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BEVEZETŐ
Dunavarsány hatályos Településrendezési terveit a város Képviselő testülete az
alábbi döntéseivel hagyta jóvá:
 a hatályos Településszerkezeti tervet (TSZT) jóváhagyó határozat
112/2016. (VI.9.) Képviselő-testületi határozat
 a hatályos építési szabályzatot (ÉSZ) és Szabályozási tervet (SZT) jóváhagyó
rendelet
12/2016. (VI.10.) önkormányzati rendelet
A hatályos tervek elfogadása óta újabb módosítási igények merültek fel a rendezési
terveket illetően, ezért azok újbóli módosítása vált szükségessé.
A tervek az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény, az Országos Településrendezési és Építési követelményekről szóló 253/1997.
(XII.20.) Korm. rendelet alapján és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Trk.) 36. §-a szerinti teljes eljárás keretében kerülnek módosításra.
Jelen tervmódosítás 2016. júliusában kezdődött, két részterületet (a 0123/41 hrsz.-ú és
a 088 hrsz.-ú ingatlanokat) érintő módosítás miatt a Trk. 36. §-a szerinti teljes eljárás
keretében. A Trk. 37. § szerinti előzetes tájékoztatási szakasz lezárultát követően,
újabb módosítási igények merültek fel. Dunavarsány Főépítésze emiatt tájékoztatást
kért a Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi
Felügyeleti Főosztály Építésügyi Osztály vezetőjétől arra vonatkozóan, hogy
szükséges-e megismételni a Trk. 37.§ szerinti előzetes tájékoztatási szakaszt. Az
egyeztetés eredményeként az a megállapodás született, hogy a Trk. 37.§ szerinti
előzetes tájékoztatási szakaszt nem szükséges megismételni, amennyiben a Trk. 38.§
szerinti véleményezési szakasz keretében minden államigazgatási szervnek és
partnernek megküldésre kerül a véleményezési dokumentáció.
Dunavarsány hatályos településrendezési eszközeinek módosítását nagyobb részt
magánbefektetők
kezdeményezték
egyes
részterületeket
érintően.
A
magánbefektetők által kezdeményezett módosításokhoz előzetesen minden
esetben készült telepítési tanulmányterv az adott területre:


Telepítési tanulmányterv Dunavarsány 0123/41 hrsz.-ú ingatlan területére
2015. – Urbanitás Kft.



Telepítési tanulmányterv Dunavarsány Város Településrendezési
módosításának kezdeményezéséhez a 4672, 4673 hrsz.-ú területre
2016. – Urbanitás Kft
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Dunavarsány 088 hrsz.-ú
tanulmányterv
2015. - Zarándokterv Kft.

fás

–

tanyás

területre

vonatkozó

telepítési

Telepítési tanulmányterv Dunavarsány Város Településrendezési tervei
módosításának kezdeményezéséhez a 0138/31-35, 0146/62 hrsz.-ú területre
2016. – Urbanitás Kft
, melyek alapján az Önkormányzat támogatta a tervezett módosításokat. A hatályos
településrendezési eszközök módosításával az Önkormányzat az URBANITÁS Tervező
és Tanácsadó Kft.-t bízta meg.


Jelen módosításban ezeken kívül szerepelnek még az Önkormányzat által
terveztetett kerékpárúthoz kapcsolódó közterületi határ-módosítások, egy esetben
két magántelket érintő közterületi határ-módosítás és egy önkormányzati telek
átsorolása, melyen az Önkormányzat tűzoltó bázist szeretne létesíteni, valamint
néhány a hatályos Dunavarsány Építési Szabályzatát érintő hibajavítás is.
Mivel a hatályos településrendezési tervek nem sokkal jelen módosítás elindítását
megelőzően (2016. júniusában) kerültek elfogadásra, ezért a tervek és a terveket
megalapozó vizsgálatok is naprakésznek tekinthetők, így jelen módosítások
megalapozása keretében csak a hatályos tervekhez készült vizsgálatok
aktualizálását végeztük el az érintett területeken, a szükséges mértékben.
A hatályos tervhez készült vizsgálat és az alátámasztó munkarészek teljes tartalma
elérhető Dunavarsány város weboldalán az alábbi linkeken:
http://www.dunavarsany.hu/index.php/telepulesfejlesztes
http://www.dunavarsany.hu/index.php/telepulesrendezesi-eszkozok
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1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ
1.1. A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK ELHELYEZKEDÉSE, VÁROSI- ÉS TÉRSÉGI
KAPCSOLATAI
1.1.1. A módosítással érintett 0123/41 hrsz.-ú telek elhelyezkedése és kapcsolatai
A módosítással érintett tervezési terület Dunavarsány Dél-Dunavarsány városrészében
található, a bányatavak környezetében. Maga a tervezési terület is egy bányató és
annak parti sávja.
A hatályos tervek szerint a tó maga vízgazdálkodási terület, míg parti sávja
jellemzően Lke jelű kertvárosias lakóterület övezetbe sorolt. Valójában a terület egy
elkerített horgásztó, melynek partja beépítetlen és csak a horgászathoz kötődő
kisebb létesítmények (fedett padok, bográcsozó) találhatók rajta.
A terület kapcsolatát a város egyéb beépített területeinek irányába a Nagyvarsányt
és Kisvarsányt összekötő útba futó széles, kavicsos stabilizált út jelenti.

1.1.2. A módosítással érintett 4672 és 4673 hrsz.-ú telkek elhelyezkedése és
kapcsolatai
A tervezési terület Dunavarsány központi területén, Dunakisvarsány északi csücskénél,
belterületen fekszik a Tanítók útja és a Százados Istvánné utca találkozásánál.
A területet délkeleti és délnyugati irányból a tervezett állapothoz hasonló
kertvárosias lakóterület veszi körbe. Északkeletről és északnyugatról erdőterületek
határolják. A Nyugati erdőterület körül jelenleg üres telkek találhatóak, azonban ezek
is az erdő területfelhasználáshoz tartoznak.

URBANITÁS Tervező és Tanácsadó Kft.
www.urbanitas.hu
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A hatályos tervek szerint az egész tervezési terület Gksz jelű kereskedelmi, szolgáltató
gazdasági terület. A terület a tervezett telekalakításokat és összevonásokat követően
kb. ~1,36 ha kiterjedésű. A terület jelenleg beépítetlen, hasznosítatlan.

A terület Kisvarsány részét képezi, Nagyvarsány irányából stabilizált, burkolat nélküli
úton közelíthető meg.
1.1.3. A módosítással érintett 088 hrsz.-ú telek elhelyezkedése és kapcsolatai
A módosítással érintett tervezési terület Dunavarsány Naprózsa lakópark
városrészében található, a Nyugat-Kisvarsány és Nagyvarsány közé eső, jellemzően
beépítetlen területen, közel az ún. „V8” városi léptékű fejlesztési területhez.

A terület jelenleg erdő területfelhasználásba sorolt. Övezeti besorolása Ev jelű
védelmi erdőterület. Szomszédságában gazdasági területen ipari tevékenység folyik,
emiatt Nagyvarsány felé kiépített szilárd burkolatú út jelent kapcsolatot (Bartók Béla
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utca folytatása), de a város többi beépített területe irányába csak földutakon át
lehet eljutni.
1.1.4. A módosítással érintett 0138/31-35 és 0146/62 hrsz.-ú telkek elhelyezkedése és
kapcsolatai
A tervezési terület Dunavarsány Dél-Dunavarsány városrészében található, az egykori
bányatavak alkotta tórendszer környezetében. Maga a tervezési terület is egy volt
bányató és annak parti sávja.

A tervezési területet a legtöbb irányból korábbi bányaművelés során kialakított
mesterséges tavak veszik körül. A környező tavak nagy részének parti sávjai
beépítetlenek. A délnyugatra fekvő tavon vízisí központ üzemel, azonban ennek is
csak keleti és déli partja mentén alakult ki beépítés.
A tervezési területhez északnyugati irányból beépítésre szánt, de jelenleg még
beépítetlen belterületi ingatlanok csatlakoznak.
A hatályos tervek szerint a tó maga vízgazdálkodási terület, míg parti sávja Kbn-t jelű
beépítésre nem szánt különleges terület. A területet két irányból is szabályozási vonal
érinti. A teljes tervezéssel érintett terület 6,2 ha kiterjedésű, amelyből a vízfelület 3,36
ha. A terület jelenleg beépítetlen.
A terület Kisvarsányból stabilizált kavicsos úton közvetlenül megközelíthető.
1.1.5. A közterületi határ korrekciója az Erkel Ferenc
utcában
A tervezett módosítás keretében az Erkel Ferenc
utcában található 1645/5 hrsz. és 1646 hrsz. telkek
közterületi telekhatára módosul kis mértékben,
igazodva az utca meglévő telekvonalához.
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1.1.6. A tervezett kerékpárút nyomvonala
A tervezett kerékpárút nyomvonalának azon szakaszai, melyek kisajátítással
érintettek a Taksonyi út mentén, a Vasút soron, a Habitat utcában és a Nagyvarsányt
és Kisvarsányt összekötő út mentén találhatók.
A kerékpárút településrendezési tervmódosítással érintett szakaszait az alábbi ábrán
foglaljuk össze:

1.1.7. A tervezett tűzoltóraktár telke
A tervezett tűzoltó raktár telke (472 hrsz.) és vele a szomszédos - sportterület felé eső –
telek (471 hrsz.), a megváltozott funkció miatt kerül átsorolásra, a Halász Lajosné
utcában.
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1.2. A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT
ÖSSZHANGJÁNAK VIZSGÁLATA

TERÜLETEK

ÉS

A

TERÜLETRENDEZÉSI

TERVEK

1.2.1. Az Országos Területrendezési Terv - 2003. évi XXVI. törvény (OTrT) és 2005. évi
LXIV. törvény (BATrT) vizsgálata a tervezett módosításokat érintően
Az OTrT 2. mellékletét képező „Az Ország Szerkezeti Terve”-n Dunavarsány területe a
csak szimbólumként jelenik meg, mint 100 ha és 500 ha közti települési térség, ezért
kiterjedése nem a valós állapotnak megfelelő.

A tervlap az egyes módosítással érintett területek viszonylatában az alábbi elemeket
tartalmazza:
1. A 0123/41 hrsz.-ú telket érintően a tervezési terület egy része - a tó vízgazdálkodási térségbe, míg a tóparti sáv mezőgazdasági térségbe sorolt.
2. A 4672 és 4673 hrsz.-ú telkeket érintően a tervezési területre a tervlap
mezőgazdasági térséget jelöl. A tervezési területtől északra burkolt út
nyomvonala fut.
3. A 088 hrsz.-ú telket érintően a tervezési terület a mezőgazdasági térség része.
A tervlapon jelölt országos jelentőségű energetikai hálózati elemek nem a
területen, csak annak közelében haladnak.
4. A 0138/31-35 és 0146/62 hrsz.-ú telkeket érintően a tervezési területen a tó
felületére a tervlap vízgazdálkodási térséget, a szárazulatra mezőgazdasági
térséget jelöl. A tervezési területtől délre 220 kV-os átviteli hálózat távvezeték
nyomvonala fut.
5. A 471 és 472 hrsz.-ú telkeket érintően a tervezési terület a mezőgazdasági
térség része.
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Az OTrT 12. § (1) bekezdésében felsorolt országos övezetek közül csak a teljes
települést lefedő g) pont szerinti „országos vízminőség-védelmi terület övezete” érinti
az összes tervezési területet.

Ennek kapcsán az OTrT 15. § (2) bekezdése szerint:
„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.”
Dunavarsány teljes közigazgatási területe az övezetbe esik. A hatályos
településrendezési eszközökben ennek megfelelően szerepelnek a vízvédelemmel
érintett területek és az építési szabályzat is tartalmaz a vízvédelemmel kapcsolatos
előírásokat.
Az egyes tervezési területeket érintően megállapítható, hogy:
1. A 0123/41 hrsz.-ú telket nem érintik a vízvédelemmel érintett területek.
2. A 4672 és 4673 hrsz.-ú telkeket a hatályos Szabályozási terv szerint érinti a
hidrogeológiai védőidom „B” zóna határa. A hatályos építési szabályzat
tartalmazza ennek megfelelően a szükséges előírásokat, melyeket a tervezés
során is figyelembe kell venni.
3. A 088 hrsz.-ú telket nem érintik a vízvédelemmel érintett területek.
4. A 0138/31-35 és 0146/62 hrsz.-ú telkeket nem érintik a településrendezési
terveken feltűntetett vízvédelemmel érintett területek.
5. A 471 és 472 hrsz.-ú telkeket nem érintik a vízvédelemmel érintett területek.
Az OTrT 12. § (1) bekezdésében felsorolt országos övezetek közül, a tervezési területek
közül csak a 088 hrsz-ú telket érinti a d) pont szerinti „kiváló termőhelyi adottságú
erdőterület övezete”
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OTrT 14. § (1) bek.
„Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében új beépítésre szánt terület
nem jelölhető ki.”
A tervezett módosítás kapcsán nem kerül új beépítésre szánt terület kijelölésre, csak a
beépítésre nem szánt övezeti besorolás változik.
Az OTrT 12. § (1) bekezdésében felsorolt országos övezetek
közül, a tervezési területek közül csak a 0123/41 hrsz-ú
telket érinti a Tájképvédelmi szempontból kiemelten
kezelendő terület övezete. A területet éppen érinti az
övezet széle.

Az BATrT 2. mellékletét képező „Szerkezeti Terv” az egyes módosítással érintett
területek viszonylatában az alábbi elemeket tartalmazza:
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1. A 0123/41 hrsz.-ú telket érintően a tervezési terület nagyobb része – a tó –
vízgazdálkodási térség része, a tóparti területek pedig városias települési
térség részei, kivéve az északnyugati partját a tónak, ami szintén
vízgazdálkodási területbe sorolt.
2. A 4672 és 4673 hrsz.-ú telkeket érintően a tervezési terület városias települési
térségbe sorolt. A területtől északnyugatra fut egy átvitelt befolyásoló 120 kVos elosztó hálózat távvezetéke.
3. A 088 hrsz.-ú telket érintően a tervezési terület az erdőgazdálkodási térség és
egyben az országos erdőállomány kataszter szerinti erdőterületeknek is része.
4. A 0138/31-35 és 0146/62 hrsz.-ú telkeket érintően a tervezési területen a tó
vízgazdálkodási térségbe, a szárazulat városias települési térségbe sorolt. A
területtől délre futnak a 220 kV-os átviteli hálózat távvezeték elemei.
5. A 471 és 472 hrsz.-ú telkeket érintően a tervezési terület városias települési
térségbe sorolt.
A BATrT vonatkozó előírásai:
BATrT 5. § (2) bek.
„Városias települési térségben és a hagyományosan vidéki települési térségben új
lakóterület, vegyes terület, gazdasági terület, illetve üdülőterület abban az
esetben jelölhető ki, ha
a) a tervezett területfelhasználás jól illeszthető a település meglevő szerkezetéhez,
b) táj- és természetvédelmi, környezetvédelmi, erdővédelmi, valamint kulturális
örökségvédelmi és árvízvédelmi szempontok alapján nem sért társadalmi érdeket,
és
c) a tervezett funkció ellátásához szükséges műszaki infrastruktúra kapacitás azt
lehetővé teszi vagy a terület igénybevételével párhuzamosan kiépül.”
A Nyugati lakóparkban (2.) tervezett lakóterületi átsorolás tökéletesen illeszkedik a
település meglévő szerkezetéhez, nem sérti a fent felsorolt érdekeket és a terület
műszaki infrastruktúrával történő ellátása is kivitelezhető.
BATrT 6. § (1) bek.
„Az erdőgazdálkodási térséget legalább 85%-ában erdőterület területfelhasználási
egységbe, illetve természetközeli terület (ezen belül kizárólag karsztbokorerdő)
területfelhasználási egységbe kell sorolni. A védelmi elsődleges rendeltetésű
erdőterületként és a természetközeli területként besorolt területfelhasználási
egységek kiterjedése nem csökkenhet.”
BATrT 6. § (2) bek.
„Az egyes településeken lévő, erdőterületként besorolt területfelhasználási
egységek nagysága - a település közigazgatási területére vetítve - összességében
nem csökkenhet.”
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Nem BATrT, de ide tartozó előírás az OTrT 7. § (1) bek.
„Az Országos Erdőállomány Adattár szerint erdőterületnek minősülő területet a
településrendezési eszközökben legalább 95%-ban erdőterület területfelhasználási
egységbe kell sorolni.”
A fenti előírások a 088 hrsz. tervezési terület (3.) vonatkozásában vizsgálandók. Az
előírásoknak való megfelelést az alátámasztó munkarészben igazoljuk.
BATrT 10. §
„A vízgazdálkodási térséget legalább 95%-ban vízgazdálkodási terület, illetve
természetközeli terület területfelhasználási egységbe kell sorolni. A fennmaradó
részen olyan területfelhasználási egység jelölhető ki, amely nem veszélyezteti a
vízgazdálkodás érdekeit.”
A vízgazdálkodási térség területén, jelen módosítás keretében, meglévő
vízgazdálkodási terület nem kerül átsorolásra. A vízgazdálkodási térséget érintően
módosítás csak egy helyen (0123/41 hrsz. – 1.) történik, ahol beépítésre nem szánt
különleges terület kerül átsorolásra beépítésre szánt különleges horgászati célú
területté, amely övezetben a tervezett funkció továbbra sem veszélyezteti a
vízgazdálkodás érdekeit.
Az OTrT 12. § (2) bekezdésében felsorolt kiemelt térségi és megyei övezetek közül
csak a teljes települést lefedő e) pont szerinti „ásványi nyersanyagvagyon-terület
övezete” érinti az összes tervezési területet.

A hatályos településrendezési eszközök alapján a tervezési területeket bányászati,
vagy nyersanyagvagyon-kitermeléshez kapcsolódó terület nem érinti.
Emellett az OTrT 12. § (2) bekezdésének d) pontja szerinti „erdőtelepítésre javasolt
terület övezetét” ábrázoló tervlapon szintén feltűntetésre került a kiváló termőhelyi
adottságú erdőterületek övezete is, ami - ahogy korábban már említésre került –
érinti a 088 hrsz. (3.) tervezési területet.
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1.3. A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK VISZONYA A SZOMSZÉDOS TELEPÜLÉSEKKEL
ÉS AZOK RENDEZÉSI TERVEIVEL
A módosítással érintett területek – egy kivétellel - Dunavarsány belsőbb területein
találhatók, nem közvetlenül a település közigazgatási határánál, így a szomszédos
településekre a tervezett módosítások várhatóan nem lesznek hatással. Ez igaz a déli
közigazgatási határhoz közeli tó melletti (4.) tervezett módosításra is.
1.4. A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK VISZONYA A HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI
DOKUMENTUMOKKAL
Dunavarsány hatályos Településfejlesztési koncepcióját (TFK) a város Képviselőtestülete 111/2016. (VI.9.) határozatával fogadta el. Jelenleg folyamatban van a
város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elkészítése, melynek keretében a
hatályos Településfejlesztési koncepció aktualizálását is elvégzik.
A módosítással érintett területek vonatkozásában jellemzően nem tartalmaz érdemi
információt a hatályos TFK, de a két tó parti ingatlanon (1. és 4.) tervezett módosítás
kapcsán említésre méltó, hogy a TFK-ban az átfogó célok között szerepel:
„a volt bányatavak területeinek utóhasznosítása, kiemelten az alacsony terhelést
jelentő rekreációs és idegenforgalmi felhasználás érdekében”
, amely cél maximális összhangban van a tervezési területeken tervezett
módosítással.
1.5. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI ELŐZMÉNYEK
A módosítással érintett területek vizsgálata a hatályos településrendezési tervek
alapján.
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1.5.1. Dunavarsány város hatályos Településszerkezeti terve
112/2016. (VI.9.) Képviselő-testületi határozat
1.5.1.1. A TSZT tartalma a módosítással érintett 0123/41 hrsz.-ú telek tekintetében
A 0123/41 hrsz.-ú telek területe a
hatályos
tervek
alapjául
szolgáló
alaptérképen
még
nem
került
összevonásra. A tó területe V jelű,
vízgazdálkodási
területfelhasználásba,
míg a tóparti sáv jellemzően Lke jelű,
kertvárosias lakóterületbe sorolt, melyet
beépítésre
nem
szánt
különleges
területek tagolnak. Ugyanez az övezet
veszi körbe a tavat is. A környező
területek hasonló jellegűek. A volt
bányatavak területei vízgazdálkodási
övezetbe soroltak, míg a parti sávok
jellemzően valamely beépítésre szánt területbe, vagy beépítésre nem szánt
rekreációs célú különleges területbe soroltak. A területtől északra nagyfeszültségű
elektromos légvezeték fut.
1.5.1.2. A TSZT tartalma a módosítással érintett 4672 és 4673 hrsz.-ú telkek
tekintetében
A településszerkezeti terv a tervezési
területet
kereskedelmi,
szolgáltató
gazdasági (Gksz) területfelhasználási
egységbe sorolja. A területet nagyrészt
meglévő Lke jelű, kertvárosias lakóterület
veszi körbe. A terület északkeleti oldalán
futó út országos mellékút (52101 j. út),
míg az északnyugati határánál futó közút
tervezett települési fő- és gyűjtőútként
van jelölve. A tervezett út délkeleti
oldalánál
tervezett
kerékpárút
is
kijelölésre került. A tervezési terület
délnyugati határa mentén 120 kV-os
távvezeték és annak 18 m-es védőtávolsága fut.
1.5.1.3. A TSZT tartalma a módosítással érintett 088 hrsz.-ú telek tekintetében
A 088 hrsz.-ú telek jelenlegi területfelhasználása Ev jelű, védelmi erdőterület. A
területhez egyéb erdőterületek, mezőgazdasági területek és dél-nyugati irányból
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egy ipari gazdasági terület kapcsolódik. A területet Nagyvarsányhoz kötő út mentén
tervezett kerékpárút is fut.
A tervlapon kijelölésre került az a 036/52 hrsz. terület is, mely a megszüntetendő Ev
területfelhasználású terület pótlására használható az Önkormányzat Fejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottságának 65/2016. (IX.6.) számú határozata értelmében. A
terület jelenleg különleges beépítésre nem szánt területbe sorolt, melynek a rajzon
kijelölt része az északi csatlakozó területekhez hasonlóan Ev területfelhasználásba
sorolható.

