

A véleményezési eljárás további
szakaszában részt vesz.

Észrevétel:

Válasz: Intézkedést nem igényel.
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Építményengedélyezési Osztály
EE/21729-2/2018

A véleményezési eljárás további
szakaszában részt vesz.

Észrevétel:
Válasz: Intézkedést nem igényel.
Országos Atomenergia Hivatal
OAH-2018-00057-0586/2018 (AL)

A véleményezési eljárás további
szakaszában részt vesz.

Észrevétel:

Válasz: Intézkedést nem igényel.
Pest Megyei Főépítész
73-7/2018

A véleményezési eljárás további
szakaszában részt vesz.

Észrevétel:
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Válasz: A megkért adatszolgáltatások alapján az érintett részeket kiegészítjük, illetve
módosítjuk.
Észrevétel:

Válasz: A rajzok léptéke és a módosítással érintett területek mennyisége, illetve egyes
területeken azok „sűrűsödése” véleményünk szerint nem feltétlenül eredményezne
könnyebb áttekinthetőséget egy másik grafikai megjelenítéssel, de a véleményt
mérlegeljük. A jóváhagyandó munkarészek között (alkalmasabb léptékben)
mindenesetre egyértelműen lehatárolásra kerültek a módosítással érintett területek.
Észrevétel:

Válasz: A fejezet felosztásának koncepciója, hogy az OTrT és BATrT előírásain halad
végig növekvő sorrendben.
Észrevétel:

Válasz: Az észrevétel alapján a fejezetet kiegészítjük.
Észrevétel:

Válasz: A véleményben megfogalmazott hiányosságok pótlásaival kapcsolatban a
fenti válaszaink mérvadóak.
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Magyar Közút Nonprofit Zrt.
PES-4004-2/2018
Észrevétel:

A véleményezési eljárás további
szakaszában részt vesz.

Válasz: Az alátámasztó munkarészben szereplő rövid utalás távlati célt határoz meg,
melynek részletei jelenleg nem ismertek. A konkrét javaslat nem képezi részét jelen
módosításnak, de a település közúti kapcsolatainak távlati elképzeléseit célszerűnek
tartjuk minimálisan szerepeltetni a munkarészben.
Észrevétel:

Válasz: A véleményben kért térképet elkészítettük. A 2. pontban - általános
ismertetésként - leírtakkal kapcsolatban, figyelembe véve, hogy jelen módosítás nem
érinti közvetlenül sem a Naprózsa lakópark, sem a Dunavarsányi Ipari Park területét,
így a leírást bővíteni nem tartjuk feltétlenül szükségesnek, de természetesen a
korábban megfogalmazott és hivatkozott véleményeket szem előtt tartjuk.
Észrevétel:

Válasz: Az észrevételeket köszönjük, tudomásul vettük.
A partnerségi egyeztetés keretében beérkezett vélemények
Dunavarsányi Ipari Park Szolgáltató Kft.
Észrevétel:

Válasz: A kérés miatt a tervdokumentáció nem igényel módosítást.
Kovács Gábor
Észrevétel: Nem támogatja a 781/1 és 781/2 hrsz-ú ingatlanokat is érintő javasolt
telekosztás (és utcanyitás) megvalósítását, mivel véleménye szerint a tulajdonosok
nem érdekeltek ebben és várhatóan nem fognak össze a közös cél érdekében.
Válasz: A tulajdonos egyet nem értő véleménye alapján a véleményezési anyagban
szereplő érintett módosítási javaslatot töröljük a tervből.
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A 2018. 09. 04-én megtartott Lakossági fórum jegyzőkönyveVálasz: A lakossági fórum jegyzőkönyve alapján (a város honlapján, a PARTNERSÉGI
EGYEZTETÉS menüpont alatt elérhető) az abban szereplő módosítási igényeken túl –
melyek átvezetése megtörténik a tervben - nem maradt más nyitott kérdés.
2018. október 9.

Az Összefoglalót összeállította:
Kertész Beáta Borbála főépítész, Dunavarsány
Vojnits Csaba tervező, Urbanitás KFT.
Az Összefoglaló kiegészítve piros szövegrészekkel a
Trk. 39.§ szerinti eltérő véleményeket egyeztető
tárgyalást követően, a Trk. 39.§ (2) bekezdés szerinti
döntést megelőzően
2018. október 30.
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