1.5.1.4. A TSZT tartalma a módosítással érintett 0138/31-35 és 0146/62 hrsz.-ú telkek
tekintetében
A tervezési terület jelenlegi területfelhasználása változatos. A tó vízfelülete V jelű,
vízgazdálkodási területfelhasználásba sorolt. Ezt egy vékony sávban körbeveszi a
Kbn-re jelű, beépítésre nem szánt különleges rekreációs célú terület, ami a tó északi
része menti szárazulatot is lefedi. A tó északkeleti és délkeleti partja mentén Lke jelű,
kertvárosias lakóterületi a területfelhasználás. A tó déli partja Ev jelű, védelmi erdő
területfelhasználásba sorolt. A tervezési terület északi részét nyilvántartott régészeti
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lelőhely is érinti, a déli terület mentén 220 kV-os távvezeték és annak 25 m-es
védőtávolsága fut.

1.5.1.5. A TSZT tartalma az Erkel Ferenc
utcában
tervezett
módosítás
tekintetében
A tervezett közterületi határ módosítás
nem településszerkezeti jelentőségű
módosítás,
így
nincsenek
településszerkezeti vonzatai sem. Az
érintett telkek és a csatlakozó
közterület
Lke,
kertvárosías
lakóterületbe sorolt.
A módosítás közelében tervezett
kerékpárút halad.
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1.5.1.6. A TSZT tartalma a tervezett kerékpárút nyomvonala tekintetében
A kerékpárút által érintett területfelhasználási kategóriák:
Taksonyi út mentén
 Kbn-fhsz - A térségi települési folyékony hulladék kezelésére szolgáló
beépítésre nem szánt különleges terület
 Kfhk – A települési folyékony hulladék kezelésére szolgáló különleges terület
 Ev – Védelmi erdőterület
 Eg – Gazdasági erdőterület
 Gksz – Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület
Vasút sor mentén
 KÖk – Kötöttpályás közlekedési terület
Habitat utcában
 Lke – Kertvárosias lakóterület
Kisvarsányt Nagyvarsánnyal összekötő út mentén
 Lk – Kisvárosias lakóterület
 Lke – Kertvárosias lakóterület
 Vt – Településközponti vegyes terület
 Ksp – Sportolási célú különleges terület
 Zkk – Közkert
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1.5.1.7. A TSZT tartalma a tervezett tűzoltóraktár
telke tekintetében
A módosítással érintett területek jelenleg Lke,
kertvárosias lakóterületbe soroltak. A telkek előtt
tervezett kerékpárút nyomvonala halad.

1.5.2. Dunavarsány város hatályos építési szabályzata és Szabályozási terve
12/2016. (VI.10.) önkormányzati rendelet
1.5.2.1. A terv tartalma a módosítással érintett 0123/41 hrsz.-ú telek tekintetében
A szabályozási terven a tó
V*-t jelű, vízgazdálkodási
övezetbe sorolt. Az övezet
„a Településszerkezeti Terv
szerinti felhasználásig az
SZT-n távlati felhasználású
területként
lehatárolt
területek
vízfelülettel
borított része, ahol a
terület távlati beépítésre
nem szánt területhasználat
biztosítás érdekében –
építmény nem helyezhető
el.” Az ebben az övezetben lévő tavakba csapadékvíz nem vezethető be. A tó körüli
terület a településszerkezeti tervvel ellentétben Kbn-t jelű, különleges beépítésre nem
szánt övezetbe sorolt, mely övezetbe „a volt bányatavak szárazulatának területei
(földhivatali besorolás: töltés), a Településszerkezeti Terv szerinti felhasználásig az SZT-n
távlati felhasználású területként lehatárolt területek, ahol a tavak rendeltetés szerinti
használatához szükséges létesítmény (pl. a fenntartást szolgáló kiszolgáló raktár,
tartózkodó hely) elhelyezésére az övezet szárazulata után számított legfeljebb 1%-os
beépítés megengedhető, legfeljebb 4,5 m épületmagassággal az egyéb vonatkozó
jogszabályok megtartása mellett.”
A 0123/41 hrsz.-ú telket érintő szabályozások már kialakításra kerültek, így a
telekállapot a szabályozási terven tervezett állapotnak megfelelő. A telek északi
részét nagyfeszültségű elektromos légvezeték és annak védőtávolsága is érinti. A
teljes terület a TSZT alapján távlati felhasználású területként nyilvántartott.
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1.5.2.2. A terv tartalma a módosítással érintett 4672 és 4673 hrsz.-ú telkek
tekintetében
A szabályozási terv gyakorlatilag megegyezik a településszerkezeti terv tartalmával.
A tervezési területet a hatályos Szabályozási terv is gazdasági, Gksz-4 jelű építési
övezetbe sorolja, ami az Építési Szabályzat (ÉSZ) 53. §-a szerint:
„A Gksz jelű kereskedelmi, szolgáltató terület elsősorban környezetre jelentős
hatást nem gyakorló gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére
szolgál.”
és az alábbi övezeti paraméterekkel bír:

A területet három irányból kiszolgáló út, délnyugat felől pedig Lke-SZ-4 jelű,
kertvárosias lakóterületi építési övezet határolja.
A Tanítók útja felől, az 52101 j. út mentén 50 m-es védőtávolság érinti a területet, ám
ez hibás elem a szabályozási terven, mivel a belterületi szakaszon nincs szükség az 50
m-es védőtávolságra.
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1.5.2.3. A terv tartalma a módosítással érintett 088 hrsz.-ú telek tekintetében
A szabályozási terv a 088 hrsz.-ú telek esetében összhangban van a
településszerkezeti tervvel. A telek Ev jelű védelmi erdőterület övezetbe sorolt. A
telket 3 irányból közterületi szabályozás érinti, északkeleti és északnyugati irányból
egy-egy településszerkezeti jelentőségű út 16 m-es szabályozási szélessége, míg
délkeleti irányból egy Gksz területet kiszolgáló 10 m-es út szabályozása. A pontozott
raszter az Országos Erdőállomány Adattár szerint erdők területét jelöli, ami teljes
egészében lefedi a területet.

Az Ev területfelhasználás számára csereként kijelölt terület, Kbn-ez jelű, különleges
beépítésre nem szánt övezetbe sorolt, ami északon kijelölt Ev területfelhasználáshoz
kapcsolódik.
1.5.2.4. A terv tartalma a módosítással érintett 0138/31-35 és 0146/62 hrsz.-ú telkek
tekintetében
A szabályozási terv részben eltér a településszerkezeti terv tartalmától. A tó körüli
terület a településszerkezeti tervvel ellentétben egységesen szintén – a fent
részletezett - Kbn-t jelű, különleges beépítésre nem szánt övezetbe sorolt. A tó
területe itt is V*-t jelű, vízgazdálkodási övezetbe sorolt.
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A tervezési területet szabályozási vonalak is érintik. Déli és keleti irányból is
településszerkezeti jelentőségű utak határolják.
A teljes terület a TSZT alapján távlati felhasználású területként nyilvántartott.
1.5.2.5. A tervtartalma az Erkel Ferenc utcában
tervezett módosítás tekintetében
A tervezett módosítás miatt a közterületi határ az
Lke-O-K jelű, kertvárosias építési övezetet érintően
módosul.
1.5.2.6. A terv tartalma a tervezett kerékpárút
nyomvonala tekintetében
A tervezett kerékpárút nyomvonala miatt a
szabályozási terv egyes részein a meglévő
közterületek szélesítése válik indokolttá a Taksonyi
út, a Vasút sor, a Habitat utca és a Kisvarsányt
Nagyvarsánnyal összekötő út mentén.
1.5.2.7. A terv tartalma a tervezett tűzoltóraktár
telke tekintetében
A módosítással érintett telkek jelenleg Lke-O-K jelű
kertvárosias lakó építési övezetbe soroltak.
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1.6. A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK TÁRSADALMI ÉS HUMÁNINFRASTRUKTURÁLIS
VISZONYAI
A tervezési területek - a tervezett tűzoltó raktár telkét érintő módosítás kivételével jelenleg beépítetlen területek, ahol állandó lakos nem él.
A tervezett módosítások következtében az alábbi változások prognosztizálhatók:
- A módosítással érintett 0123/41 hrsz. telek tekintetében
A területen horgászati célra létesítendő kisházak kerülnek kialakításra, melyet
bérhorgászat keretében lehet majd igénybe venni. Lakóépület létesítését nem
tartalmazza a fejlesztési koncepció.
- A módosítással érintett 4672 és 4673 hrsz. telkek tekintetében
A területen kb. 16 lakóépület elhelyezésére szolgáló telek kialakítása tervezett,
melyen maximum 32 lakás alakítható ki, de az igények függvényében, ez a
lakásszám lényegesen kevesebb is lehet a megvalósulás után.
- A módosítással érintett 088 hrsz. telek tekintetében
Fás, ligetes mezőgazdasági területek kialakítása tervezett a területen, ahol
nagyméretű telkeken (6000 m2) lakóépület elhelyezése is megengedetté válik.
A terület méretei maximum 5 lakóépület elhelyezését teszik lehetővé.
- A módosítással érintett 0138/31-35 és 0146/62 hrsz. telkek tekintetében
A
területen
magánberuházás
megvalósulása
várható,
melynek
következtében maximum két lakóépület és az ezeket kiszolgáló egyéb
építmények létesítése tervezett.
- Az Erkel Ferenc utcában tervezett módosítás tekintetében
A tervezett módosításnak nincsenek építési jellegű vonzatai.
- A tervezett kerékpárút nyomvonala tekintetében
A módosítás célja helybiztosítás a tervezett kerékpárút számára.
- A tervezett tűzoltóraktár telke tekintetében
A tervezett módosítás következtében a telken a meglévő épületek
korszerűsítése és kisebb bővítése várható.
A fenti tételes elemzés alapján egyértelműen megállapítható, hogy a tervezéssel
érintett területeken várható változások sem eredményeznek jelentős változást a
térség társadalmi és humáninfrastrukturális viszonyaiban a jővőben.
1.7. A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK GAZDASÁGI SZEREPE
A módosítással érintett területek jelenleg sem és várhatóan a tervezett átsorolás után
sem rendelkeznek semmilyen jelentős gazdasági szereppel. Kivétel lehet ez alól a
0123/41 hrsz.-ú telek, ahol a bányatavon működő horgászati célú rekreációs funkció
és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő funkciók (sport célú szállás) az idegenforgalom
szempontjából a város meglévő vonzerejét gazdagíthatják.
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1.8. A TÁJI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK, A ZÖLDFELÜLETI RENDSZER, A
KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS, A KATASZTRÓFAVÉDELEM ÉS A VÁROSI
KLÍMA ÖSSZEVONT VIZSGÁLATA, ELEMZÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE
Dunavarsány településrendezési eszközeinek 2015. évben indult és 2016.évben
lezárult felülvizsgálata és részleges módosítása során elkészültek a 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően, a
Kr. 9.§ (6) bek. szerint értelmezett, a tervezési feladat jellegének és mélységének, a
tervezési terület adottságainak figyelembe vételével és az ezeknek megfelelő
kidolgozással, a tematika szerinti alábbi témakörökben is1:
-

A táji és természeti adottságok vizsgálata
Zöldfelületi rendszer vizsgálata
Környezetvédelem és településüzemeltetés
Katasztrófavédelem
Városi klíma

A megalapozó vizsgálatok jelen dokumentációja a fenti előzmény kiegészítése a
tárgyi tervmódosítások területére vonatkozóan, felhasználva a módosítási területekre
elkészült telepítési tanulmánytervek2 helyzetfeltáró munkarészeit.
A tervmódosítási területek közös adottsága – Dunavarsányi közigazgatási
illetőségükön túl -, hogy jelenleg döntően beépítetlen területek, továbbá, hogy a táji
– környezeti tartalmú területrendezési térségi övezeti besorolások közül
értelemszerűen vonatkoznak rájuk a város teljes igazgatási területére meghatározott
térségi övezeti előírások: Az OTrT 12. § (1) bekezdésében felsorolt országos övezetek
közül, a tervezési területeket a teljes települést lefedő g) pont szerinti „országos
vízminőség-védelmi terület” és az OTrT 12. § (2) bekezdésében felsorolt kiemelt térségi
és megyei övezetek közül csak a teljes települést lefedő e) pont szerinti „ásványi
nyersanyagvagyon-terület övezete” érinti.
A fentiek közül ez utóbbinak meghatározó szerepe van a település kialakult táji –
környezeti állapotára, a számos, mára már felhagyott külszíni bánya és a helyükön
keletkezett bányatavak látványának, hatásainak köszönhetően. A módosítási
területek közül két terület is felhagyott bányató és partja.
A másik, vízminőségvédelmi övezet előírásai részben összefüggenek az előbbi
övezettel, továbbá a területek jelenlegi és jövőbeni ellátásra is hatással van.
Ezen általános jellemzőkön túl az egyes területek vizsgálata során az alábbi egyedi
adottságok befolyásolják a területek jelenlegi felhasználási módját és ezek
változtatási területeit. Az 5 jelentősebb TSZT módosítási terület közül két bányató, egy
erdő és két beépítetlen belterület.

1
2

Készítő: az URBANITÁS KFT megbízásából: PESTTERV KFT. 2015.
Készítők: az URBANITÁS KFT 2015-16., ZARÁNDOKTERV KFT 2015.
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1.8.1. A módosítással érintett 0123/41 hrsz. telek vizsgálata
A 0123/41 hrsz. területet három irányból bányaművelés során kialakított
mesterségesen tó, északnyugatról pedig üresen álló, egykori marhatelep határolja. A
terület számára kiváló megközelíthetőséget biztosít a Kisvarsányt és Nagyvarsányt
összekötő települési közút, amelyet jelenleg északi irányból murvával borított, déli
irányból aszfaltos bekötőút segítségével lehet elérni.
A tervezési terület körüli tavak egy része horgásztóként működik, amelyek parti sávjai
nagyrészt beépítetlenek, csupán a délnyugatra fekvő tó körül alakult ki hétvégi
házas beépítési forma.
A módosítással érintett terület a telekalakításokat és összevonásokat követően
145.917 m2 kiterjedésű, melyből a vízfelület 82.556 m2.*
Az OTrT 12. § (1) bekezdésében felsorolt országos övezetek közül, a tervezési területet
is érinti a teljes települést lefedő „országos vízminőség-védelmi terület”övezetén kívül
a Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete.
A tervezési területen jelenleg csak egy „fogadó épület”. A szomszédos területek
ritkán beépítettek: északnyugati irányban az egykori marhatelepen vasbeton
panelekből összeállított, nyeregtetős felhagyott raktárépület található. A területtől
délkeletre fekvő horgásztó mentén néhány darab könnyűszerkezetes hétvégi ház áll.
A tó körül gondozott zöldfelület található, amelyet a növényborítottság
szempontjából három szakaszra lehet felosztani. Közvetlenül a vízparton fás, cserjés,
bokros sáv fut körbe, amely csak az északkelti oldalon ritkul és szakadozik fel. A
partmenti zöldsávot követően egy kaszált parlag fut körbe. A harmadik sáv egy
újabb fákkal és bokrokkal borított zöldsáv, amely elsősorban a terület délnyugati
oldalát borítja, közvetlenül az út mellett pedig sűrűn benőtt növényzet jellemzi. A
vízparton számos helyen egybefüggő nádas található.
Összességében a tervezett rekreációs funkcióhoz a területen még kevés a
kondicionáló zöldfelület és növényzet a korábbi kavicsbánya hasznosítás miatt, ez
azonban új betelepítésekkel jelentősen javítható. Szerencsés adottság, hogy a
terület déli oldalán lévő út és a szomszédos tó északi oldalán lévő tó melletti út
mentén lévő fasorok tájképi jelentőséggel bírnak, az egész környezet megjelenését
meghatározva.
A zöldfelületek és a meglévő faállomány elhelyezkedését a korábban elkészített
telepítési tanulmányterv az alábbiak szerint ábrázolja:
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1.8.2. A módosítással érintett 4672 és 4673 hrsz. telkek vizsgálata
A 4672, 4673 hrsz. belterületi tömb, ahol a tervezési terület a tömb beépítetlen része,
és ahol a terv Gksz övezetet jelölt ki, a már lakóházakkal beépült teleksávon túl.
Délkeletről és délnyugatról kertvárosias lakóterület határolja.
A módosítási cél a teljes tömb lakóterületi felhasználása, összesen: 18.408 m2
területen. A hatályos Szabályozási terv szerint a tervezési területet érinti a
hidrogeológiai védőidom „B” zóna határa. Az építési szabályzat tartalmazza ennek
megfelelően a szükséges előírásokat, melyeket a tervezés, a közműellátás során is
figyelembe kell venni.
A tervezési terület teljes egésze zöldfelülettel borított. Ez a borítottság csak gyep
szintű, jelentős fás szárú növényállomány továbbá természetvédelmi szempontból
értékes növényzet nincs a területen.
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A területtől északkeletre, a Tanítók útja mentén szabályosan ültetett fasor fut. A
terület északnyugati oldalán futó stabilizált út túloldalán részben szabályosan
telepített erdőterület, részben mezőgazdasági művelés alatt álló területek találhatók.
A terület zöldfelületi vizsgálatát a tanulmánytervi előzmény az alábbi ábrával
dokumentálja:

A lakóterület tömbjét érinti a vízmű kutak kijelölt hidrogeológiai B védőidoma, amely
a tervezett beépítés megvalósítását szigorúbb közműellátási feltételekkel engedi
meg.
A terület zöldfelületi, környezeti és természeti jellemzőit összefoglalva megállapítható,
hogy a tervezett lakóterületi átsorolási szándéknak környezeti szempontból nincs
akadálya.
1.8.3. A módosítással érintett 088 hrsz. telek vizsgálata
A tervezési terület és szűken vett környezete zöldfelületi szempontból két eltérő
tulajdonságú területrészre osztható. A telektől ÉK-re levő területegység döntő
hányadát a mezőgazdasági területek teszik ki, míg a DNy-ra eső kapcsolódó
területek döntően erdőterületek. A mezőgazdasági művelésű területek biológiai
szempontból aktívnak tekinthetők, de ökológiai szempontból nem rendelkeznek
különösebb értékkel.
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A vizsgált területet erdőállomány fedi. Az erdőterület magántulajdonban álló
üzemtervezett erdőterület, a 24/A - /C, /E, /I jelű erdőrészletek alkotják. Üzemterv
szerinti elsődleges rendeltetés szerint nagyobbrészt (24/B, /C/, /E) védelmi, kisebbrészt
gazdasági (24/A, /I) célú erdő, védettség alatt nem áll. Tűzveszélyességi besorolása
szerint mindhárom kategória érinti. Az erdőrészletek termőhelyi értéke 4. termőhelyi
osztályban (E4) van nyilvántartva.
A vizsgált területhez kapcsolódó területeken megtartandó növényzet a kapcsolódó
erdőterületek viszonylag jó egészségi állapotban levő faállománya, egyéb
növényzeti érték nem található.
A tervezési területen természeti értékvédelmi szempontból értékes terület (természeti
terület, védett természeti terület Natura2000 terület, ökológiai hálózat) nem található.
A tervezési terület közvetlen szomszédságában sem található ilyen terület, így ezekre
nincs hatással. Természetközeli állapotú társulások sem fordulnak elő a területen.
Természeti – ökológiai és biológiai – szempontból tehát a terület védendő
adottsággal nem rendelkezik.
A szakterületi nyilvántartás (forrás: http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm) a területen
nem jelez semmilyen védendő elemet illetve védettséget. A területen az egyedi
tájérték kataszterben (TÉKA) nyilvántartott objektum nem található.
A terület az ingatlan nyilvántartásban erdőterületi besorolású termőföld,
üzemtervezett erdőterület, természeti állapotában művelés alatt álló erdőterület. A
vizsgált terület síkterület.
A jelenlegi területhasználatból adódóan zaj- és légszennyezési terhelést nem jelent a
környezetére. A területet a környezetében levő úthálózatról sem éri jelentős
közlekedési eredetű zaj- és légszennyezési terhelés.
A tervezett területhasználat és beépítés a jelenlegi állapothoz képest jelentős zajrezgés- és légszennyezés terhelésnövekedést nem okoz, a jövőben is a jelenlegi
alapterhelés lesz a meghatározó.
A területen illegális hulladék elhelyezésre utaló nyomok nem figyelhetők meg.
Jelenleg a terület tisztántartása többé – kevésbé megoldott, kisebb időszakos
terheléssel jár az útmenti spontán szemetelés, de ezek nyomai nem tömegesek.
A környezetvédelmi információs rendszer (KÖRINFO) adatbázis a területen
szennyezettséget és szennyezőforrást nem jelez, adatot nem közöl (forrás:
http://www.enfo.hu/gis/korinfo/.
A
vizsgált
terület
felhasználását
nem
korlátozzák
védőterület-igényes
közműlétesítmények (szénhidrogén szállító földvezeték, oszlopokon légvezeték, stb.).
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A szennyeződésérzékenységi adottságok és veszélyek mellett földvédelmi
szempontból meghatározók a termőhelyi viszonyok, a földminőségi adottságok.
Az érintett földrészlet nyilvántartott erdőgazdasági termőterület. A terület termőhelyi
viszonyai nem tükrözik a térségi övezeti besorolás adatait: a terület egy részét érinti
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület országos övezete, holott a termőhelyi
nyilvántartásban egységesen E4 osztályban szerepel.

1.8.4. A módosítással érintett 0138/31-35 és 0146/62 hrsz. telkek vizsgálata
A tervezési területet a legtöbb irányból korábbi bányaművelés során kialakított
mesterséges tavak veszik körül. A környező tavak nagy részének parti sávjai
beépítetlenek. A délnyugatra fekvő tavon vízisí központ üzemel, azonban ennek is
csak keleti és déli partja mentén alakult ki beépítés. A tervezési területhez
északnyugati irányból beépítésre szánt, de jelenleg még beépítetlen belterületi
ingatlanok csatlakoznak.
A hatályos tervek szerint a tó maga vízgazdálkodási terület, míg parti sávja Kbn-t jelű
beépítésre nem szánt különleges terület. A területet két irányból is szabályozási vonal
érinti. A teljes tervezéssel érintett terület 6,2 ha kiterjedésű, amelyből a vízfelület 3,36
ha, a tó hasznosítatlan.
A tó körül gondozott zöldterület található, amelyet a növényborítottság
szempontjából három szakaszra lehet felosztani. Közvetlenül a vízparton fás, cserjés,
bokros sáv fut körbe. A part menti zöldsávot követően egy kaszált parlag fut
majdnem körbe. Ebből csak a beépítésre szánt, belterületi telkek felé eső szakasz
marad ki, melyen egy fákkal, bokrokkal szegélyezett földút fut. A harmadik sáv egy
újabb fákkal és bokrokkal borított zöldsáv, melyek a tervezési területet határoló utak
mentén alakultak ki. Ezek a néhol kicsit hiányos fa- és cserjesorok tájképi
jelentőséggel is bírnak, az egész környezet megjelenését meghatározzák. A vízparton
számos helyen egybefüggő nádas található.
A zöldfelületi adottságokat az előzményként készült telepítési tanulmányterv alábbi
ábrája szemlélteti:
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1.8.5. A tervezett tűzoltóraktár telkének vizsgálata
Ez a belterületi beépítésre szánt területen belüli módosítás környezeti szempontból
kisebb jelentőségű a korábbinál. Itt mindössze egy 0,26 ha-os kijelölt kertvárosi
lakóterületi tömb kerül településközponti vegyes területi átsorolásra.
Ennek táji- környezeti, zöldfelületi adottságai és hatásai indifferensek, védett területet
nem érint, eltérő szorzói miatt viszont biológiai aktivitásérték kompenzációt igényel.
Ezt az alátámasztó munkarészben igazoljuk.

1.9. AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VIZSGÁLATA
A tervezési területek nagyobb része, ahogy korábban már kifejtésre került, jelenleg
beépítetlen. Ez alól kivételt a 0123/41 hrsz. telek és a belterületi 471-472 hrsz. telkek
jelentik. Az elsőn egy kisméretű faszerkezetes fogadó épület áll, míg utóbbiak közül a
lakó telken egy lakóépület, a tervezett tűzoltó raktár telkén földszintes raktárépületek,
és lábakon álló tető áll.
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A tervezési területek viszonylatában a tervezett (TSZT-n jelölt) és a valós
területfelhasználás sok esetben eltér:
- A módosítással érintett 0123/41 hrsz. telek tekintetében
A valós területfelhasználás eltér a TSZT-ben jelölttől, mert már jelenleg is - a
most tervezett állapothoz igazodva - inkább rekreációs szerepet tölt be a
terület, nem pedig kertvárosias lakó funkciót.
- A módosítással érintett 4672 és 4673 hrsz. telkek tekintetében
A terület hasznosítatlan. Gazdasági tevékenység nem is működött rajta
korábban sem.
- A módosítással érintett 088 hrsz. telek tekintetében
Ezen a területen a valós területfelhasználás megegyezik a TSZT-ben jelölttel,
jelenleg erdő található rajta.
- A módosítással érintett 0138/31-35 és 0146/62 hrsz. telkek tekintetében
A területen nincs kertvárosias lakóterület, jelenleg inkább rekreációs
jelentősége van, de valójában hasznosítatlan.
- A tervezett tűzoltóraktár telke tekintetében
A kertvárosias lakóterületi besorolás megfelel a környezetnek és a jelenlegi
használatnak, de a megváltozó funkció indokolja a besorolás változását és a
kicsit intenzívebb beépíthetőség megengedését a területen.
A tulajdonviszonyok tekintetében megállapítható, hogy a módosítással érintett
területek jellemzően magántulajdonban vannak. Ez alól csak a tervezett tűzoltó
raktár jelent kivételt ami önkormányzati tulajdonú.
A területeket nem érintik az épített környezet értékei. A módosítással érintett területek
közül - a hatályos Szabályozási terv szerint - a 4672-4673 hrsz. telkek területe régészeti
érdekű terület. Az ÉSZ nem tartalmaz külön előírásokat a régészeti érdekű területekre
vonatkozóan, csak a nyilvántartott régészeti lelőhelyek kapcsán, így a régészeti
érdekű területek kapcsán a felsőbbrendű jogszabályok előírásait kell alkalmazni.
A módosítással érintett 0138/31-35 telkek egy részét nyilvántartott régészeti lelőhely
érinti. Az ÉSZ 21. § (2) bekezdése szerint:
„A nyilvántartott régészeti lelőhelyekkel, valamint az esetlegesen előkerülő
régészeti emlékekkel kapcsolatban a vonatkozó jogszabályok előírásait kell
alkalmazni.”
A nyilvántartott régészeti lelőhely adatai:
Azonosító

Lelőhely-szám

Név

Helyrajzi szám

EOV Y
koordináta

EOV X
koordináta

42070

4.B

Nagyordasdűlő

0138/37, 0138/38, 0138/43,
0138/31, 0138/32, 0138/33,
0138/34

649894

214489
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1.10. KÖZLEKEDÉS
1.10.1. Közúti kapcsolatok
-

A módosítással érintett 0123/41 hrsz. telek tekintetében
A 0123/41 hrsz.-ú telek csak egy széles, murvás kiszolgáló úton közelíthető meg,
szilárd burkolatú út nem vezet ide. A murvás út a Kisvarsányt és Nagyvarsányt
összekötő települési jelentőségű útba (Sport utca - Vörösmarty utca) köt. A
Sport utca nyugati irányba szintén közvetlenül köt az 51. számú országos
főútba, illetve az ellenkező irányba közelíthető meg Kisvarsány településrész.

-

A módosítással érintett 4672 és 4673 hrsz. telkek tekintetében
A tervezési területet északkeletről a Tanítók útja, délkeletről a Malmos József
utca, északnyugatról a Százados Istvánné utca és délnyugatról a Gömöry
Ferenc utca határolja.
A Tanítók útja és a Százados Istvánné utca becsatlakozik a Taksonyi útba,
amely egy országos mellékút. Ez az út közvetlen közúti kapcsolatot biztosít az
51. sz. főúttal. A Taksonyi út egyben Kisvarsány célforgalmát is bonyolítja és
bekapcsolja azt a Budapest felé irányuló főúthálózatba.
A tervezési terület tömbje gépjárművel körbejárható. A tervezési terület körüli
útpályák
burkoltak
és
megfelelő
szélességűek,
így
megfelelő
megközelíthetőséget biztosítanak. Kivétel ez alól a Százados Istvánné utca
kavicsos stabilizált útja, melynek fejlesztése településszerkezeti jelentőségű és
túlmutat a jelenlegi módosítás keretein.

-

A módosítással érintett 088 hrsz. telek tekintetében
A 088 hrsz.-ú telek a Bartók Béla úton közelíthető meg szilárd burkolatú
közúton, mely utca közvetlenül a települési jelentőségű Sport utcába köt. A
Sport utcán át elérhető viszonylatok fent már bemutatásra kerültek.

-

A módosítással érintett 0138/31-35 és 0146/62 hrsz. telkek tekintetében
A tervezett fejlesztés az 51. számú főút felől Majosháza irányából széles
kavicsos stabilizált úton, a dunavarsányi belterület felől a Nagyvarsányi utca
folytatásában futó kavicsos stabilizált úton közelíthető meg. Az útpályák
megfelelő szélességűek, a terület megközelítését biztosítják. A tervezési terület
gépjárművel körbejárható, bár a tó keleti oldalán futó út sorompóval lezárt.
Hosszabb távon, amennyiben a környéken több nagyobb volumenű fejlesztés
is megvalósulna, célszerűvé válik az utak burkolása, részben a portalanítás
igénye miatt is.

-

A tervezett tűzoltóraktár telke tekintetében
A módosítással érintett telkek a Halász Lajosné utca felől, burkolt, lakóterületi
kiszolgáló útról közelíthetők meg.
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1.10.2. Közösségi közlekedés
Dunavarsány tömegközlekedését a települést észak-déli irányban átszelő MÁV 150.
sz. Budapest – Kunszentmiklós/Tass – Kelebia vasútvonala, illetve a Volánbusz helyközi
járatai hivatottak ellátni.
A vasúthoz tartozó Dunavarsány vasútállomás infrastruktúrája alacsony színvonalú,
de a vasútvonal jelenleg egy átfogó fejlesztés előtt áll. Ugyanakkor maga a
vasútállomás a tervezési területektől viszonylag távol esik.
A közvetlen budapesti kapcsolatot biztosító 654, 655, 660 és 661 sz. helyközi járatok
közül a 655 számú az 52101 jelű úton a vasútállomásig csúcsidőben 20 – 30
percenként közlekedik, a többi az 51. sz. főúton jár és megállóik csak a Naprózsa
lakóparknál levő elágazásnál és a Dunavarsány bejáró útnál vannak. A 652. számú
Majosháza–Dunavarsány–Délegyháza–Áporka
járat
a
települések
közötti
kapcsolatot biztosítja. A 664, 665 és 667–668 számú járatok Szigethalom autóbusz
állomáson a ráckevei HÉV-hez csatlakoznak.
A település területén a Sport utca–Vörösmarty utca útvonalon a megálló távolság 6700 m, ami megfelelő kiszolgálást biztosít a tervezési területek számára is.
1.10.3. Kerékpáros és gyalogos közlekedés
A tervezési területek gyalogosan, kiépített járda hiányában, jellemzően az úttest
szélén haladva közelíthetők meg. Ez alól a belterületi lakóterületek jelentenek
kivételt. Kerékpáros útvonal sincs a tervezési területek közelében, de ez a hiányosság
már csak átmeneti, mivel épp jelen tervezés keretében kerül sor a tervezett
kerékpárutak helybiztosítására.
1.10.4. Parkolás
A tervezési területeken jellemzően jelenleg nincs olyan funkció, melyhez parkolót
kellene biztosítani, de a jelen módosítás kapcsán szükségessé váló parkolóhelyek –
minden esetben - telken belül biztosíthatók.
1.11. KÖZMŰVESÍTÉS
Dunavarsány közvetlen a Ráckevei-Soroksári Duna ág mentén fekszik, a kedvező
közlekedési és természeti adottsága hatására kis hullámzással, de népességszáma
egyenletesen növekszik. A növekvő népesség elhelyezési lehetőségét, a településen
élők számára pedig a település élhetőbbé-lakhatóbbá tételét szolgálja a készülő
településrendezési terv. Az igényesebb lakókörülmény alakításával, új lakóterület
kialakításával, kiegészítve a sportolási és szabadidő eltöltésének, rekreáció célú
igényesebb lehetőségeinek biztosításával, továbbá munkahely teremtési
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lehetőséggel és igényesebb intézményi infrastruktúra fejlesztéssel válhat élhetőbbé
Dunavarsány.
A módosítással érintett területeken javasolt területfelhasználási módosítások közül
négy érinti a közműveket. A módosításra javasolt belterületi területek vagy már
jelenleg is teljes közműellátással rendelkező területen, vagy ahhoz kapcsolódó
területen fekszenek. Ezeknél a teljes közműellátás biztosítása megoldható, azaz a
villamosenergia, a vezetékes ivóvíz ellátás, közcsatornás szennyvízelvezetés és a
földgázellátás, valamint a csapadékvíz elvezetése is rendelkezésre állhat.
A beépítésre nem szánt területen, a javasolt szintén beépítésre nem szánt használati
mód megváltoztatás közműves szempontból elméletileg változtatást nem igényel. A
megengedett új épület, építmény elhelyezésének feltétele, hogy ellátására
rendelkezésre álljon a közegészségügyi hatóság által is elfogadott vízellátás és a
villamosenergia ellátás, valamint a szennyvíz kezelése-elhelyezése a környezet
veszélyeztetése nélkül megoldható és a csapadékvíz elvezetése is biztosított legyen.
A tervezési területek jelenlegi közmű-ellátottságát bemutató ábrák az alátámasztó
munkarész, közműfejlesztési javaslata munkarészben, a javasolt közművekkel együtt
kerülnek bemutatásra.

2. HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ
A tervezési területeken tervezett módosításokkal kapcsolatban megállapítható, hogy
jellemzően nem elrugaszkodottak, a megfogalmazott fejlesztési szándékok
igazodnak a felsőbb rendű tervekhez és a tervezési területek jelenlegi épített és
természeti környezetéhez.
A módosítással érintett területek közül 5 terület igényel településszerkezeti átsorolást,
ami azt jelzi, a tervezett módosítások nem teljesen illeszkednek a város korábbi
koncepciójába, ugyanakkor ez részben félrevezető, mert több esetben a tervezett
állapot jobban illeszkedik a jelenlegi települési struktúrába, mint a korábban
tervezett.
A tervezett módosítások infrastrukturális igényei a szakági vizsgálatok alapján
biztosíthatók.

3. HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ
A módosítással érintett területekkel kapcsolatban megállapítható, hogy a tervezett
módosításoknak jogszabályi, településrendezési, környezeti, vagy egyéb szakági
akadálya nincs. A tervezett módosítások kapcsán felmerülő előírásoknak,
követelményeknek való megfelelés az alátámasztó munkarészben kerül
bemutatásra.
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III. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

URBANITÁS Tervező és Tanácsadó Kft.
www.urbanitas.hu

38

Dunavarsány város hatályos településrendezési terveinek módosítása
a város közigazgatási területének több pontján

4. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT
TERVEKNEK VALÓ MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

ÉS

A

TERÜLETRENDEZÉSI

Az alábbiakban bemutatásra kerülnek a módosítással érintett területeken tervezett
településrendezési módosítások és a tervezett módosítások a Területrendezési
terveknek való megfelelésének igazolása is.
A tervezett kerékpárút miatt szükségessé vált közterületi határ-módosítások, illetve az
Erkel Ferenc utcában tervezett közterületi határ-módosítás nem igényel
településszerkezeti változtatást, csak a szabályozási terven módosulnak a
szabályozási vonalak az érintett szakaszokon.
4.1. Változások a módosítással érintett 0123/41 hrsz. telek tekintetében
A TSZT tervezett módosítása:

A hatályos TSZT tartalma

A tervezett TSZT módosítás

A tervezett módosítás keretében nagyobb részben Lke kertvárosias lakóterület és
kisebb részben beépítésre nem szánt különleges terület kerül átsorolásra beépítésre
szánt horgászati célú különleges területbe a fent látható kivágatok szerint.
A tervezett módosítás területi mérlege
Területfelhasználási kategória
BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK
Kertvárosias lakóterület, Lke
Különleges rekreációs horgászterület, Kreho
BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK
Különleges beépítésre nem szánt rekreációs terület, Kbn-re
ÖSSZESEN:

URBANITÁS Tervező és Tanácsadó Kft.
www.urbanitas.hu

Terület (ha)
-3,85
+4,82
-0,97
0

39

Dunavarsány város hatályos településrendezési terveinek módosítása
a város közigazgatási területének több pontján

A tervezett módosítás biológiai aktivitásérték mérlege
Területfelhasználási
kategória
Kertvárosias lakóterület,
Lke
Különleges beépítésre nem
szánt rekreációs terület
(min. 65% zöldfelülettel),
Kbn-re
Különleges rekreációs
horgászterület (min. 65%
feletti zöldfelülettel), Kreho

A területfelhasználási
kategória méretében
bekövetkezett
változás (ha)

A területfelhasználási
kategória biológiai
aktivitásértékének
szorzója

A bekövetkezett
biológiai
aktivitásérték
változás

-3,85

2,7

-10,395

-0,97

3,2

-3,104

+4,82

3,2

+15,424
Összesen

+1,925

Illeszkedés a Területrendezési tervekhez
Az új beépítésre szánt horgászati célú különleges terület kijelölésének nagy része a
BATrT települési térségén belüli átsorolást jelent, ami megfelel a területrendezési
tervek előírásainak. Ugyanakkor a tó északnyugati szélén kijelölt beépítésre nem
szánt különleges terület jelenleg is vízgazdálkodási övezet részeként került kijelölésre.
A BATrT 10. § szerint:
„A vízgazdálkodási térséget legalább 95%-ban vízgazdálkodási terület, illetve
természetközeli terület területfelhasználási egységbe kell sorolni. A fennmaradó
részen olyan területfelhasználási egység jelölhető ki, amely nem veszélyezteti a
vízgazdálkodás érdekeit.”
Mivel jelen átsorolás keretében nem meglévő vízgazdálkodási terület nem kerül
átsorolásra, csak egy már eleve nem vízgazdálkodási övezetet sorolunk át egy
másikba, így a településen a vízgazdálkodási övezetre vonatkozó mérleg nem
változik az átsorolás miatt. Emellett figyelembe véve a tervezett övezet horgászati
célú területként való megjelölését, így az is megállapítható, hogy a tervezett funkció
továbbra sem veszélyezteti a vízgazdálkodás érdekeit.
A fentieken túl az is tény, hogy beépítésre nem szánt terület kerül átsorolásra
beépítésre szánt területté a BATrT-ban jelölt települési térségen kívül.
A BATrT 7. § (2) szerint:
„A település közigazgatási területére vonatkoztatott területén a városias települési
térség vagy hagyományosan vidéki települési térség növekménye nem
haladhatja meg az 1/3. számú mellékletben található területi mérleg szerinti
városias települési térség és hagyományosan vidéki települési térség területének
2%-át. A városias települési térség vagy hagyományosan vidéki települési térség
növekményére is alkalmazni kell az 5. § (1)-(6) bekezdés előírásait.”
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Jelen módosítás keretében 1,03 ha terület kerül a fent részletezett módon átsorolásra,
így a tervezett módosítás a fenti előírásoknak az alábbiak szerint felel meg:

Térségi
területfelhasználási
kategória
Dunavarsány területén

Városias települési térség

a BATrT 1/3. számú
melléklet
Térségi
területfelhasználá
si kategória
(hektár)
881,72

Dunavarsány
közigazgatási
területéhez
viszonyított
arány
(%)
39,18

a TSZT korábbi és jelenlegi módosításai
során a törvény által biztosított eltérési
lehetőségből
igénybevett
terület-nagyság
(hektár)

a továbbiakra
maradt
igénybe vehető
területnagyság
(hektár)

10,33+1,03=11,36

6,274

A fentiek alapján a tervezett módosítás összhangban van a területrendezési
tervekkel.
4.2. Változások a módosítással érintett 4672 és 4673 hrsz. telkek tekintetében
A TSZT tervezett módosítása:

A hatályos TSZT tartalma

A tervezett TSZT módosítás

A tervezett módosítás keretében Gksz kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület
kerül átsorolásra, a környezethez jobban illeszkedő Lke kertvárosias lakóterületbe.
A tervezett módosítás területi mérlege
Területfelhasználási kategória
BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK
Kertvárosias lakóterület, Lke
Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület, Gksz
ÖSSZESEN:
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A tervezett módosítás biológiai aktivitásérték mérlege
Területfelhasználási
kategória

A területfelhasználási
kategória méretében
bekövetkezett
változás (ha)

A területfelhasználási
kategória biológiai
aktivitásértékének
szorzója

A bekövetkezett
biológiai
aktivitásérték
változás

+1,84

2,7

+4,968

-1,84

0,4

-0,736

Kertvárosias lakóterület,
Lke
Kereskedelmi, szolgáltató
gazdasági terület, Gksz

Összesen

+4,232

Illeszkedés a Területrendezési tervekhez
A BATrT 5. § (2) bek. szerint
„Városias települési térségben és a hagyományosan vidéki települési térségben új
lakóterület, vegyes terület, gazdasági terület, illetve üdülőterület abban az
esetben jelölhető ki, ha
a) a tervezett területfelhasználás jól illeszthető a település meglevő szerkezetéhez,
b) táj- és természetvédelmi, környezetvédelmi, erdővédelmi, valamint kulturális
örökségvédelmi és árvízvédelmi szempontok alapján nem sért társadalmi érdeket,
és
c) a tervezett funkció ellátásához szükséges műszaki infrastruktúra kapacitás azt
lehetővé teszi vagy a terület igénybevételével párhuzamosan kiépül.”
A tervezett lakóterületi átsorolás tökéletesen illeszkedik a település meglévő
szerkezetéhez, nem sérti a fent felsorolt érdekeket és a terület műszaki
infrastruktúrával történő ellátása is kivitelezhető, tehát a tervezett átsorolás
összhangban van a területrendezési tervekkel.
4.3. Változások a módosítással érintett 088 hrsz. telek tekintetében
A TSZT tervezett módosítása:

A hatályos TSZT tartalma

A tervezett TSZT módosítás
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A 088 hrsz. telken a tervezett módosítás keretében Ev védelmi erdőterület kerül
átsorolásra Má általános mezőgazdasági területbe. A 036/52 hrsz. terület Kbn-ez
beépítésre nem szánt különleges terület Ev védelmi erdőterületbe való átsorolása a
BATrT előírása miatt szükséges, miszerint a település területén a védelmi erdőterületek
nagysága nem csökkenhet. Ez utóbbi terület önkormányzati tulajdonú. A tervezett
átsorolásról a Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 65/2016. (IX.6.) számú
határozatában döntött.
A tervezett módosítás területi mérlege
Területfelhasználási kategória
BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK
Védelmi erdőterület, Ev
Általános mezőgazdasági terület, Má
Különleges beépítésre nem szánt egyéb zöldfelület, Kbn-ez
ÖSSZESEN:

Terület (ha)
+0,03
+3,41
-3,44
0

A tervezett módosítás biológiai aktivitásérték mérlege
Területfelhasználási
kategória
Védelmi erdőterület, Ev
Általános mezőgazdasági
terület, Má
Különleges beépítésre nem
szánt egyéb zöldfelület
(min. 65% zöldfelülettel),
Kbn-ez

A területfelhasználási
kategória méretében
bekövetkezett
változás (ha)
+0,03

A területfelhasználási
kategória biológiai
aktivitásértékének
szorzója
9

A bekövetkezett
biológiai
aktivitásérték
változás
+0,27

+3,41

3,7

+12,617

-3,44

3,2

-11,008
Összesen

+1,879

Illeszkedés a Területrendezési tervekhez
Az új mezőgazdasági terület a BATrT szerinti erdőgazdálkodási térségben kerül
kijelölésre, míg az új védelmi erdőterület a BATrT szerinti települési térségben. Ez
utóbbi átsorolás megfelel az előírásoknak, az előbbivel kapcsolatban a
településrendezési tervek az alábbiakat tartalmazzák:
A BATrT 6. § (1) bek. szerint
„Az erdőgazdálkodási térséget legalább 85%-ában erdőterület területfelhasználási
egységbe, illetve természetközeli terület (ezen belül kizárólag karsztbokorerdő)
területfelhasználási egységbe kell sorolni. A védelmi elsődleges rendeltetésű
erdőterületként és a természetközeli területként besorolt területfelhasználási
egységek kiterjedése nem csökkenhet.”
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A BATrT vonatkozó melléklete szerint Dunavarsányban az erdőgazdálkodási térség
420,87 ha. Ennek 15%-a 63,1305 ha, melyből a hatályos TSZT szerint eddig a település
18,08 ha-t sorolt más területfelhasználási egységbe. Jelen átsorolással ez a szám 3,41
ha-ral nő, ezért a TSZT vonatkozó kimutatása az alábbiak szerint változik:

Térségi
területfelhasználási
kategória
Dunavarsány területén

Erdőgazdálkodási térség

a BATrT 1/3. számú
melléklet
Térségi
területfelhasználá
si kategória
(hektár)
420,87

Dunavarsány
közigazgatási
területéhez
viszonyított
arány
(%)
18,70

a TSZT korábbi és jelenlegi módosításai
során a törvény által biztosított eltérési
lehetőségből
igénybevett
terület-nagyság
(hektár)

a továbbiakra
maradt
igénybe vehető
területnagyság
(hektár)

18,08+3,41=21,49

41,641

Dunavarsány Város Településszerkezeti Terve módosítása a BATrT-től való, törvény
által biztosított eltérés alapján, a BATrT-ben rögzített erdőgazdálkodási térség 5,11%át, 21,49 ha területet egyéb területfelhasználási egységként használ fel, mely kisebb
mint a BATrT-ben rögzített erdőgazdálkodási térség 15%-a.
A védelmi elsődleges rendeltetésű erdőterületek kiterjedés a település területén nem
csökkent, sőt 0,03 ha-ral nőtt.
A BATrT 6. § (2) bek. szerint
„Az egyes településeken lévő, erdőterületként besorolt területfelhasználási
egységek nagysága - a település közigazgatási területére vetítve - összességében
nem csökkenhet.”
A feltétel teljesülését a területi mérleggel igazoltuk.
Az OTrT 7. § (1) bek. szerint
„Az Országos Erdőállomány Adattár szerint erdőterületnek minősülő területet a
településrendezési eszközökben legalább 95%-ban erdőterület területfelhasználási
egységbe kell sorolni.”
Az előírás érinti a 088 hrsz.-ú területen tervezett
módosítást. A TSZT-n ezen a területen az erdő
területfelhasználás megszűnik, de a település
területén
belül,
már
kijelölt
erdő
területfelhasználású területen csereerdősítés
tervezett, mely az országos jogszabályok
alapján a 088 hrsz. terület művelésből való
kivonásának is feltétele. A fentiek alapján,
mivel a csereerdősítés miatt ugyanannyi
erdőterület lesz a jövőben is a TSZT erdő
területfelhasználási egységeiben, mint jelenleg,
így az OTrT előírása folyamatosan biztosított.
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Az OTrT 14. § (1) bek. szerint
„Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében új beépítésre szánt terület
nem jelölhető ki.”
Az övezet részben érinti a tervezési területet, de új beépítésre szánt terület nem kerül
kijelölésre a területen.
A fentiek alapján a tervezett módosítás összhangban van a területrendezési
tervekkel.
4.4. Változások a módosítással érintett 0138/31-35 és 0146/62 hrsz. telkek
tekintetében
A TSZT tervezett módosítása:

A hatályos TSZT tartalma

A tervezett TSZT módosítás

A tervezett módosítás keretében Lke beépítésre szánt kertvárosias lakóterület és Kbnre beépítésre nem szánt különleges rekreációs célú terület kerül átsorolásra Kbn-la
beépítésre nem szánt, lakó funkciót is megengedő különleges területbe. A
vízgazdálkodási terület és a védelmi erdőterület nem változik.
A tervezett módosítás területi mérlege
Területfelhasználási kategória
BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK
Kertvárosias lakóterület, Lke
BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK
Különleges beépítésre nem szánt rekreációs terület, Kbn-re*
Különleges beépítésre nem szánt lakó funkciót megengedő terület,Kbn-la*
ÖSSZESEN:
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A tervezett módosítás biológiai aktivitásérték mérlege
Területfelhasználási
kategória

A területfelhasználási
kategória méretében
bekövetkezett
változás (ha)

A területfelhasználási
kategória biológiai
aktivitásértékének
szorzója

A bekövetkezett
biológiai
aktivitásérték
változás

-1,08

2,7

-2,916

-1,20

3,2

-3,84

+2,28

3,2

+7,296

Kertvárosias lakóterület,
Lke
Különleges beépítésre nem
szánt rekreációs terület
(min. 65% zöldfelülettel),
Kbn-re
Különleges beépítésre nem
szánt lakó funkciót
megengedő terület (min.
65% zöldfelülettel), Kbn-la

Összesen

+0,54

Illeszkedés a Területrendezési tervekhez
A tervezett átsorolás a BATrT szerinti települési térségen belül tervezett, így
összhangban van a területrendezési tervekkel.
4.5. Változások a tervezett tűzoltóraktár telke tekintetében
A TSZT tervezett módosítása:

A hatályos TSZT tartalma

A tervezett TSZT módosítás

A tervezett módosítás keretében a terület megváltozó funkciója miatt két telek kerül
átsorolásra Lke kertvárosias lakóterületből Vt településközponti vegyes területbe, a
település beépített belterületi részén, a Halász Lajosné utcában.
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A tervezett módosítás területi mérlege
Területfelhasználási kategória
BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK
Településközponti vegyes terület, Vt
Kertvárosias lakóterület, Lke
ÖSSZESEN:

Terület (ha)
+0,27
-0,27
0

A tervezett módosítás biológiai aktivitásérték mérlege
Területfelhasználási
kategória
Kertvárosias lakóterület,
Lke
Településközponti vegyes
terület, Vt

A területfelhasználási
kategória méretében
bekövetkezett
változás (ha)

A területfelhasználási
kategória biológiai
aktivitásértékének
szorzója

A bekövetkezett
biológiai
aktivitásérték
változás

-0,27

2,7

-0,729

+0,27

0,5

+0,135
Összesen

-0,594

A változással érintett területek közül ez az egyetlen terület, melynek biológiai
aktivitásértéke negatív a változást követően, de a többi módosítás pozitív mérlege
ezt ellensúlyozni tudja.
Illeszkedés a Területrendezési tervekhez
A tervezett átsorolás a BATrT szerinti települési térségen belül tervezett, így
összhangban van a területrendezési tervekkel.

5. A KÖRNYEZETALAKÍTÁS TERVE
5.1. A módosítással érintett 0123/41 hrsz. telek környezetalakítási terve
A tervezési területre készült Telepítési tanulmányterv alapján:
A Százados Istvánné úttal párhuzamosan – amely a településrendezési tervekben
Dunavarsány és Majosháza közötti összekötő útnak van előirányozva – kapna helyet
a területen tervezett funkciók számára kijelölt parkoló a meglévő 120 kV-os
távvezeték védőtávolságában (ez már megépült elem).
A terület fő feltárása, valamint a központi épület elhelyezése az egykori marhatelep
közelében, az 51. számú főút irányába futó és Sport utcában folytatódó - távlatban
ugyancsak fejlesztendő – út és Százados Istvánné út kereszteződésének közelében
létesül.
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A fogadóépületben irodák és közösségi helyiségek kapnának helyet, ahol elsősorban
a horgászközönséget várják. A tervek szerint számítani lehet nagyobb távolságból
érkező külföldi sporthorgászokra, vendégekre is, akik hosszabb távra érkeznek, sok
esetben családdal, de bárki számára nyitott működést terveznek.
A többnapos tartózkodást magas szinten kiszolgálni bérelhető rönkházakkal tervezik,
amelyek a tó körül kerülnének elhelyezésre. A rönkházak kiépítése ütemezetten
történik majd. I. ütemben várhatóan 5-6 db ház létesül, majd a többi épület a
további ütemek keretében, az igények és anyagi lehetőségek szerint épülnének ki
(kb.10-12 ház). A rönkházak anyaghasználata és kialakítása a természetes környezet
megtartását és a tájba illesztést szolgálja. Igény függvényében a tó körül - a

rönkházakon túl - esetlegesen lakóautó állások is kialakításra kerülhetnek, az
azzal érkezők számára.

Beépítési javaslat – részlet az előzményként készült Telepítési tanulmánytervből
A vendégek tartózkodási élményét hivatott emelni a területen tervezett játszótér,
kerti tűzrakóhely, parkosított kert filagóriákkal és pavilonokkal, illetve egy szociális
épület.
URBANITÁS Tervező és Tanácsadó Kft.
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A tó körbejárhatósága a terület egészén biztosított lenne, amely egyúttal biztosítja a
jogszabályban előírt fenntartási sávot is.
A horgásztó környezetét a tulajdonosok fásítani és parkosítani tervezik, a tó partját
pedig természet-közelivé teszik, nádbeültetéssel, a partvonal kisebb megtörésével,
ahol szeparált horgászhelyeket alakítanak ki.
5.2. A módosítással érintett 4672 és 4673 hrsz. telkek környezetalakítási terve
A tervezési terület telkei újraosztásra kerülnek. A felosztás eredményeként 16 új 800 m2
körüli alapterületű építési telek jöhet létre. A Százados Istvánné utca menti teleksor
kiszolgálásához - a hatályos Szabályozási terv szerint - egy vegyes használatú út
kialakítása tervezett.
A szabályozási terv módosítását követően telkenként egy, maximum kétlakásos
lakóépület létesíthető az Lke-SZ-4 jelű építési övezet előírásainak megfelelően. A
program keretében 16 új lakóépület és maximum 32 lakás valósulhat meg az
alábbiak szerint:

Beépítési javaslat – részlet az előzményként készült Telepítési tanulmánytervből
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5.3. A módosítással érintett 088 hrsz. telek környezetalakítási terve
A tervezési terület kiterjedése összesen 3.4110 m2. A szükséges közterületi
szabályozást követően a földrészlet területe 3.2266 m2 marad. A javasolt
telekalakítást követően 5 db földrészlet alakulhat ki, amelyek egyenkénti területe
6000 m2-nél nem lesz kisebb. A telkek kiszolgálása a meglévő utakról, illetve a
földrészlet közepén kialakításra javasolt magánútról megvalósítható.
A telkeken a beépítésre nem szánt mezőgazdasági terület javasolt 3%-os
beépíthetősége rendkívül laza épület elhelyezést tesz lehetővé, így nagyon
szabadon mozgatva lehet, a telek méretéhez képest kis alapterületű
tanyaépületeket elhelyezni. Kihasználhatók a jó tájolási adottságok.

Beépítési javaslat – részlet az előzményként készült Telepítési tanulmánytervből
A szabályozási előírásokban kell gondoskodni arról, hogy a kialakuló földrészletek
területének legalább a háromnegyedét fás, erdősült területként kell megtartani. A
beépítettség ne haladja meg a 3%-ot és a burkolt felületek arány se legyen több 5%nál.
A szomszédos Gip területen jelenleg nem folyik olyan tevékenység, mely a környezeti
hatásaival negatívan érintené a tervezett tanyás területet és ilyen jellegű
tevékenység a jövőben sem várható a területen.
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5.4. A módosítással érintett 0138/31-35 és 0146/62 hrsz. telkek környezetalakítási
terve
A tervezési területet érintő fejlesztési szándék az alábbiak szerint, ütemezetten
valósulna meg:
I. ütem
 A tervezési terület telkei összevonásra kerülnek. Az összevonás érintené a 0145
hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú telket is, mely jelenleg kettévágja a tervezési
területet. A fejlesztő a telek tervezési területre eső részét el kívánja cserélni az
Önkormányzattal, a tótól délre eső 0146/62 hrsz.-ú telket érintő, út
kiszabályozással érintett telekrészre.
 A szabályozási terv módosítását megelőzően, de mindenképpen a
telekösszevonást követően elképzelhető egy kiszolgáló épület elhelyezése a
terület délkeleti sarkában, melyre a területen tervezett – a szabályozási terv
módosítását követő - építkezéshez
lehet szükség. Az épület a vizsgálati
részben
bemutatott,
meglévő
stabilizált utakról megközelíthető.
Amennyiben a telekösszevonást
első ütemben csak a 0138/31-35
telkekre lehet elvégezni, a hatályos
szabályozási terv szerint így is egy
150-200
m2
közötti
épület
helyezhető el a területen.
II. ütem
 A szabályozási terv módosítását és ezzel az új beépítési feltételek
megteremtését követően az alábbi program megvalósítását tervezi a fejlesztő
a tó északi partján:
- kb. 500 m2-es lakóépület elhelyezése a tó északi partja mellett
- összesen kb. 300 m2 alapterületű egyéb gazdasági és kiszolgáló
épületek elhelyezése. Ezek lehetnek:
 garázs
 tároló
(mezőgazdasági gépek, termények)
 háziállatok számára állattartó épületek
(szárnyasok, nyúl, ló, stb.)
 Az első ütemben építendő kiszolgáló épület átalakítása szolgálati lakóépületté
a területet gondozó személy/személyek számára.
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Beépítési javaslat – részlet az előzményként készült Telepítési tanulmánytervből
5.5. Az egyéb módosításokra vonatkozó megállapítások
A tervezett tűzoltó raktár telkén mindössze a jelenlegi épületállomány felújítása és
kismértékű fejlesztése várható.
A tervezett kerékpárút kiépítése ütemezett módon történik
településrendezési tervmódosítás a szükséges területeket biztosítja.

majd.

Jelen

Az Erkel Ferenc utcában tervezett módosításnak nincsenek építési jellegű vonzatai.

6. SZAKÁGI JAVASLATOK
6.1. Közlekedési javaslatok
A 0123/41. hrsz. tó területe
A Varsány Tópark területének déli és nyugati határán levő, kavicsos utak, a TSZT
szerint, az 51. sz. főút Majosháza területén kiépítendő csomóponttól a Sport utcáig,
illetve a déli külterületek kelet-nyugati irányú, szerkezeti jelentőségű települési útjain
biztosítható (K.VI. tervezési osztály)
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A 4672, 4673 hrsz. Gksz terület
A terület megközelítését az 52101 jelű bekötő út biztosítja, amely a terület észak felől
határolja. A terület nyugati oldalán a Százados Istvánné utca tervezett belterületi
gyűjtőút (B.V.c.B.).
A gyűjtőút mentén a terület közvetlen kiszolgálása vegyeshasználatú szerviz útról
történik. A terület keleti oldalán a Mormos József utca kiszolgáló út. A terület északi
oldalán, az 52101 jelű út mentén tervezett kerékpárút érinti a területet, a nyugati és
keleti határon gyalogos járda építése szükséges.
A 088 hrsz. telek
A terület beépítése esetén a megközelítést a Naprózsa utca és a Vörösmarty utca
vonalában tervezett gyűjtőút biztosítja. Az út 16 m széles szabályozása a 088 hrsz.
terület igénybevételével nem jár. Az út tervezési osztálya B.V.c.B.
A 0138/31-35 és 0146/62 hrsz. területe
A Déli tó jelenleg az 51. számú főút felől, Majosháza területén létesített kavicsos
burkolatú úton közelíthető meg, amely a szerkezeti terv szerint kiépítendő külterületi
települési út lesz, a terület déli és keleti határán húzódik (K.VI. tervezési osztály).
A tervezett beépítés közvetlen megközelítését az 5531/2 hrsz. közút biztosítja. A
létesítményhez szükséges parkolókat az OTÉK előírásoknak megfelelően, telken belül
kell elhelyezni.
Kerékpáros hálózatfejlesztés
Dunavarsány hatályos TSZT-e az 51. számú főút és a település központ között a Völgy
utca – Vészy J. utca – Sport utca – Nagyvarsányi út irányban jelölte ki a kerékpáros
kapcsolat nyomvonalát. Ez módosul: a kerékpárútra készített terv szerint a
nyomvonal a Sport utca mentén halad Nagyvarsány teljes területén, illetve keleti
folytatása a Vörösmarty utca vonalán halad. A terv szerinti szabályozási- kisajátítási
igény az útpálya keleti és déli oldalán átlagosan 3-4 m.
Kerékpáros útvonal kialakítását tervezi a város az 52101 jelű út mentén. A területigénybevétel mértéke változó: a Vasút sor mellett a keleti oldalon, a Varsányi úti
szakaszon az útpálya nyugati oldalán 3 – 5 m.

URBANITÁS Tervező és Tanácsadó Kft.
www.urbanitas.hu

53

Dunavarsány város hatályos településrendezési terveinek módosítása
a város közigazgatási területének több pontján

6.2. Közműfejlesztési javaslatok
A funkcióváltásra javasolt területek megvalósításának közműveket érintő feltételei:
6.2.1. 0123/41 hrsz telek módosításra javasolt területe
A bányatavas területen fekvő 0123/41 hrsz telek hasznosítására a terület tulajdonosa
horgászati és rekreáció célú hasznosítást tervez. A tó menti szárazulaton rekreációs
célú épületek elhelyezését szeretné a tulajdonos. Az északi oldali szárazulat fölött
halad végig egy 132 kV-os oszlopokra fektetett főelosztó hálózati nyomvonal,
valamint egy szintén oszlopokra fektetett 22 kV-os gerincelosztó hálózati nyomvonal,
amelyek az északi oldali szárazulat hasznosítási lehetőségét korlátozzák.
A terület jelenleg beépítetlen, így közműellátás szempontjából ellátatlan.
A különleges beépítésre nem szánt területhasznosítással megvalósítható tervezett
beépítés, mivel kavicsbánya tó menti területre tervezett, annak a hidrogeológiai
adottsága szigorúbb közművesítési feltételekkel valósítható meg. Elméletileg a
beépítésre nem szánt területi hasznosításra a hatályos építési szabályzat
megengedné a terület hiányos közműellátását, amely közműellátás vonatkozásában
csak a villamosenergia ellátás kötelmét írja elő.
A terület hidrogeológiai adottságok miatt, valamint a tervezett funkció számára
elvárt komfort igény miatt, a fejlesztésre tervezett terület számára legalább a
részleges közműellátásának megoldása lenne célszerű. Azonban a kialakítandó
telekre tervezett beépítés mellett várható keletkező szennyvízmennyisége
meghaladja a napi elszállítható mennyiséget, a hatályos építési szabályzat alapján
már közműpótló nem alkalmazható, a bányató tisztított vizek befogadására nem
vehető igénybe, így ki kell építeni a közhálózati szennyvízelvezetést, amely miatt a
terület teljes közműellátásának a megoldása javasolt.
A terület közvetlen környezetében jelenleg közhálózati közművek közül a déli oldalon
NÁ 100-as KM ivóvíz vezeték halad, északi oldalon a 22 kV-os középfeszültségű
gerincelosztó vezeték halad. Ezek a tervezett új beépítés számára várhatóan
igénybe vehetők.
A terület tervezett új beépítésének teljes közműellátását közhálózati csatlakozással
kell biztosítani. Ehhez ki kell építeni a közüzemű vízellátást, a villamosenergia ellátást
és a vezetékes termikus célú energiaellátásra a földgázellátást és/vagy a megújuló
energiahordozó hasznosítását, a szennyvíz közcsatornás elvezetését. A közműellátás
fenntartási költségeinek csökkentésére a megújuló energiahordozók hasznosításának
alkalmazása is javasolt.
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Az EU irányelvei alapján az energiaszükséglet csökkentésére új épület építése esetén
már törekedni kell a közel passzívház hőfogyasztású épületek építésére és az
energiaszükségletek jelentős hányadának a megújuló energiahordozóból történő
helybeni előállítására. Ezért az energiaigények legalább 30 %-át megújuló
energiahordozóval javasolt előállítani. A villamosenergia helyben termelésére
megújuló energiahordozóként a napenergia hasznosítása javasolt, amelynek
hasznosítására napelemek telepítése szükséges. A termikus energiaigény
kielégítésére, szintén a napenergia hasznosítására napkollektorok és napelemek
telepítése javasolt, valamint a föld energiájának hőszivattyúval történő
hasznosításával is a fenntartási költségek csökkenthetők. A többlet energiaigény a
közhálózatról elégíthető ki.
A terület tervezett funkcióváltását követően, az új beépítés közműellátásához
előzetes tájékoztatásként prognosztizálható közműigények a következők:
vízigény

m3/nap 18,2

tüzivíz igény
külső

l/min

900

belső

l/min

300

keletkező szennyvíz

m3/nap

18,2

villamosenergia igény

kW

156

közhálózatról

kW

109

megújuló
energiahordozóval

kW

47

termikus
igény

kW

164

földgázzal

nm3/h

23

megújuló
energiahordozóval

kW

70

ebből

energia

ebből

A prognosztizált igények kielégítésének feltétele a ki nem épített közművek
közhálózatának meghosszabbítása az új fejlesztésre javasolt területig, majd az új
kiépített elosztóhálózatokról a megfelelő paraméterű bekötések kiépítése. A telek
közműellátásának
további
feltétele
közművenként
az
előírások
szerinti
közműfejlesztési hozzájárulások befizetése. Mivel a terület nem lakótelek, a
közműellátás feltétele vízi közműveknél a közműfejlesztési hozzájárulás befizetése
alaphálózat fejlesztésre, energiaközműveknél a szolgáltatókkal a szolgáltatói
megállapodás megkötése, amelyben a szolgáltató a többlet igény kielégítését
érintően az ellátás műszaki-gazdasági feltételeit rögzítheti.
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Vízellátás
A prognosztizált 18,2 m3/nap ivóvíz minőségű vízigény kielégítését a tó déli oldalán a
Búza utcában haladó NÁ 100-as KM közhálózatról kiépítendő bekötéssel kell
megoldani. A tervezett új belső elosztóhálózatot is NÁ 100-as paraméterrel kell
kivitelezni, hogy a tüzivíz igény ellátását is tudja szolgálni. A bekötés pontos helyének
meghatározása a továbbtervezés feladata lesz.
A szükséges tüzivíz ellátás érdekében a kiépítésre kerülő vezetékre új tűzcsap
elhelyezési igényére kell számolni.
A fenntartási költségek csökkentése érdekében, a nem ivóvíz minőségű vízigényt
célszerű lenne saját vízbeszerzésről kielégíteni. A saját vízbeszerzésre célszerű házi
kutat létesíteni, vagy vízkivételt a bányatóból. Fel kell hívni a figyelmet, hogy a házi
kút, a bányatóból a vízkivétel létesítése is engedély köteles. Kút esetében 500 m 3
éves vízkivételig az engedély kiadása jegyzői jogkör, azt meghaladó mennyiség
esetén illetve a bányatóból történő vízkivétel már vízjogi engedély köteles.
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Szennyvízelvezetés
A prognosztizált szennyvíz gyűjtésére a területen belül gravitációs hálózat építhető, a
terület dél-keleti sarkánál célszerű átemelő műtárgyat elhelyezni és onnan a Búza
utcán kiépítendő nyomócsatornával lehet a csatornahálózathoz csatlakozni.
Csatlakozási lehetőség a Búza utca-Nagyvarsány utca sarkánál áll rendelkezésre.
Szennyvíz vonatkozásában azonban számolni kell azzal a gonddal, hogy a
szennyvíztisztító telep rekonstrukciójának a megvalósításáig nem tud fogadni többlet
szennyvizet, így a fejlesztés megvalósításának idő korlátja is van, mert csak a
szennyvíztisztító
telep
fogadóképességének
biztosítása
után
lehet
a
szennyvízelvezetést megoldani.
Csapadékvíz elvezetés
A jelenleg beépítetlen terület tervezett beépítésének megvalósításával hozzátéve
szilárd burkolatokat is, a területen a burkoltság növekedni fog, s ezzel növekszik az
elvezetendő csapadékvizek mennyisége is.
Energiaellátás
Részben az érvényes előírások teljesítésére, részben a fenntartási költségek
csökkentésére az energiaellátás legalább 30 %-át megújuló energiahordozó
hasznosításával javasolt megoldani. A napenergia hasznosítására napkollektor és
naperőmű telepítési lehetőségére is a tetőszerkezet igénybe is vehető. A
napkollektor a használati melegvíz termelésre hasznosítható, a naperőmű
villamosenergia termelésre alkalmas. Az ad-vesz rendszer segítségével éves
kiegyenlítéssel a villamosenergia felhasználás jelentősebb hányadát tudja biztosítani.
A föld energiájának termikus célú energiaellátásra történő hasznosítására hőszivattyú
alkalmazása javasolt, amelynek villamosenergia szükségletét előállító napelemekkel
kombinálva, hatékonyan csökkenti a fenntartási költségeket.
A megújuló energiahordozók közül a napenergia hasznosítása időjárás függő, így a
hagyományos vezetékes energiahordozókkal történő ellátás kiépítését úgy kell
megoldani, hogy a max igény kielégítésére is alkalmas legyen. A megújuló
energiahordozó az éves energiafogyasztás csökkentésében játszik fontos szerepet.
Az energiaellátásra a településen a vezetékes energiahordozók rendelkezésre állnak.
A villamosenergiával a világítási és erőátviteli igények elégíthetők ki, a rendelkezésre
álló földgáz hálózati rendszer a termikus célú energiaigények kielégítésére alkalmas.
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Villamosenergia ellátás
A prognosztizált 156 kW villamosenergia igény közhálózatról való kielégítése, különös
tekintettel arra, hogy ennek egy részét helyben javasolt megtermelni, a
szolgáltatóval kötendő megállapodás megkötése, illetve az abban előírtak
teljesítését követően kisebb hálózat fejlesztési igénnyel valósítható meg, mivel a
kiépített hálózat a tó északi oldalán, a Százados Istvánné utcán halad végig és a
telek melletti telken transzformátor állomás is üzemel. A továbbtervezés során
nyilatkozik a szolgáltató, hogy az igényelt villamosenergiát kisfeszültségű hálózatáról
tudja-e biztosítani, vagy a csatlakozást a középfeszültségű hálózatáról kell kiépíteni.
Az utóbbi esetben a területen belül fogyasztói transzformátor állomás telepítési
igényével is kell számolni.
A vizsgált terület északi oldalán oszlopokra fektetve 132 kV-os nagyfeszültségű
főelosztó hálózat nyomvonala halad végig, a hálózat nyomvonalának és biztonsági
övezetének helyfoglalását figyelembe kell venni.
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Termikus célú energiaellátás
A prognosztizált 164 kW termikus hőigény kielégítésére
energiahordozókon kívül a földgáz áll rendelkezésre, de a
energiahordozó hasznosítás lehetősége sem zárható ki.

a megújuló
hagyományos

A prognosztizált termikus energiaellátást egyedi hőtermeléssel célszerű kivitelezni. A
gázellátás megoldására a Búza utcán üzemelő DN 63-as paraméterű középnyomású
földgázvezetéket kell a Búza utca nyomvonalán továbbépíteni a fejlesztésre javasolt
terület dél-keleti határvonaláig. A telek bekötése így középnyomású
elosztóvezetékről építhető ki. A bekötés kiépítése középnyomású vezetékről
valósítható meg, így telken belül kell a házi nyomáscsökkentő telepítési igényével
számolni.

Elektronikus hírközlés
A tervezett új területhasznosítás megvalósítását követően az elektronikus hírközlésben
a vezetékes hálózat marad a fontos szereplő, amelyen keresztül az információ átvitel
jelenleg is kedvezően áll rendelkezésre.
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Az elektronikus hírközlési igények kielégítése alanyi jogon kötendő megállapodások
alapján történik. A szükséges hálózatfejlesztést a szolgáltató saját beruházásként
valósítja meg. Hálózatépítés már csak földalatti kivitelezéssel oldható meg.
A nem vezetékes elektronikus hírközlési ellátásra a térségben üzemelő antennák,
építmények segítségével a megfelelő lefedettség biztosított. Területen belül vezeték
nélküli szolgáltatást segítő létesítmény elhelyezési igénye nem merült fel.

6.2.2. 4675 és 4673 telkek módosításra javasolt területe
A Százados Istvánné utca - Tanítók útja saroktömbjének 4672 és 4673 hrsz-ú telkei
jelenlege beépítetlenek. A hatályos településrendezési eszközökben a két telket
kereskedelmi gazdasági célú hasznosításra tervezték. A módosítási szándéknak
megfelelően a két telek új telekosztásával, a szomszédos tömbök beépítéséhez
hasonlóan, mintegy 16-17 új lakótelek alakítható ki. Telkenként megengedett max. 2
lakásos lakóépület építése esetén a területen 32-34 lakás építhető.
A lakóterület területét érinti a vízmű kutak kijelölt hidrogeológiai B védőidoma, amely
a tervezett beépítés megvalósítását szigorúbb közműellátási feltételekkel engedi
meg. Így részben a terület vízbázis-védelmi területen való elhelyezkedése, részben a
tervezett lakóterületi funkció esetén elvárt komfort igény miatt, valamint a környezeti
beépítés közműellátásával azonosan és az építési szabályzat előírásának
megfelelően a terület teljes közműellátásának megoldását igényli.
A funkcióváltásra tervezett terület környezete teljes közműellátással rendelkezik. A
terület környezetében jelenleg üzemelő közhálózati közművek a terület teljes
közműellátásának megoldását lehetővé is teszik. A teljes közműellátáshoz közhálózati
csatlakozással kell biztosítani a közüzemű vízellátást, a szennyvízelvezetést, a
villamosenergia ellátást és a vezetékes termikus célú energiaellátásra a
földgázellátást és/vagy a megújuló energiahordozó hasznosítását. A teljes
közműellátás kiépítésének kötelme mellett is a fenntartási költségek csökkentésére a
megújuló energiahordozók hasznosításának alkalmazása javasolt.
Itt is meg kell említeni, hogy az EU irányelvei alapján Magyarország is elfogadta, hogy
az energiaszükséglet csökkentésére új épület építése esetén már törekedni kell a
közel passzívház hőfogyasztású épületek építésére és az energiaszükségletek jelentős
hányadának a megújuló energiahordozóból történő helybeni előállítására. Ezért az
energiaigények legalább 30 %-át megújuló energiahordozóval javasolt előállítani. A
villamosenergia helyben termelésére megújuló energiahordozóként a napenergia
hasznosítása javasolt, amelynek hasznosítására napelemek telepítése szükséges. A
termikus energiaigény kielégítésére, szintén a napenergia hasznosítására
napkollektorok és napelemek telepítése javasolt, valamint a föld energiájának
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hőszivattyúval történő hasznosításával is a fenntartási költségek csökkenthetők. A
többlet energiaigény a közhálózatról elégíthető ki.
A terület tervezett funkcióváltását követően, az új beépítés esetén a 16-17 lakótelek
teljes közműellátásához előzetes tájékoztatásként prognosztizálható közműigények a
következők:
vízigény

m3/nap 12

tüzivíz igény
külső

l/min

1500

belső

l/min

300

keletkező szennyvíz

m3/nap 12

villamosenergia igény

kW

170

közhálózatról

kW

120

megújuló
energiahordozóval

kW

50

termikus energia igény

kW

204

földgázzal

nm3/h

20

megújuló
energiahordozóval

kW

60

ebből

ebből

A prognosztizált igények kielégítésének feltétele a ki nem épített közművek
közhálózatának meghosszabbítása a Százados Istvánné utcában a Tanítók útjáig,
majd az új épített, illetve a meglevő elosztóhálózatokról a megfelelő paraméterű
bekötések kiépítése. A telkek közműellátásának további feltétele közművenként az
előírások szerinti közműfejlesztési hozzájárulások befizetése. Ha a terület telkenként
kerül értékesítésre és az új tulajdonosok egyedileg építik be, akkor közműfejlesztési
hozzájárulást nem kell fizetni. Ha a lakóterület beépítése beruházói vállalkozás
keretében történik akkor az ellátás feltétele vízi közműveknél a közműfejlesztési
hozzájárulás
befizetése
alaphálózat
fejlesztésre,
energiaközműveknél
a
szolgáltatókkal a szolgáltatói megállapodás megkötése, amelyben a szolgáltató a
többlet igény kielégítését érintően az ellátás műszaki-gazdasági feltételeit rögzítheti.
Vízellátás
A prognosztizált 12 m3/nap ivóvíz minőségű vízigény a közhálózatról vélelmezhetően
közhálózat fejlesztési igény nélkül, a telek előtt haladó NÁ 200-as KPE és NÁ 100-as
KM vezetékről kielégíthető. A bekötés pontos helyének meghatározása a
továbbtervezés feladata lesz.
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A szükséges tüzivíz ellátás érdekében két új tűzcsap elhelyezési igényére kell számolni
a Százados Istvánné utcai vezetékre telepítéssel.
A kertek locsolóvíz biztosítását is igénylik. A fenntartási költségek csökkentése
érdekében, a nem ivóvíz minőségű vízigényt célszerű lenne saját vízbeszerzésről
kielégíteni. A saját vízbeszerzésre célszerű házi kutakat létesíteni. Fel kell hívni a
figyelmet, hogy a házi kutak létesítése is engedély köteles. 500 m3 éves vízkivételig az
engedély kiadása jegyzői jogkör, azt meghaladó mennyiség esetén már a vízkivétel
vízjogi engedély köteles.
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Szennyvízelvezetés
A prognosztizált szennyvizet vélelmezhetően részben a Malmos József utca felöl
feltárt telekből a telek előtt haladó csatorna átépítési igény nélkül fogadni tudja,
részben a Százados Istvánné utcán megépítendő új gravitációs csatorna fogja tudni
fogadni. A gravitációs csatornával a közeli átemelőbe kell szállítani a szennyvizet,
ahonnan a már kiépített nyomócsatorna tudja a továbbszállítást megoldani.

Problémát Dunavarsányban a jelenlegi szennyvíztisztító telep korlátozott
fogadóképessége okozza. A szennyvíztisztító telep kapacitásbővítő és technológiai
fejlesztő felújítása folyamatban van, a többlet szennyvizet csak a megvalósított
rekonstrukciója után tud fogadni.
Jelenlegi ismeretek alapján a rekonstrukció megvalósításának ideje 2017-re várható.
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Csapadékvíz elvezetés
A jelenleg beépítetlen terület tervezett beépítésének megvalósításával hozzátéve
szilárd burkolatokat is, a területen a burkoltsági arány növekedni fog, s ezzel
növekszik az elvezetendő csapadékvizek mennyisége is. A szomszédos tömböket
határoló utcákban is nyílt árkos csapadékvíz elvezetést alakítottak ki, amely szikkasztó
árokként üzemel. A szikkasztó árkokkal a vizek továbbvezetésére csak korlátozott a
lehetőség, így telkenként a vízvisszatartását meg kell oldani. Telkenként a
vízvisszatartásra helyi záportározó létesítése szükséges. Minden burkolt m2 után 50 l-es
záportározó kapacitás biztosítása szükséges, amelyből a túlcsorduló víz
továbbvezetését a közterületi árokba ki lehet építeni, de a vizeket csak fékezetten és
késleltetve lehet kivezetni.
Energiaellátás
Részben az érvényes előírások teljesítésére, részben a fenntartási költségek
csökkentésére az energiaellátás legalább 30 %-át megújuló energiahordozó
hasznosításával javasolt megoldani. A napenergia hasznosítására napkollektor és
naperőmű telepítési lehetőségére is a tetőszerkezet igénybe is vehető. A
napkollektor a használati melegvíz termelésre hasznosítható, a naperőmű
villamosenergia termelésre alkalmas. Az ad-vesz rendszer segítségével éves
kiegyenlítéssel a villamosenergia felhasználás jelentősebb hányadát tudja biztosítani.
A föld energiájának termikus célú energiaellátásra történő hasznosítására hőszivattyú
alkalmazása javasolt, amelynek villamosenergia szükségletét előállító napelemekkel
kombinálva, hatékonyan csökkenti a fenntartási költségeket.
A megújuló energiahordozók közül különösen a napenergia hasznosítása időjárás
függő, így a hagyományos vezetékes energiahordozókkal történő ellátás kiépítését
úgy kell megoldani, hogy a max igény kielégítésére is alkalmas legyen. A megújuló
energiahordozó az éves energiafogyasztás csökkentésében játszik fontos szerepet.
Az energiaellátásra a vezetékes energiahordozók rendelkezésre állnak. A
villamosenergiával a világítási és erőátviteli igények elégíthetők ki, a rendelkezésre
álló kiépített földgáz hálózati rendszer a termikus célú energiaigények kielégítését
biztosítja.
Villamosenergia ellátás
A prognosztizált 170 kW villamosenergia igény közhálózatról való kielégítése, különös
tekintettel arra, hogy ennek egy részét helyben javasolt megtermelni, a
szolgáltatóval kötendő megállapodás megkötése, illetve az abban előírtak
teljesítését követően jelentősebb külső hálózat fejlesztési igény nélkül, a jelenleg
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rendelkezésre álló kiépített kisfeszültségű elosztóhálózatról, annak szükséges
továbbépítésével biztosítható. Vélelmezhető, hogy a közelben üzemelő 32097/22
transzformátorról a prognosztizált igény kielégíthető lesz. Új hálózatfektetést csak
földalatti elhelyezéssel szabad kivitelezni.
A Százados Istvánné utcán a közvilágítás továbbépítését is meg kell oldani.
A vizsgált terület Százados Istvánné utca menti oldalán oszlopokra fektetve halad a
132 kV-os főelosztó hálózat, amelynek nyomvonalának és biztonsági övezetének
helyfoglalását figyelembe kell venni.
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Termikus célú energiaellátás
A prognosztizált 204 kW termikus hőigény
energiahordozókon kívül a földgáz áll rendelkezésre.

kielégítésére

a

megújuló

A prognosztizált termikus energiaellátást egyedi, épületenkénti hőtermeléssel
célszerű kivitelezni. A gázellátás megoldására a Százados Istvánné utcán a Gömöry
Ferenc utcától a Tanítók útjáig új DN 63-as paraméterű középnyomású
földgázvezetéket kell építeni a Százados Istvánné utcán üzemelő DN 160-as
vezetékhez csatlakozással. A telkek bekötése így részben a már üzemelő
középnyomású elosztóvezetékről, részben az új, építendő vezetékről megoldható. A
bekötés kiépítése középnyomású vezetékről valósítható meg, így telkenként kell a
házi nyomáscsökkentő telepítési igényével számolni.
A prognosztizált hőigény kb. 30 %-ának (kb. 60 kW-nak) megújulóval történő
biztosítása esetén a csúcs földgázigénye kb. 20 nm3/h lesz. Az igény kielégítésének
feltétele a hálózati csatlakozás kiépítésén kívül a szolgáltatóval a szolgáltatói
megállapodás megkötése, amelyben a szolgáltató az ellátás műszaki-gazdasági
feltételeit rögzíti.
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Elektronikus hírközlés
A tervezett új területhasznosítás megvalósítását követően az elektronikus hírközlésben
a vezetékes hálózat marad a fontos szereplő, amelyen keresztül az információ átvitel
jelenleg is kedvezően áll rendelkezésre.
Az elektronikus hírközlési igények kielégítése alanyi jogon kötendő megállapodások
alapján történik. A szükséges hálózatfejlesztést a szolgáltató saját beruházásként
valósítja meg. Hálózatépítés már csak földalatti kivitelezéssel oldható meg.
A nem vezetékes elektronikus hírközlési ellátásra a térségben üzemelő antennák,
építmények segítségével a megfelelő lefedettség biztosított. Területen belül vezeték
nélküli szolgáltatást segítő létesítmény elhelyezési igénye nem merült fel.

6.2.3. 088 hrsz terület módosítási javaslata
A Vörösmarty Mihály utca és a Bartók Béla utca keresztezésétől dél-nyugatra eső 088
hrsz-ú telek, mintegy 3,4 ha-os erdőterületet, amelyet a környezetéhez illesztéssel
általános mezőgazdasági fás területté szeretnék minősíteni. A funkcióváltás során a
terület továbbra is beépítésre nem szánt maradna, a telekalakítással tanyás
telekhasználatot szeretnének, amelyen egy-egy lakóház is elhelyezhető lehetne.
A terület jelenleg beépítetlen, így közműellátással nem rendelkezik, de a határoló
utcák felöl a teljes közműellátás biztosítására is van lehetőség.
A településrendezési eszközök korábbi módosítási javaslatai között szerepelt a délnyugati irányból majdnem szomszédos 090/9 hrsz-ú terület módosítási igénye,
amelynek téves erdő besorolását kellett javítani a földhivatali térképen gazdasági
területként jelölt területhasznosításra. A terület korábban a sertéstelep trágyatelepe
volt, a környezetéhez igazítva a terület Gksz-7 építési övezetbe került. A módosításra
javasolt terület, mint beépítésre szánt területi hasznosítás, a teljes közműellátásának a
megoldása szükséges. A teljes közműellátáshoz a közhálózati csatlakozások kisebbnagyobb távolságból rendelkezésre állnak. Közüzemű vízellátás akár a Bartók Béla
utca, akár a Vörösmarty Mihály utca felöl kiépíthető. A szennyvízelvezetésre a telek
előtti feltáró úton haladó nyomóvezeték áll rendelkezésre, amelyre nyomóvezetékkel
lehet csatlakozni. A villamosenergia ellátás a Vörösmarty Mihály utca felöl
biztosítható, gázellátás középnyomású csatlakozási lehetőséggel a Bartók Béla utca
felöl áll rendelkezésre. Ezek a 090/9 hrsz-ú telek számára kötelezően kiépítendő
közhálózati csatlakozások vehetők igénybe a 088 hrsz-ú telek megosztását és
funkcióváltását követően.
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A 088 hrsz-ú telek funkcióváltását követően beépítésre nem szánt hasznosítású
marad, amelyre vonatkozóan a hatályos építési szabályzat csak hiányos
közművesítés megoldásának kötelmét írja elő, amely alapján a közüzemű
szolgáltatásként csak a villamosenergia ellátás kiépítésének igényét kell teljesíteni.
Az a többlet közműellátási lehetőség, amely a határoló utcák és a 090/9 hrsz-ú telek
kapcsán rendelkezésre áll, illetve rendelkezésre fog állni, a 088 hrszú telek
tulajdonosa, beruházója szabadon döntheti el, hogy mit vesz igénybe.
A funkcióváltással az erdőterület mezőgazdasági általános fás területté válik (Má-fla) amelyre vonatkozó előírások alapján, akár 5 telek alakítható ki, amelyen 5 tanyás
lakóépület építhető.
A terület tervezett új hasznosítására csak a villamosenergia ellátást kell megoldani,
de nyitva a lehetőség a teljes közműellátás kiépítésére is.
Itt is meg kell említeni, hogy az EU irányelvei alapján Magyarország is elfogadta, hogy
az energiaszükséglet csökkentésére új épület építése esetén már törekedni kell a
közel passzívház hőfogyasztású épületek építésére és az energiaszükségletek jelentős
hányadának a megújuló energiahordozóból történő helybeni előállítására. Ezért az
energiaigények legalább 30 %-át megújuló energiahordozóval javasolt előállítani. A
villamosenergia helyben termelésére megújuló energiahordozóként a napenergia
hasznosítása javasolt, amelynek hasznosítására napelemek telepítése szükséges. A
termikus energiaigény kielégítésére, szintén a napenergia hasznosítására
napkollektorok és napelemek telepítése javasolt, valamint a föld energiájának
hőszivattyúval történő hasznosításával is a fenntartási költségek csökkenthetők. A
többlet energiaigény a közhálózatról elégíthető ki.
A terület tervezett funkcióváltását követően, az új beépítés közműellátásához
előzetes tájékoztatásként prognosztizálható közműigények a következők:
vízigény

m3/nap 3

tüzivíz igény
külső

l/min

900

belső

l/min

300

keletkező szennyvíz

m3/nap 3

villamosenergia igény kW

*40

ebből
közhálózatról

kW

28

megújuló
energiahordozóval

kW

12
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termikus
igény

energia
kW

72

földgázzal

nm3/h

7

megújuló
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kötelezően biztosítandó

A prognosztizált igények kielégítésének feltétele a ki nem épített közművek
közhálózatának meghosszabbítása az új fejlesztésre javasolt területig, majd az új
kiépített elosztóhálózatokról a megfelelő paraméterű bekötések kiépítése. A telkek
közműellátásának
további
feltétele
közművenként
az
előírások
szerinti
közműfejlesztési hozzájárulások befizetése. Mivel a terület nem lakótelek, a
közműellátás feltétele vízi közműveknél a közműfejlesztési hozzájárulás befizetése
alaphálózat fejlesztésre, energiaközműveknél a szolgáltatókkal a szolgáltatói
megállapodás megkötése, amelyben a szolgáltató a többlet igény kielégítését
érintően az ellátás műszaki-gazdasági feltételeit rögzítheti.
Vízellátás
Igény esetén a prognosztizált 3 m3/nap ivóvíz minőségű vízigény kielégítését a
közhálózatról a Vörösmarty Mihály utca felöl, vagy a tömbbelső felöl a 090/9 hrsz-ú
teleknek az ellátására kiépítendő vezetékről lehet megoldani.
A szükséges tüzivíz ellátás mindkét irányból az elosztóvezetékről kielégíthető, a
továbbtervezés során a biztonságos ellátás érdekében előírhatnak a közhálózatra
egy új tűzcsap elhelyezési igényét.
A fenntartási költségek csökkentése érdekében, a nem ivóvíz minőségű vízigényt
célszerű saját vízbeszerzésről kielégíteni. A saját vízbeszerzésre célszerű házi kutat
létesíteni. Fel kell hívni a figyelmet, hogy a házi kút létesítése is engedély köteles. Kút
esetében 500 m3 éves vízkivételig az engedély kiadása jegyzői jogkör, azt
meghaladó mennyiség esetén illetve a bányatóból történő vízkivétel már vízjogi
engedély köteles.
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Szennyvízelvezetés
A prognosztizált szennyvíz gyűjtésére a kis mennyiségre tekintettel közműpótló is
alkalmazható, amelyből a szennyvizet szippantással kell a befogadó helyre szállítatni.
Közműpótlóként szigorúan vízzáróan kivitelezett műtárgy létesíthető, amelyből a
szippantás tényét számlákkal kell igazolni.
Meg kell jegyezni, hogy ha a prognosztizált keletkező szennyvíz mennyisége
nagyobb, meghaladja az építési szabályzatban előírt határokat, akkor már
közműpótló nem alkalmazható, annak közcsatornás elvezetését kell kiépíteni.
A vízellátásnál leírtakhoz hasonlóan igényként is felmerülhet a közcsatornás
szennyvízelvezetés kiépítésének megoldása, erre a telek előtt haladó vezeték
lehetőséget is kínál.
A fejlesztési szándékok között állattartás gondolata is előfordult, azok szennyvizének
gyűjtésére és elhelyezésére szigorú feltételeket kell teljesíteni.
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Csapadékvíz elvezetés
A jelenleg beépítetlen terület tervezett beépítésének megvalósításával hozzátéve
szilárd burkolatokat is, a területen a burkoltság növekedni fog, s ezzel növekszik az
elvezetendő csapadékvizek mennyisége is. A csapadékvizek visszatartását telken
belül meg kell oldani, a telken belüli záportározóból késleltetve és fékezetten lehet a
csapadékvizet a feltáró út árkába kivezetni.
Energiaellátás
Részben az érvényes előírások teljesítésére, részben a fenntartási költségek
csökkentésére az energiaellátás legalább 30 %-át megújuló energiahordozó
hasznosításával javasolt megoldani. A napenergia hasznosítására napkollektor és
naperőmű telepítési lehetőségére is a tetőszerkezet igénybe is vehető. A
napkollektor a használati melegvíz termelésre hasznosítható, a naperőmű
villamosenergia termelésre alkalmas. Az ad-vesz rendszer segítségével éves
kiegyenlítéssel a villamosenergia felhasználás jelentősebb hányadát tudja biztosítani.
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A föld energiájának termikus célú energiaellátásra történő hasznosítására hőszivattyú
alkalmazása javasolt, amelynek villamosenergia szükségletét előállító napelemekkel
kombinálva, hatékonyan csökkenti a fenntartási költségeket.
A megújuló energiahordozók közül a napenergia hasznosítása időjárás függő, így a
hagyományos vezetékes energiahordozókkal történő ellátás kiépítését úgy kell
megoldani, hogy a max igény kielégítésére is alkalmas legyen. A megújuló
energiahordozó az éves energiafogyasztás csökkentésében játszik fontos szerepet.
Az energiaellátásra a településen a vezetékes energiahordozók rendelkezésre állnak.
A villamosenergiával a világítási és erőátviteli igények elégíthetők ki, igény esetén a
rendelkezésre álló földgáz hálózati rendszer a termikus célú energiaigények
kielégítésére alkalmas.
Villamosenergia ellátás
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A prognosztizált 40 kW villamosenergia igényből 28 kW a közhálózatról kielégítendő
igény, amelyet a kisfeszültségű hálózatról célszerűbb kielégíteni. A funkcióváltásra
javasolt területhez legközelebb a tömbbelső 090/9 hrsz-ú telek ellátására javasolt
transzformátor állomás telepítése, amelyről a villamosenergia ellátás kiépíthető, de a
Vörösmarty Mihály utca felöl is van hálózati csatlakozási lehetőség.
Termikus célú energiaellátás
A prognosztizált termikus hőigény kielégítésére a megújuló energiahordozókon kívül a
földgáz áll rendelkezésre, de a hagyományos energiahordozó hasznosítás
lehetősége sem zárható ki.
A prognosztizált termikus energiaellátást egyedi hőtermeléssel célszerű kivitelezni. A
gázellátás megoldására a Vörösmarty Mihály utca felöl lehet a gázellátást kiépíteni.
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Elektronikus hírközlés
A tervezett új területhasznosítás megvalósítását követően az elektronikus hírközlésben
a vezetékes hálózat marad a fontos szereplő, amelyen keresztül az információ átvitel
jelenleg is kedvezően áll rendelkezésre.
Az elektronikus hírközlési igények kielégítése alanyi jogon kötendő megállapodások
alapján történik. A szükséges hálózatfejlesztést a szolgáltató saját beruházásként
valósítja meg. Hálózatépítés már csak földalatti kivitelezéssel oldható meg.
A nem vezetékes elektronikus hírközlési ellátásra a térségben üzemelő antennák,
építmények segítségével a megfelelő lefedettség biztosított. Területen belül vezeték
nélküli szolgáltatást segítő létesítmény elhelyezési igénye nem merült fel.

6.2.4. A déli tó térségére javasolt módosítás
A település délkeleti szélén a tó menti szárazulaton a tulajdonos kb. 500 m2-es
lakóépület és egy 300 m2-es garázs, mezőgazdasági gépek tárolási célú
melléképület építését szeretné. A terület jelenleg beépítetlen, így közműellátás
szempontjából ellátatlan.
A különleges beépítésre nem szánt területhasznosítással megvalósítható tervezett
beépítés, mivel kavicsbánya tó melletti területre tervezett, annak a hidrogeológiai
adottsága szigorúbb közművesítési feltételekkel valósítható meg. Így részben a
hidrogeológiai adottságok miatt, részben a tervezett funkció számára elvárt komfort
igény miatt, a fejlesztésre tervezett terület számára legalább a részleges
közműellátásának megoldása lenne célszerű, mivel a kialakítandó telekre tervezett
beépítési szándék nem jelentős és a kiépített hálózatok távolabbról érhetők el, így a
keletkező szennyvízmennyiség a közműpótló alkalmazását is lehetővé teszi, ezért csak
a részleges közműellátás megoldása szükséges.
A terület közvetlen környezetében jelenleg közhálózati közművek nem üzemelnek, a
közműellátást a közhálózatra történő csatlakozással kell megoldani. Az előzetes
egyeztetések során felmerült és a területen fellelhető műtárgy maradványok arra
utalnak, hogy korábban valamilyen közműellátás előfordulhatott a területen. Ez
irányú egyeztetések a szolgáltatókkal ezt nem támasztották alá, így feltételezhető,
hogy esetleg helyi független ellátó rendszer maradványa, vagy előkészített, de
üzembe nem helyezett maradványok. Ezek érdemileg a tervezett új beépítés
számára nem hasznosíthatók.
A terület tervezett új beépítésének részleges közműellátását közhálózati
csatlakozással kell biztosítani. Ehhez ki kell építeni a közüzemű vízellátást és a

URBANITÁS Tervező és Tanácsadó Kft.
www.urbanitas.hu

74

Dunavarsány város hatályos településrendezési terveinek módosítása
a város közigazgatási területének több pontján

villamosenergia ellátást. A vezetékes termikus célú energiaellátásra (földgázellátás
és/vagy a megújuló energiahordozó hasznosítása), illetvea a szennyvíz gyűjtésére
közműpótló alkalmazható. A részleges közműellátás kiépítésének kötelme mellett is a
fenntartási költségek csökkentésére a megújuló energiahordozók hasznosításának
alkalmazása javasolt.
Meg kell említeni, hogy az EU irányelvei alapján Magyarország is elfogadta, hogy az
energiaszükséglet csökkentésére új épület építése esetén már törekedni kell a közel
passzívház hőfogyasztású épületek építésére és az energiaszükségletek jelentős
hányadának a megújuló energiahordozóból történő helybeni előállítására. Ezért az
energiaigények legalább 30 %-át megújuló energiahordozóval javasolt előállítani. A
villamosenergia helyben termelésére megújuló energiahordozóként a napenergia
hasznosítása javasolt, amelynek hasznosítására napelemek telepítése szükséges. A
termikus energiaigény kielégítésére, szintén a napenergia hasznosítására
napkollektorok és napelemek telepítése javasolt, valamint a föld energiájának
hőszivattyúval történő hasznosításával is a fenntartási költségek csökkenthetők. A
többlet energiaigény a közhálózatról elégíthető ki.
A terület tervezett funkcióváltását követően, az új beépítés közműellátásához
előzetes tájékoztatásként prognosztizálható közműigények a következők:
vízigény

m3/nap

1,5

külső

l/min

1500

belső

l/min

300

m3/nap

1,5

kW

20

közhálózatról

kW

14

megújuló energiahordozóval

kW

6

termikus energia igény

kW

30

nm3/h

3

kW

9

tüzivíz igény

keletkező szennyvíz
villamosenergia igény
ebből

ebből
földgázzal
megújuló energiahordozóval

A prognosztizált igények kielégítésének feltétele a ki nem épített közművek
közhálózatának meghosszabbítása az új fejlesztésre javasolt területig, majd az új
kiépített elosztóhálózatokról a megfelelő paraméterű bekötések kiépítése. A telek
közműellátásának
további
feltétele
közművenként
az
előírások
szerinti
közműfejlesztési hozzájárulások befizetése. Mivel a terület nem lakótelek, a
közműellátás feltétele vízi közműveknél a közműfejlesztési hozzájárulás befizetése
alaphálózat fejlesztésre, energiaközműveknél a szolgáltatókkal a szolgáltatói
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megállapodás megkötése, amelyben a szolgáltató a többlet igény kielégítését
érintően az ellátás műszaki-gazdasági feltételeit rögzítheti.
Vízellátás
A prognosztizált 1,5 m3/nap ivóvíz minőségű vízigény kielégítését a közhálózatról kell
megoldani. A területhez legközelebb a Búza utcán halad NÁ 100-as KM vezeték, az
egészséges ivóvíz ellátást onnan kell kiépíteni. A tervezett új elosztóhálózatot is NÁ
100-as paraméterrel kell kivitelezni, hogy a tüzivíz igény ellátását is tudja szolgálni. A
bekötés pontos helyének meghatározása a továbbtervezés feladata lesz.
A szükséges tüzivíz ellátás érdekében a kiépítésre kerülő vezetékre új tűzcsap
elhelyezési igényére kell számolni.
A fenntartási költségek csökkentése érdekében, a nem ivóvíz minőségű vízigényt
célszerű lenne saját vízbeszerzésről kielégíteni. A saját vízbeszerzésre célszerű házi
kutat létesíteni, vagy vízkivételt a bányatóból. Fel kell hívni a figyelmet, hogy a házi
kút, a bányatóból a vízkivétel létesítése is engedély köteles. Kút esetében 500 m 3
éves vízkivételig az engedély kiadása jegyzői jogkör, azt meghaladó mennyiség
esetén illetve a bányatóból történő vízkivétel már vízjogi engedély köteles.
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Szennyvízelvezetés
A prognosztizált szennyvíz gyűjtésére a kis mennyiségre tekintettel közműpótló is
alkalmazható, amelyből a szennyvizet szippantással kell a befogadó helyre szállítatni.
Közműpótlóként szigorúan vízzáróan kivitelezett műtárgy létesíthető, amelyből a
szippantás tényét számlákkal kell igazolni.
Meg kell jegyezni, hogy ha a prognosztizált keletkező szennyvíz mennyisége
nagyobb, meghaladja az építési szabályzatban előírt határokat, akkor már
közműpótló nem alkalmazható, annak közcsatornás elvezetését kell kiépíteni, akkor
is, ha a csatornahálózati csatlakozás lehetősége a fejlesztési területtől távolabbra
esik. Ez esetben célszerű telken belül gravitációsan összegyűjtött szennyvizet helyi
átemelő műtárgyba vezetni és onnan nyomóvezetékkel lehet a közhálózati
csatlakozást kiépíteni.
A fejlesztési szándékok között állattartás gondolata is előfordult, azok szennyvizének
gyűjtésére és elhelyezésére szigorú feltételeket kell teljesíteni, hogy a kavicstavak
elszennyezése kizárható legyen.
Csapadékvíz elvezetés
A jelenleg beépítetlen terület tervezett beépítésének megvalósításával hozzátéve
szilárd burkolatokat is, a területen a burkoltság növekedni fog, s ezzel növekszik az
elvezetendő csapadékvizek mennyisége is. A csapadékvizek befogadására a tavak
is rendelkezésre állnak, csak azok szennyezéssel nem veszélyeztethetők.
Energiaellátás
Részben az érvényes előírások teljesítésére, részben a fenntartási költségek
csökkentésére az energiaellátás legalább 30 %-át megújuló energiahordozó
hasznosításával javasolt megoldani. A napenergia hasznosítására napkollektor és
naperőmű telepítési lehetőségére is a tetőszerkezet igénybe is vehető. A
napkollektor a használati melegvíz termelésre hasznosítható, a naperőmű
villamosenergia termelésre alkalmas. Az ad-vesz rendszer segítségével éves
kiegyenlítéssel a villamosenergia felhasználás jelentősebb hányadát tudja biztosítani.
A föld energiájának termikus célú energiaellátásra történő hasznosítására hőszivattyú
alkalmazása javasolt, amelynek villamosenergia szükségletét előállító napelemekkel
kombinálva, hatékonyan csökkenti a fenntartási költségeket.
A megújuló energiahordozók közül a napenergia hasznosítása időjárás függő, így a
hagyományos vezetékes energiahordozókkal történő ellátás kiépítését úgy kell
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megoldani, hogy a max igény kielégítésére is alkalmas legyen. A megújuló
energiahordozó az éves energiafogyasztás csökkentésében játszik fontos szerepet.
Az energiaellátásra a településen a vezetékes energiahordozók rendelkezésre állnak.
A villamosenergiával a világítási és erőátviteli igények elégíthetők ki, a rendelkezésre
álló földgáz hálózati rendszer a termikus célú energiaigények kielégítésére alkalmas.

Villamosenergia ellátás
A prognosztizált 20 kW villamosenergia igény közhálózatról való kielégítése, különös
tekintettel arra, hogy ennek egy részét helyben javasolt megtermelni, a
szolgáltatóval kötendő megállapodás megkötése, illetve az abban előírtak
teljesítését követően jelentősebb hálózat fejlesztési igénnyel valósítható meg, mivel a
kiépített hálózattávolabbról érhető el. A prognosztizált igényt kisfeszültségű hálózatról
célszerűbb kielégíteni. A fejlesztésre tervezett területhez legközelebb a Búza utca
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északi oldalán a tavaknál üzemel transzformátor, amelytől az ellátás kiépíthető.
Vélelmezhető, hogy az ott üzemelő 31447/22 transzformátorról a prognosztizált igény
kielégíthető lesz. Új hálózatfektetést csak földalatti elhelyezéssel szabad kivitelezni.
A vizsgált terület déli oldalán 2 párhuzamosan fektetett 220 kV-os nagyfeszültségű
átviteli hálózat nyomvonala halad végig oldalán oszlopokra fektetve. A két átviteli
hálózat nyomvonalának és biztonsági övezetének helyfoglalását figyelembe kell
venni.

Termikus célú energiaellátás
A prognosztizált 30 kW termikus hőigény kielégítésére a megújuló energiahordozókon
kívül a földgáz áll rendelkezésre, de a hagyományos energiahordozó hasznosítás
lehetősége sem zárható ki.
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A prognosztizált termikus energiaellátást egyedi hőtermeléssel célszerű kivitelezni. A
gázellátás megoldására a Búza utcán üzemelő DN 63-as paraméterű középnyomású
földgázvezetéket kell a Búza utca nyomvonalán továbbépíteni a fejlesztésre javasolt
terület keleti határvonaláig. Onnan a tavak felé már csak DN 32-es vezetéket kellene
fektetni a fejlesztésre javasolt területig. A telek bekötése így középnyomású
elosztóvezetékről építhető ki. A bekötés kiépítése középnyomású vezetékről
valósítható meg, így telken belül kell a házi nyomáscsökkentő telepítési igényével
számolni.
A prognosztizált hőigény kb 30 %-ának (kb 9 kW-nak) megújulóval történő biztosítása
esetén a földgázigény 3 nm3/h lesz, a csúcs földgázigény, ha a teljes termikus
energiaigényt földgázzal kellene kielégíteni 4,2 nm3/h lenne. A hálózatfejlesztést a
csúcsigény kielégítésére kell kivitelezni. Az igény kielégítésének feltétele a hálózati
csatlakozás kiépítésén kívül a szolgáltatóval a szolgáltatói megállapodás megkötése,
amelyben a szolgáltató az ellátás műszaki-gazdasági feltételeit rögzíti.
Elektronikus hírközlés
A tervezett új területhasznosítás megvalósítását követően az elektronikus hírközlésben
a vezetékes hálózat marad a fontos szereplő, amelyen keresztül az információ átvitel
jelenleg is kedvezően áll rendelkezésre.
Az elektronikus hírközlési igények kielégítése alanyi jogon kötendő megállapodások
alapján történik. A szükséges hálózatfejlesztést a szolgáltató saját beruházásként
valósítja meg. Hálózatépítés már csak földalatti kivitelezéssel oldható meg.
A nem vezetékes elektronikus hírközlési ellátásra a térségben üzemelő antennák,
építmények segítségével a megfelelő lefedettség biztosított. Területen belül vezeték
nélküli szolgáltatást segítő létesítmény elhelyezési igénye nem merült fel.

6.3. Táji, természeti, környezeti javaslatok
Dunavarsány településrendezési eszközeinek 2015. évben indult és 2016.évben
lezárult felülvizsgálata és részleges módosítása során elkészültek a 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően, a
Kr. 9.§ (6) bek. szerint értelmezett, a tervezési feladat jellegének és mélységének, a
tervezési terület adottságainak figyelembe vételével és az ezeknek megfelelő
kidolgozással, a tematika szerinti alábbi témakörökben is3:
3

A táji és természeti adottságok vizsgálata
Zöldfelületi rendszer vizsgálata

Készítő: az URBANITÁS KFT megbízásából: PESTTERV KFT. 2015.
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-

Környezetvédelem és településüzemeltetés
Katasztrófavédelem
Városi klíma

Az alátámasztó munkarészek jelen dokumentációja a fenti előzmény kiegészítése a
tárgyi tervmódosítások területére vonatkozóan, felhasználva a módosítási területekre
elkészült telepítési tanulmánytervek4 munkarészeit is.
6.3.1. Tájrendezés, természetvédelem, zöldfelületi rendszer
6.3.1.1 Tájrendezési és természetvédelemi hatások
A Településszerkezeti Terv módosítása tájrendezési - zöldfelületi szempontból több,
különböző irányú és jellegű változtatást tartalmaz. Ezek környezeti hatása többnyire
nem nagy jelentőségű, a település biológiai aktivitásérték egyenlegére is viszonylag
kis hatással vannak. Jelen fejezetben tájrendezési, természetvédelmi és zöldfelületi
szempontból értékeljük módosítások várható hatásait.
A tájékoztatási szakaszban, a terv előkészítő eljárása során a tájrendezéssel,
természetvédelemmel,
zöldfelületekkel,
környezetalakítással
kapcsolatos
észrevételek nem érkeztek.
A módosítási javaslatok összefoglaló leírása és tájrendezési, természetvédelmi,
zöldfelületi hatásai:
1. /Tópark 0123/41 hrsz./ A módosítási javaslat célja a hatályos Településszerkezeti
terv által előirányzott kertvárosias lakóterület helyett tervezett rekreációs horgász
különleges rekreációs terület kijelölése. Ennek várható környezeti hatása lényegesen
kisebb mértékű lesz, mivel a környezetet nem terheli, az igényszintje miatt a korábbi
kavicsbánya művelésű, rekultivált terület természetközeli állapotának visszaállítása az
üzemeltető érdeke is. Ez részben a tó élővé tételét jelenti a betelepített halállomány
igényének megfelelően – például a vízpartokon nádas telepítése -, részben pedig a
környezet rendezését, parkosítását és fásítását, hogy árnyas komfortos pihenési és
rekreációs értékűvé váljon.
A területfelhasználási változás ökológiai és biológiai aktivitásérték hatása pozitív. A
terület beépítésre nem szánt különleges (Kbn) része kis mértékben változik, a
vízgazdálkodási (V) részei változatlanul maradnak.
Környezeti szempontból figyelemmel kell lenni arra, hogy a kavicsos talajszerkezet
miatt a talajvíz az egész környezetben sérülékeny, így a terület beépítése, azon

4

Készítők: az URBANITÁS KFT 2015-16., ZARÁNDOKTERV KFT 2015.
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szállásépületek létesítése csak a közműellátás egyidejű megvalósítása mellett
javasolható. A tavak közötti utak és a terület határain fasorok telepítése javasolt.
A tervezési területet szennyvízcsatorna-vezeték nem érinti, környezetvédelmi okokból
is javasolt a nyomott szennyvízcsatorna kiépítése
2. /4672 és 4673 hrsz./ A módosítási javaslat célja a hatályos Településszerkezeti terv
által a terület egészére kijelölt kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület helyett
tervezett kertvárosias lakóterület kijelölése. Ennek várható környezeti hatása
alacsonyabb mértékű lesz, mivel az ezen a területen végezhető tevékenységek és az
elhelyezhető funkciók alacsonyabb igényszintje miatt a környezetet kisebb
mértékben terheli.
A területfelhasználási változás ökológiai – zöldfelületi és biológiai aktivitásérték
hatása pozitív. A tervezési terület tömbjének a hatályos tervben is Lke besorolású
része nem változik.
Ahogy az már a közművek kapcsán kifejtésre került, a tervezési területet érinti a
vízmű kutak kijelölt hidrogeológiai „B” védőidoma. Ennek okán a terület részben a
vízbázis-védelmi területen való elhelyezkedése, részben a tervezett lakóterületi
funkció esetén elvárt komfortigény miatt, valamint a környezeti beépítés
közműellátásával azonosan és az építési szabályzat előírásának megfelelően a
terület teljes közműellátásának megoldását igényli.
A terület határain – ahol még hiányzik – az utak mentén fasorok telepítése javasolt.
A csapadékvíz elvezetésének hatékonyságát növelendő ahol hiányzik, út menti árok
kialakítása javasolandó, a talajba jutó szennyeződések kiszűrése mellett.
3. /088 és 036/52 hrsz./ A módosítási javaslat célja meglévő erdőterület tanya-szerű
beépítése és az erre alkalmas területfelhasználási övezet kijelölése. Az előzményként
elkészült tanulmányterv ennek érdekében a mezőgazdasági övezeti átsorolást
javasolja. A területfelhasználási váltás jelentős biológiai aktivitásérték vesztéssel jár,
ezért szükséges a kompenzáció megoldása, valamint az erdőművelésből kikerülő
terület csereerdősítéssel való pótlása.
A biológiai aktivitásérték kompenzáció javasolt területe a 036/52 hrsz. bnsz.
különleges (Kbn-ez) terület véderdőterületi (Ev) átsorolása, ~3.4 ha-on.
Környezeti szempontból figyelemmel kell lenni arra, hogy OTrT vonatkozó övezeti
előírása szerint az érintett erdőrészletek beépítésre szánt területbe nem sorolhatók át,
- elsősorban erdőterületként tartandók fenn, művelés alóli kivonásuk, művelési ág
változtatásuk csak rendkívüli, indokolt esetben kezdeményezhető.
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A termőtalaj védelme érdekében a beépítés és a tereprendezési munkák végzése
során a letermelt humuszt és az altalajt egymástól elkülönítve kell tárolni. A deponált
humuszos talaj újrahasznosításáról – lehetőleg helyben - gondoskodni kell.
A szabályozási előírásokban rendelkeznek arról, hogy a kialakuló földrészletek
területének mintegy háromnegyedét fás, erdősült területként kell megtartani. A
beépítettség ne haladja meg az 3%-ot és a burkolt felületek arány se legyen több
5%-nál. Minderre a tervezési terület környezetében már meglévő „Mezőgazdasági
terület – általános fás” Má-f övezet lehetőséget teremt.
Az Má-f övezetben található meghatározó épületek építménymagassága 6-7 m
körül van. Ehhez is igazodva megfelelő az övezetre előírt maximum 7,5 m
épületmagasság.
A Telepítési tanulmányterv javaslata alapján célszerű létrehozni a területre egy
speciális Má-f övezetet (Má-f-la) amelynek főbb szabályozási paraméterei:
- beépíthető legkisebb telekterület: 6000 m2*;
- beépítési mód: szabadonálló
- beépítettség: max. 3%;
- építménymagasság: max. 7.5 m;
- zöldfelületi arány: min. 75%**.
/*: lakóház építési igény esetén az OTÉK előírásai alapján legalább 6.000 m2
telekterület szükséges!; **ezen belül: a meglévő faállomány min. 70%-ban
megtartandó!/.
Amennyiben a területhasználat szándékai között állattartás is szerepel,szennyvizének és trágyájának gyűjtésére, elhelyezésére teljesíteni kell a vonatkozó
környezetvédelmi előírásokat.
4./ „déli tó” 0138/31-35, 0146/62 (0145) hrsz./ A módosítási javaslat célja beépítésre
nem szánt Kbn-la jelű különleges rekreációs terület kijelölése a jelenleg hatályos terv
szerinti kertvárosias lakóterület (Lke) és különleges terület (Kbn-re) helyett. A hatályos
településszerkezeti terv a terület nagyobb részén kertvárosias lakóterületet irányzott
elő. Ehhez viszonyítva a tervezett beépítésre nem szánt különleges terület várható
környezeti hatása lényegesen kisebb mértékű lesz, mivel az alacsonyabb igényszintje
miatt a környezetet nem terheli. A módosítás zöldfelületi és biológiai aktivitásérték
hatása pozitív. A terület beépítésre nem szánt különleges (Kbn) és vízgazdálkodási
(V) részei változatlanul maradnak.
Környezeti szempontból is figyelemmel kell lenni arra, hogy közműpótlóként vízzáróan
kivitelezett műtárgy létesíthető. Ha a prognosztizált keletkező szennyvíz mennyisége
nagyobb, meghaladja az építési szabályzatban előírt határokat, akkor már
közműpótló nem alkalmazható, annak közcsatornás elvezetését kell kiépíteni, akkor
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is, ha a csatornahálózati csatlakozás lehetősége a fejlesztési területtől távolabbra
esik. Ez esetben célszerű telken belül gravitációsan összegyűjtött szennyvizet helyi
átemelő műtárgyba vezetni és onnan nyomóvezetékkel lehet a közhálózati
csatlakozást kiépíteni.
A fejlesztési szándékok között hobbi-állattartás igénye is előfordult, - szennyvizének
gyűjtésére és elhelyezésére szigorú feltételeket kell teljesíteni, hogy a kavicstavak
elszennyezése kizárható legyen. A csatornában való elvezetés esetén, szükség szerint
előtisztítással.
A terület tervezett alacsonyszintű beépítése esetén, hozzátéve szilárd burkolatokat is,
a burkoltság növekedni fog, s ezzel növekszik az elvezetendő csapadékvizek
mennyisége is. A csapadékvizek befogadására a tavak is rendelkezésre állnak, de
azok szennyezéssel nem veszélyeztethetők. Szükség szerint kiépítendő a szűrő
műtárgyon keresztüli bevezetés.
A terület határain – ahol még hiányzik - fasorok telepítése javasolt.
5. /471 és 472 hrsz./ A módosítási javaslat célja kertvárosias lakóterület (Lke)
átsorolása településközponti vegyes (Vt) területbe
~0,26 ha-on. A módosítás
zöldfelületi és biológiai aktivitásérték hatása negatív. A negatív hatás mértékét
enyhíti a módosítási terület elhanyagolhatóan kis kiterjedése.
6.3.1.2 Táj- és természetvédelem
Az európai, országos és helyi védettségű természetvédelmi területek a
Ráckevei(Soroksári)-Duna-ághoz és partjaihoz, a Domariba-szigethez, az ökológiai
szempontból értékes gyepekhez, erdőterületekhez, illetve vízgazdálkodási
területekhez kapcsolódnak.
Európai közösségi jelentőségű Különleges Természetmegőrzési Terület (Natura2000
hálózat része) a Ráckevei(Soroksári)-Duna-ág egésze. Ez a terület Dunavarsány
térségében a Széchenyi sétány mentén jelentősen kiépült üdülőterületekkel,
amelyek telekosztása egészen a vízpartig nyúlik, így ezzel a Duna szakasz közterületi
megközelíthetőségét, egységes fenntartását gátolja, az üdülőterület szennyvizei, a
nyaralók vízi és vízparti rekreációs tevékenységei pedig kockázati tényezőt
jelentenek az élővíz (és az itt található természeti értékek) hosszútávú megőrzése
szempontjából.
Országosan védett természeti területek – ex-lege védett úszólápok is azonosíthatók
ezen a folyószakaszon.
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A nemzeti ökológiai hálózat területei Dunavarsány területén a Ráckevei(Soroksári)Duna-ág (ökológiai folyosó) és a Domariba - sziget és környezete (magterület).
Ezen túl néhány helyi védettség alatt álló, illetve arra javasolt terület is található a
város területén, amelyek felsorolása a vizsgálathoz képest nem változik.
A tervmódosítással érintett területek nem részei a jogszabályok által védett, vagy
védelemre tervezett területeknek, illetve a Natura2000 hálózatnak. A
területfelhasználási változtatások nem érintenek védelem alatt álló területet és
ökológiai hálózathoz tartozó területet.
Előzetes véleményében hasonló tartalommal nyilatkozott a Duna – Ipoly Nemzeti
Park Igazgatóság (DINPI) is, amely nem kíván részt venni az egyeztetés további
szakaszaiban.
6.3.2. Biológiai aktivitásérték-változás
A területfelhasználási változtatás hatása a biológiai aktivitásérték (BAé) változásra
Az Étv. hatályos előírása szerint - új beépítésre szánt területek kijelölése során - a
Biológiai Aktivitásérték (BAé) települési szinten nem csökkenhet. Ennek igazolására
kötelezően kell alkalmazni a 9/2007.(IV.3.) ÖTM rendelet (ÖTM rend.) előírásait.
Jelen módosítás során minimális új beépítésre szánt terület kerül kijelölésre, de a
területfelhasználási változások különböző mértékű és irányú hatásokkal vannak az
egyenlegre, ezért a szükséges számításokat elvégeztük az egyenleg fenntartásának
igazolása érdekében.
A biológiai aktivitásérték számítási eredménye
A tervmódosítások biológiai aktivitásértékre való hatása összességében pozitív
egyenleget eredményez, így az Étv vonatkozó, települési szintű egyenleg
megőrzését előíró rendelkezésének megfelel.
A változással érintett területek összességének biológiai aktivitásértékének szinten
tartása az alábbi táblázat szerint igazolt.
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A területfelhasználási
kategória
méretében
bekövetkezett
változás (ha)

A területfelhasználási
kategória biológiai
aktivitásértékének
szorzója

A bekövetkezett
biológiai
aktivitásérték
változás

Kertvárosias lakóterület,
Lke

-3,36

2,7

-9,072

Településközponti vegyes
terület, Vt

+0,27

0,5

+0,135

Kereskedelmi, szolgáltató
gazdasági terület, Gksz

-1,84

0,4

-0,736

Különleges rekreációs
horgászterület (min. 65%
feletti zöldfelülettel),
Kreho

+4,82

3,2

+15,424

Védelmi erdőterület, Ev

+0,03

9

+0,27

Általános
mezőgazdasági terület,
Má

+3,41

3,7

+12,617

Különleges beépítésre
nem szánt rekreációs
terület (min. 65%
zöldfelülettel), Kbn-re

-2,17

3,2

-6,944

Különleges beépítésre
nem szánt egyéb
zöldfelület (min. 65%
zöldfelülettel), Kbn-ez

-3,44

3,2

-11,008

Különleges beépítésre
nem szánt lakó funkciót
megengedő terület (min.
65% zöldfelülettel), Kbn-la

+2,28

3,2

+7,296

Területfelhasználási
kategória

Összesen

+7,982

6.3.3. A zöldfelületi rendszer
6.3.3.1. Beépítésre nem szánt területek
Dunavarsány zöldfelületi rendszerét erdők, mezőgazdasági területek, vizek és
vízpartok, valamint települési belterületi zöldfelületek és különleges területek
alkotják.
Zöldterületek, zöldterületi ellátottság
Dunavarsány jelentős aktív felületekkel (növényzettel borított felülettel + vízfelülettel)
rendelkezik, ami a nagy kiterjedésű laza, családiházas beépítésnek, a meglévő
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mezőgazdasági- és erdő területeknek, a számos bányatónak, valamint a Dunaágnak és a part még beépítetlen részének köszönhető.
A módosítások összessége a zöldfelületi rendszer egészére csekély pozitív hatással
van, mivel nagyobb holtfelületi aránnyal rendelkező, új beépítésre szánt illetve
közlekedési vagy bányaterületeket nem jelöl ki, a módosítások többsége épp
ellenkező irányú: beépítésre szánt területeket sorol át beépítésre nem szánt
övezetekbe (a fent részletezett leírások szerint).
Ennek egyfajta kedvező hatását a fenti biológiai aktivitásérték számítás is igazolja.
A módosítások során új zöldterület kijelölése, valamint meglévő, illetve kijelölt
zöldterület megszüntetése nem történik, ezért a módosítás a zöldterületi ellátottságra
nincs hatással.
6.3.3.2. Különleges beépítésre nem szánt területek
A tervezett különleges beépítésre nem szánt területek szerepe és súlya a zöldfelületi
rendszerben tovább nő a folyamatban levő módosításokkal, ugyanis az
alacsonyszintű realitással magánterületeken kijelölt egyes tervezett, köz- és
lakóterületi jellegű területfelhasználások helyett ilyen övezetek bevezetését
javasolják a módosítási javaslatok.
Ezek zöldfelületi, ökológiai szempontból hasonló hatásúak a közpark területekhez,
bár funkcionálisan nyilvánvalóan csökkent szerepet töltenek be, - a területi
adottságoknak megfelelően.
Az alkalmazott Kbn övezet alapvetően zöldfelületi jellegű (min. 65%-os zöldfelületi
mutatóval). A módosítások során létrehozott új különleges beépítésre nem szánt
területi övezet: lakó funkció elhelyezését is lehetővé tevő terület (Kbn-la).
A hatályos tervben alkalmazott különleges beépítésre nem szánt területi övezetek
közül továbbra is fennmarad a módosítási területeken a Beépítésre nem szánt
különleges rekreációs területi (Kbn-re) besorolás.
6.3.3.3. Erdők
Dunavarsány erdőterületeinek jelentős része gazdasági erdő. A védelmi
rendeltetésű erdőterületek elsősorban azok az országos védettséggel vagy
ökológiai folyosóként funkcionáló területek (amelyek az RSD mentén és a
Domarimba szigeten helyezkednek el), de az 51-es út menti, vagy a dűlőutak menti
mezővédő erdősávok is ide sorolhatók.
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Az erdőterületeket érintő módosítások és azok hatásai:
A módosítási javaslatok közül erdőterületet érint a 088 hrsz-t érintő 3. számú, amely
erdőterületi csökkenést eredményez. Ugyanezen módosítás keretében javasolt a
besorolási növekményt okozó 036/52 hrsz-t érintő módosítás.
A további módosítások területén kijelölt erdtőterületek változatlanul fennmaradnak.
A módosítások összessége azonban az erdőterület kismértékű növekedésével jár.
Összefoglalva megállapítható, hogy az erdőterületi arány közel állandó értéket
mutat a területi mérlegben. Egy módosítás jár kisebb erdőterületi csökkentéssel,
ennek kompenzációja megtörténik egy kapcsolódó területfelhasználási átsorolással.
A település területén az erdőterületi besorolás és a véderdő övezet területe nem
csökken.
6.3.3.4. Mezőgazdasági területek
Dunavarsány külterületének jelentős része szántóföldi mezőgazdasági terület. Ezek
mellett jelentős a kertes (volt zártkerti) kisparcellás területek aránya is. A meglévő és
kijelölt mezőgazdasági területeket nem érintik a módosítások, viszont a kategória
kismértékű növekedését eredményezi az új mezőgazdasági övezet kijelölése a 088as hrsz-ek területén.
A módosítások mezőgazdasági termőföldek művelés alóli kivonását nem teszik
szükségessé, mivel az érintett területek többsége kivett, vagy erdőterület.
A területi mérlegben többletként jelenik meg az új „fás” mezőgazdasági (Má-f-la)
övezetbe sorolt, mintegy 3,4 ha-os terület.
A további módosítások nem érintik a terv mezőgazdasági besorolását, a
módosítások összessége az általános mezőgazdasági területek (Má) növelését
eredményezi.
6.3.4. Környezeti hatások és feltételek, környezeti értékelés
6.3.4.1. Környezetvédelem
A terv előkészítő eljárásának lebonyolítása során megállapítást nyert, hogy
tervmódosítások nem járnak jelentős környezeti hatással, a tervezéshez környezeti
vizsgálat lefolytatása nem szükséges. Ezért a tervhez önálló Környezet Értékelési (KÉ)
dokumentáció
nem
készült,
a
környezetértékelési
szempontrendszer
a
környezetvédelmi munkarészbe integrálva jelenik meg.
A környezetvédelmi alátámasztó fejezet az előzmények és a megalapozó vizsgálat
tartalmán kívül az adatszolgáltató és véleményező szervek által nyújtott széleskörű
információk feldolgozására is támaszkodik.
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6.3.4.2. Talajvédelem
A potenciális talajszennyezést jelentő források esetében a teljes közművesítés
előírását kell szorgalmazni, a felszíni csapadékvizeket pedig lehetőség szerint helyben
szikkasztani, hasznosítani a zöldfelületek öntözésére. A talajvédelmi előírások során
különös figyelemmel kell lenni a vízközeli területeken a védőzónák előírásainak
betartására, valamint az építési munkák során kötelezően betartandó föld- és
talajvédelmi szabályokra.
A talajszennyezés és a felszín megbontása által okozott károk, szennyezések elleni
védelem leghatékonyabb módja a rekultiváció és tájrendezés szakszerű elvégzése.
Fel kell hívni a figyelmet a Dunavarsány területén is és környezetében is jellemző
nagymértékű külszíni bányászat felszínromboló és potenciális környezetszennyező
hatásaira, amelyek közül elsődlegesen nem is az elkülöníthetően tárolható és
újrahasznosítható termőföld, hanem a vízkészlet szennyezés veszélyei a
meghatározóak.
A szennyvízcsatornázás már a település teljes területét lefedi, a szennyvíztisztító
megfelelően üzemel, bár kapacitásának bővítése szükségessé vált.
A talaj- és termőföldvédelem témakörében illetékes földhivatal a módosításokkal
kapcsolatban előzetesen nem emelt kifogást.
Összefoglaló értékelésként megállapítható, hogy jelen tervmódosításnak nincsenek
föld- és talajvédelmi vonatkozásai, az ezirányú környezeti hatások jelentéktelennek
minősíthetők, külön környezetvédelmi intézkedések megfogalmazását nem teszik
szükségessé.
6.3.4.3. Feszíni- és felszín alatti vizek
A fejezet felhasználja a KDV-VIZIG és a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
adatszolgáltatását is, amelyek részletesen jellemzik Dunavarsány vízrajzi és
vízminőségi adottságait, helyzetét.
A vízrajzi adottságok szerint a település a Ráckevei(Soroksári)-Duna bal partján
fekszik. A várost érintő partvonala 5,5 km hosszú a 33-39 fkm. között. A Ráckevei
(Soroksári)–Duna-ág vízminősége II-III. osztályú, megfelelő állapotú. Az RSD
vízminőség-védelmi szempontból kiemelt terület.
Dunavarsány állóvizekben (bányatavak) gazdag, az RSD-n kívül egyéb vízfolyás nem
halad rajta keresztül. Árvízvédelem szempontjából az egész kistáj mentesített
ártérnek tekinthető, az RSD vízszintje mesterségesen szabályozott.
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A talajvíz átlagos mélysége 2-4 m között van. A bányatavak, illetve a talajvizek
vízszintjét az RSD vízszint-magassága, a csapadék és párolgásviszonyok együttesen
határozzák meg.
A dunavarsányi 11676-E5 sz. felszíni víz monitoringpont adatai szerint a megfigyelt
bányatavak a természetes fürdőhelyekre és fürdővizekre előírt határértékeknek
megfelelek.
Az OTrT törvény 3/7. számú melléklete alapján a település területét érinti az országos
vízminőség-védelmi terület övezete, ezért az OTrT 15.§ (1) és (2) bekezdései szerint
„(1) Az országos vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz
övezetből történő kivezetéséről és az övezeten kívül keletkezett szennyvizek
övezetbe történő bevezetéséről a kiemelt térség és a megye területrendezési
tervében rendelkezni kell.
(2) 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.”
A burkolt felületekről összegyűjtött szennyezett csapadékvizek megfelelő tisztításáról
gondoskodni kell (olajfogó műtárgy) a szikkasztást megelőzően.
A vonatkozó jogszabály szerint a település közigazgatási határa nitrátérzékeny. (Ezzel
kapcsolatban megkötések vonatkoznak a vizek mezőgazdasági eredetű
nitrátszennyezéssel szembeni védeleméről, azon belül az állattartó telepek
telepítésének előírásairól.)
A tervmódosítások, a magasabbrendű jogszabályokban előírt általános vízvédelmi
szabályok alkalmazása esetén nincsenek negatív hatással a vízi környezet elemeire
és a vízminőségre.
Összefoglalóan megállapítható, hogy jelen tervmódosításnak nincsenek a felszíni és
a felszín alatti vizek mennyiségét és minőségét befolyásoló következményei, az
ezirányú környezeti hatások jelentéktelennek minősíthetők, helyi környezetvédelmi
intézkedések megfogalmazását nem teszik szükségessé. A tervterületen megjelölt
módosításoknak nincs különösebb vízvédelmi következményük.
6.3.4.4. A levegőtisztaság és védelme
A települési levegőminőséget a vonalas légszennyező források, a bányaművelésből
származó, illetve a defláció okozta porterhelés jelenti. (Dunavarsányra számottevő
ipari tevékenység nem jellemző, kivétel az Ipari Parkba betelepült cégek, melyek
azonban káros környezeti terheléssel nem sújtják a települést.) Háttérszennyezésként
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jelentkezik a fent jelzett budapesti, illetve a
levegőterhelése az uralkodó szélirány következtében.

százhalombattai

erőművek

Dunavarsány a 4/2002. (X.7.) a légszennyezettségi agglomerációk és zónák
kijelöléséről szóló KvVM rendelet alapján a budapesti agglomerációhoz tartozik. A
város légszennyezettségét a főváros és környéke légszennyezettsége befolyásolja.
Dunavarsány klimatikus adottságai kedvezőek. A terület levegőszennyezettségét
alapvetően a kibocsátások mennyisége és minisége határozza meg. E tekintetben
elmondható, hogy a kibocsátott primer levegőszennyező anyagok mennyiségi és
minőségi eloszlása változó.
A légszennyezettség okai között első helyen áll a közúti közlekedés. Problémaforrás
Dunavarsány tranzit jellege. A főváros felé és az onnan irányuló, a település teljes
hosszán áthaladó forgalom ugyan az 51-es út elkerülő jellegével összességében
enyhébb, azonban folyamatosan növekvő terhelést okoz a közvetlenül érintett
nagyvarsányi településrészeken, amelyek között lakott területek is vannak. Emellett a
téli fűtési időszak számottevő többletként jelenik meg a levegőterhelésben. Sajnos
szociális okokból egyre többen tüzelik el a háztartási hulladékot, így a műanyag
hulladékot is.
Az 51. sz. főút, valamint Nagyvarsány településrész szélén áthaladó számottevő
forgalom egyre növekvő terhelést jelent. A légszennyező hatást csökkenti a Dunaág, mint fő átszellőzési csatorna közelsége.
Dunavarsányban a burkolatlan utak pormentesítése, ha az ideálisnál lassabb is, de
folyamatos, jelenleg még számottevő a burkolatlan út, ezért jelentős a porforrásnak
minősülő utak aránya. Emellett meg kell említeni, mint porzó felületeket a
burkolatlan, növényzettel nem kielégítően fedett szántó-, és műveletlen parlag
területeket, bányaterületeket (meddőket) is.
A tervmódosításoknak a levegőminőségi állapotra nincs jelentősebb negatív
hatásuk. Pozitív hatásként említhető a zöldfelületi fedettség növelésével járó
módosítások, amelyek összességükben a helyi klimatikus és átszellőzési viszonyokat
javítják, a levegőminőségi állapot pozitív összetevőit erősítik.
A módosítások levegőtisztaságvédelmi szempontból úgy értékelhetők, hogy a
magasabbrendű jogszabályokban előírtak betartása esetén nem eredményezik a
levegőminőségi állapot romlását, nem teszik szükségessé helyi szinten speciális
környezetvédelmi intézkedések megfogalmazását.

URBANITÁS Tervező és Tanácsadó Kft.
www.urbanitas.hu

91

Dunavarsány város hatályos településrendezési terveinek módosítása
a város közigazgatási területének több pontján

6.3.4.5. Zaj- és rezgésterhelés
Dunavarsány esetében az 51. és 510. sz. főút okoz zaj- és rezgésterhelést - de ezek
nyomvonalvezetése viszonylag kedvező-, továbbá a kavicsbányák közeli területek
üzemi és szállítási zajterhelése időszakosan számottevő. A településen belüli közúti
zajterhelés kevésbé okoz problémákat. Mérési adatok nem állnak rendelkezésre.
Dunavarsány városára ható zaj- és rezgésterhelés forrásai vonalas szennyező
források, Nagyvarsány esetében az 51. sz. főút, Kisvarsány esetében a Budapest–
Kelebia vasútvonal okoz zaj- és rezgésterhelést. Kedvező adottság mindkét
településrészen, hogy a lakóutcák nem párhuzamosan futnak a vonalas közlekedési
hálózatok mellett, hanem szögben záródnak, így a terheléssel érintett lakóingatlanok
száma kedvezőbb képet mutat.
A tervmódosításoknak a zaj- és rezgésvédelmi helyzetre nincs hatásuk.
Összefoglalóan megállapítható, hogy amennyiben a tervmódosítások alapján a
területhasználat a törvényességi kereteken belül zajlik, a magasabb rendű
jogszabályokban előírtak szerint, a módosításokból következően helyi zaj- és
rezgésvédelmi speciális szabályozásra, továbbá ennek igazolására számszerűsített
mélységű vizsgálatokra (mérésekre, számításokra) nincs szükség.
6.3.4.6. Hulladékgazdálkodás
A városban a kommunális szilárd és folyékony, illetve veszélyes hulladékok gyűjtése
szervezetten megoldott. A szelektív hulladékbegyűjtés (közvetlenül a háztartásokból),
valamint a zöldhulladékok kezelése biztosított. A településen a szervezett
hulladékszállítás ellenére azonban előfordul az illegális hulladéklerakás.
Dunavarsányban a szennyvízcsatorna-hálózat kiépült, a szennyvíztisztító telep
üzemel, a bekötések aránya magas.
A jól megszervezett és működő települési szilárd és folyékony hulladék-gyűjtési és
ártalmatlanítási rendszerre a jelen tervmódosítások nincsenek negatív hatással, sőt,
mivel a módosítások összességükben a potenciális terhelés mértékét csökkentik – a
beépítésre szánt területi kijelölések csökkentésével és átalakításával – a várható
hatások inkább kedvező irányúak.
Dunavarsány területén előforduló illegális lerakások nem figyelhetők meg a
módosítási területeken, azonban ezek egy része potenciálisan veszélyeztetett,
perifériális fekvése miatt. A területek javasolt feltárása, hasznosítása ezen
veszélyeztetés mértékét jelentősen csökkenti.
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A kiemelten kezelendő hulladékáramok, az állati eredetű hulladék, a veszélyes
hulladékok gyűjtésével és elszállításával nem állnak kapcsolatba a tervezett
módosítások.
Összefoglalva a hulladékgazdálkodás tekintetében is megállapítható, hogy
amennyiben az országos érvényű általános jogszabályi előírások, valamint a helyi
rendeletben és tervben megállapított elhatározások is érvényesülnek, a jelen
módosítások kapcsán további szabályok előírására nincs szükség, a tervmódosítások
a települési hulladékgazdálkodási rendszerre nincsenek hatással.
6.3.4.7. Környezeti értékelés, a Környezeti Vizsgálat szükségessége
A Környezeti Vizsgálat (KV) szükségtelenségének megállapítására irányuló előkészítő
eljárás szabályszerűen lefolytatásra került, a KV szükségessége melletti állásfoglalás
nem érkezett be. A KV szükségtelenségéről nyilatkozott 2 szerv (Állami Főépítész és a
Közegészségügyi szerv Bp. KH).
A környezeti értékelés megállapította, hogy a tervmódosítások nem járnak jelentős
hatással a környezetükre.
Dunavarsány viszonylag jelentősebb környezetvédelmi problémája a nagy volumenű
átmenő járműforgalmi terhelésből adódó szennyezés, amely megállapítás
elsősorban a nagyvarsányi településrész keleti részére közvetlenül is vonatkoztatható,
az 51-es főút vonalvezetése révén. A közlekedési hálózatának, illetve a település
agglomerációs voltának következtében az eredendően csendes, kertvárosias jellegű
településre a néhány szakaszon nagy átmenő forgalom a jellemző. Az országos
jelentőségű közutak közé sorolt 51. sz. főút összetelepülési szinten kedvező
vonalvezetésű, de a nagyvarsányi szakaszán közvetlenül is érint lakóterületeket.
A tervmódosítások forgalomnövelő hatása nem mutatható ki, nem okoznak
közlekedési eredetű környezetvédelmi – zaj- rezgés- és légszennyezési - problémákat.
A konkrét tervmódosítások ugyan nem állnak összefüggésben a környezetvédelmi
konfliktustényezőkkel, de jelen tervezés során is fel kell hívni a figyelmet a rekultivációs
és szennyezés-elhárító feladatok megfelelő megoldásán túl a közlekedési
nyomvonalak tájbaillesztésére, kísérőfásítására és környezetvédelmi létesítményeik
megfelelő kialakítására. Mindkét célt optimálisan szolgálja a nyomvonalakat kísérő
védőzöldsávok, véderdősávok telepítése, ami helyi szinten, az alsóbbrendű utak
mentén is biztosítandó.
A tervezett módosítások környezeti szempontból konfliktusmentesnek tekinthetők,
részben semlegesek, - összességükben a környezeti állapot kismértékű javításához
járulnak hozzá, amint ezt a biológiai aktivitásérték számítás is igazolja.
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7. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ
Az alábbiakban a hatályos Építési szabályzat és Szabályozási terv javasolt
módosításai kerülnek bemutatásra az egyes módosítással érintett területek
vonatkozásában.
7.1. A módosítással érintett 0123/41 hrsz-ú telek
A tanulmánytervben megfogalmazott célok megvalósítása érdekében a hatályos
Építési szabályzat és Szabályozási terv módosítása szükséges. A szabályozási
koncepció alapján a tervezési terület három övezetbe tartozna: a vízfelület
Vízgazdálkodási terület övezetbe (V*-2), a tó körüli fenntartási sáv Rekreációs
különleges beépítésre nem szánt terület övezetbe (Kbn-re), a telek fennmaradó,
épületek elhelyezésére alkalmas területe pedig Rekreációs horgász különleges építési
övezetbe (Kreho).
A hatályos Építési Szabályzat szerint Dunavarsány területén egyetlen Rekreációs
horgász különleges építési övezet van, amelynek paramétereit a Kreho-1 építési
övezet előírásai rögzítik. Ezen paraméterek ugyanakkor kismértékben eltérnek a
tervezési területen megvalósuló léptékektől, ezért a tervezett módosítás miatt
szükséges egy új, Kreho-2 építési övezet létrehozása.
A tervezett Kreho-2 építési övezet javasolt előírásai:
„(3) A Kreho-2 jelű építési övezet a Varsány Tópark horgásztó menti, horgászat
céljára szolgáló különleges rekreációs horgász terület építési övezete, ahol az
egyedi előírások a következők:
a) Az építési övezetben elhelyezhetők:
aa) a horgászást, az üdülést és az idegenforgalmat kiszolgáló épületek,
szállásférőhelyet tartalmazó épületek és közösségi használatú építmények
(játszótér, tornapálya, közös használatú illemhely),
ab) vendéglátó épület,
ac) a terület fenntartásához szükséges épület.
b) Az építési övezetben nem helyezhető el.
ba) haszonállattartó és állattartással kapcsolatos épület, építmény,
bb) gazdasági, ipari épület.
c) Az összefüggő rendeltetésű területeket (pl. egy tó körüli beépítést)
építészetileg egységes arculattal kell kialakítani.
d) Épületek létesítésének feltétele a területen a szennyvízcsatorna hálózatra
való csatlakozás, ill. ennek megvalósulásáig a szakhatóságok által előírt zárt
szennyvízgyűjtő rendszer megvalósítása és az arra történő csatlakozás.
e) A tájkép- és a természetvédelem érdekében:
ea) az újonnan létesített épületek méretét, morfológiáját, anyaghasználatát
a táji- és természeti környezetbe illeszkedően kell megválasztani,
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eb) a zöldfelületek rendezése, a fásítások során kizárólag őshonos és
termőhely-honos fa és cserjefajok alkalmazhatók, az inváziós növényfajok
terjedését irtással meg kell akadályozni, a meglévő tájidegen növények
eltávolítása esetén azokat őshonos és termőhely-honos növényekkel pótolni
kell,
ec) a meglévő őshonos növényzet terjedését és térnyerését a vízpartok
mentén és az övezet területén is biztosítani kell.”
A tervezett Kreho-2 építési övezet javasolt építési övezeti paraméterei:
Az építési telek
Az épület megengedett
kialakítható
leglegmegengedett legnagyobb
legkisebb
legkisebb
kisebb*
nagyobb
A
Az építési
beépítés
terepszint
övezet
szinttezöldfelüjellemző
beépítési
alatti
jele
területe szélessége
rületi
leti
épületmagassága
módja
mértéke
beépítés
mutatója
mértéke
mértéke
2
2
2
m
m
%
m /m
%
%
m
m
Kreho-2
SZ
25000
10
0,2
6
80
4,5
A Szabályozási terv tervezett módosítása:
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Kialakuló területi mérleg:
A 0123/41 hrsz.-ú telek területe

14.5916 m2
(tulajdoni lapon: 14.5944 m2)

A tó bemért területe alapján kialakított
vízgazdálkodási övezet területe (V*-2)

8.5825 m2

A szárazulat különleges beépítésre
szánt területe (Kreho-2)

5.2989 m2

A szárazulat különleges beépítésre nem
szánt területe (Kbn-re)

7102 m2

A szabályozási terv geodéziai felmérés alapján készült, így a fenti számítás megfelel a
valós állapotnak, de eltérhet a földhivatali nyilvántartástól.
7.2. A módosítással érintett 4672 és 4673 hrsz-ú telkek
A hatályos szabályozási terv szerint a tervezési terület tömbje nagyrészt Gksz-4 jelű,
beépítésre szánt, kereskedelmi, szolgáltató gazdasági építési övezetben van. A tömb
Gömöry Ferenc utca menti sávja Lke-SZ-4 kertvárosias lakóterületi építési övezetbe
sorolt. Jelen módosítás keretében a Gksz-4 jelű építési övezet területe módosulna
Lke-SZ-4 építési övezetre, a meglévő környezethez illeszkedve.
A hatályos Szabályozási terven a Százados Istvánné utca és a Taksonyi út
kereszteződésében egy széles helybiztosítás került kiszabályozásra annak érdekében,
hogy ha a Százados Istvánné utca mellet a településszerkezeti jelentőségű út
valóban kiépül, akkor a Taksonyi úti becsatlakozása megfelelő kialakítással (akár
körforgalom kialakításával) kerüljön kiépítésre, mely csomópont a Tanítók útja
irányába is csatlakozást biztosít. Ameddig a Százados Istvánné utca melletti út nem
épül ki, addig a jelenlegi állapotban a Százados Istvánné utcával párhuzamosan
tervezett vegyes kiszolgálóút mind a Tanítók útja felől, mind a Gömöry Ferenc utca
felől megközelíthető.
Az Építési szabályzat módosítása
A tervezési területen kijelölésre kerülő Lke-SZ-4 kertvárosias lakóterületi építési övezet
a hatályos Szabályozási terven és az Építési szabályzatban is már létező építési
övezet, így az Építési szabályzat módosítására nincs szükség.
A hatályos ÉSZ Lke övezeteire vonatkozó előírásait a 45.-46. §-ai tartalmazzák, míg az
építési övezet szabályozási határértékeit az ÉSZ 1. melléklete tartalmazza, az alábbiak
szerint:
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A Szabályozási terv tervezett módosítása:

7.3. A módosítással érintett 088 hrsz-ú telek
A területtulajdonosok fejlesztési szándéka az, hogy a tervezési terület
„Mezőgazdasági terület – általános fás” övezeti besorolásba kerüljön és a
településrendezési eszközökben más területekre már alkalmazott kertes művelésű
tanyás használat megvalósulhasson. Ehhez célszerű egy új, lakó funkciót is
megengedő új mezőgazdasági övezet létrehozására, a fent megjelölt kategórián
belül. Ennek eredményeként javasolt egy új Má-f-la jelű övezet létrehozása az alábbi
feltételekkel.
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A Szabályozási terv tervezett módosítása:

Az Építési szabályzat módosítása
Az Építési szabályzat vonatkozó része az alábbiak szerint módosul:
„62. Általános mezőgazdasági terület fás övezete (Má-f, Má-f-la)
91.§ (1) Az Má-f és Má-f-la jelű általános fás mezőgazdasági övezetekben
a) a 3.000 m2-t el nem érő területű telken épületet elhelyezni nem lehet;
b) szőlő, gyümölcsös és kert művelési ág esetén a 3.000 m2-t meghaladó területnagyságú
földrészleten, egyéb művelési ág esetén 6000 m2 terület felett 3 %-os beépítettséggel
helyezhetők el mezőgazdasági és - legalább részleges közműellátás esetén - lakó funkciójú
épületek, valamint terepszint alatti építmény (pince) úgy, hogy a lakó funkciójú épület legfeljebb
a beépíthetőség felén létesülhet;
c) a lakóépületben a tulajdonos számára legfeljebb két lakás, ezen felül legfeljebb további két
szolgálati lakás létesíthető;
d) a lakóépület csak magastetős kialakítású lehet, épületmagassága legfeljebb 7,5 m lehet.
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(2) Az övezetben a megengedhető épületmagasság értéket a mezőgazdasági tevékenységhez
szükséges üzemi építmények (pl. silók) technológiai okokból legfeljebb kétszeresen haladhatják
meg.
(3) Az Má-f-la jelű általános mezőgazdasági terület fás övezet területén a terület erdős jellege
megtartandó, a faállomány min. 70%-os megtartásával.
(4) Az Má-f és Má-f-la jelű általános mezőgazdasági terület fás övezeteinek területén a 2.
mellékletben területileg lehatárolt övezetekben az 1. melléklet 11. pontja szerinti határértékeket kell
alkalmazni.”
A tervezett Má-f-la övezet javasolt övezeti paraméterei:
A beépíthető földrészlet
A beépítési
magasság
legkisebb
megengedett legnagyobb
beépített- kialakítan- megengedett
A
legnagyobb
Az
dó
ségének
beépítés
beépítettbruttó
mértéke,
övezet
legkisebb
mértéke
jellemző területe szélessége
ségének szintterület
jele
zöldfelületi épületmagas
a
módja
mértéke i mutatója
sága
mértéke
terepszint
alatt
2
2
2
m
m
%
%
%
m
m /m
Má-f-la
SZ
6000
60
3
0,1
5
80**
7,5
80** - a meglévő faállomány 70%-os megtartása mellett
7.4. A módosítással érintett 0138/31-35 és 0146/62 hrsz-ú telkek
A hatályos szabályozási terven a vízfelület kivételével a teljes tervezési terület Kbn-t
jelű „tartalék” jellegű övezetbe sorolt, ahol az építés szigorúan korlátozott. Szükséges
tehát a területen egy olyan övezet kijelölése, ahol a fejlesztő által tervezett épületek
és funkciók elhelyezhetők.
A Szabályozási terv tervezett módosítása:
Jelen módosítás keretében a szabályozási terv a szintén módosuló településszerkezeti
tervhez igazodik:
- A vízfelület vízgazdálkodási terület övezetben marad, de új övezetet kap.
- A terület nyugati széle Ev jelű, védelmi erdőterület övezetbe kerül.
- A tervezési terület többi része Kbn-la jelű, beépítésre nem szánt különleges
lakó funkciót is megengedő övezetbe kerül.
- A tervezési területet északkeleti és délnyugati szélén közterületi szabályozás is
érinti. Az északkeleti gyűjtőút nyomvonala a valós állapotokhoz igazodva kis
mértékben módosul.
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Az Építési szabályzat módosítása
Az Építési szabályzat vonatkozó részei az alábbiak szerint módosulnak:
A V*-4 övezet előírásai:
„(4) A V*-4 jelű vízfelület övezetben legfeljebb 2 % beépítettséggel, a tó körbejárhatóságának
egyéb módon történő biztosításával a parti rézsű felső élétől legfeljebb 20 m-re a vízfelültre
benyúlóan vízi-állás, horgász- és napozóstég, illetve lakóépület, terasz létesíthető.
A beépítésre nem szánt különleges területek kiegészülnek az új övezettel:
„.h) a Kbn-la jelű övezet lakófunkció elhelyezését megengedő különleges beépítésre nem szánt
terület, ahol a lakó funkcióhoz kapcsolódó rekreációs, sportolási vagy egyéb pihenést, szabadidő-
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eltöltést szolgáló épületek, valamint mindezek fenntartását biztosító kiegészítő funkciójú épületek
helyezhetők el.”
A Kbn-la övezet előírásai:
„(4) A Kbn-la jelű övezetre vonatkozó további előírások:
a) telkenként legfeljebb két lakóépület létesíthető,
b) a lakó rendeltetéshez kapcsolódó haszonállattartó épületek/építmények/melléképítmények
(mezőgazdasági géptároló, lóistálló, stb.) a parti rézsű felső élétől mért, legalább 25 m
védőterület, illetve a szomszédos területeken elhelyezett funkciók – lakó-, üdülő,
intézményépületek - tekintetében előírt védőtávolságok biztosítása mellet elhelyezhetők.
Trágyatároló csak vízzáróan kivitelezett zárt kialakítással létesíthető;
c) a vízfelületet övező geodéziailag bemért parti rézsű felső élétől számított 4 m szélességű
területsáv szabadon hagyandó, mely területsáv magában foglalja a tó körüljárhatóságát és
fenntartását biztosító 3 m széles parti sávot, de a tóparton a vízfelületre benyúlóan
lakóépület és terasza elhelyezhető a tó körüljárhatóságának egyéb módon történő
biztosítása mellett;
d) a tó körüljárhatóságát biztosító parti sávon kívüli rézsű és parti sávhoz kapcsolódóan a tó
környezetét fásított zöldfelületként kell kialakítani, törekedve a tópart humanizálására és
természetközeli kialakítására (pl. a parti rézsűk hajlásszögének csökkentésére, az egyes
partszakaszok vonalvezetése megtörésére nádasokkal, jellemzően a vízpartokon honos
növényzettel való tagolással);
e) a tóparton horgász- és napozóstég elhelyezhetők, fedett horgászstég azonban legfeljebb 6
m2 alapterülettel létesíthető;
f) a tóparton a vízfelületre benyúlóan lakóépület és terasza elhelyezhető a tó
körüljárhatóságának egyéb módon történő biztosítása mellett;
A tervezett Kbn-la övezet javasolt övezeti paraméterei:
Az építési telek

A
Az építési
beépítés
övezet
jellemző
jele
módja

Kbn-la

SZ

kialakítható legkisebb

megengedett legnagyobb

területe

szélessége

beépítési
mértéke

szintterületi
mutatója

m2
10000

m
-

%
10

m2/m2
0,1
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Az épület
megengedett
legleglegkisebb kisebb nagyobb

terepszint
zöldfealatti
lületi épületmagassága
beépítés
mértéke
mértéke
%
%
m
m
15
65
2,5
7,5
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7.5. Az Erkel Ferenc utcában tervezett módosítás
A tervezett módosítás a közterület és két érintett lakótelek többszörösen tört vonalú
határát módosítja, az utca kialakult vonalához igazítva, az alábbiak szerint:

7.6. A tervezett kerékpárút nyomvonala
A tervezett kerékpárút helybiztosításhoz a település több pontján szükséges a
meglévő szabályozási szélességek módosítása, jellemzően 3-4 m közötti mélységben.
A módosítás alapját a kerékpárút tervezőjétől (Earth Invest Kft.) származó kisajátítási
terv jelenti. A módosítás a Taksonyi utat, a Vasút sort, a Habitat utcát és a Kisvarsányt
Nagyvarsánnyal összekötő utat (Sport utca – Vörösmarty utca) érinti.
7.7. A tervezett tűzoltóraktár telke
A megváltozott funkció miatt új építési övezet kijelölése szükséges az érintett
ingatlanok tekintetében. A szükséges övezeti paraméterek kertvárosias lakóövezeti
besorolásban nem biztosíthatók, így új településközponti vegyes építési övezet
kijelölése szükséges az alábbi paraméterek szerint.
Az Építési szabályzat módosítása
Az építési telek

A
Az építési beépítés
övezet
jellemző
jele
módja

Vt-O-2

O

kialakítható
legkisebb

területe
m2
550

megengedett legnagyobb

beépí- szintteszélessége
tési
rületi
mértéke mutatója
m
16

Az épület
megengedett

%
50**

m2/m2
0,8

terepszint
alatti
beépítési
mértéke
%
50

kialakíleglegtandó
kisebb* nagyobb
legkisebb
zöldfelületi
mértéke
%
10

épületmagassága

m
3,5

m
7,5

K - kialakult, SZ - szabadonálló beépítés, O – oldalhatáron álló beépítés, Z - zártsorú beépítés
Az épület megengedett legkisebb épületmagassága* - kivéve a melléképületeket
**: Kizárólag lakó funkció elhelyezése esetén az építési telek megengedett legnagyobb beépítési mértéke: 30%”
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Dunavarsány város hatályos településrendezési terveinek módosítása
a város közigazgatási területének több pontján

Az építési övezetben az indokolatlan túlzott beépítés elkerülésére a lakó funkció
kizárólagossága mellett a maximális beépíthetőség szigorúbban korlátozott.
A Szabályozási terv tervezett módosítása:

URBANITÁS Tervező és Tanácsadó Kft.
www.urbanitas.hu
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IV. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK
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A Településszerkezeti terv módosításának
jóváhagyásra kerülő munkarészei

…/2017. (……) számú Képviselő-testületi határozat

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § (2)
bekezdés a) pontjára tekintettel, az államigazgatási szervek és egyéb érdekeltek véleményének
kikérésével Dunavarsány Város Településszerkezeti Tervét az alábbiak szerint módosítja:
1.

A Településszerkezeti Terv 1. melléklete szerinti M=1:10000 méretarányú „Szerkezeti
Tervlapjának” tartalma helyébe
a) a 0123/41 hrsz.-ú ingatlan tekintetében a jelen határozat 1. melléklet szerinti tartalom,
b) a 4672 és 4673 hrsz.-ú ingatlanok tekintetében a jelen határozat 2. melléklet szerinti
tartalom,
c) a 088 és 036/52 hrsz.-ú ingatlanok tekintetében a jelen határozat 3. melléklet szerinti
tartalom,
d) a 0138/31-35, a 0146/62 és a (0145) hrsz.-ú ingatlanok tekintetében a jelen határozat 4.
melléklet szerinti tartalom,
e) a 471 és 472 hrsz.-ú ingatlanok tekintetében a jelen határozat 5. melléklet szerint tartalom
lép.

2.

A Településszerkezeti Terv 2. melléklete szerinti „Szerkezeti Terv leírása” érintett részei helyébe
a jelen határozat 6. melléklete szerinti tartalom lép.

3.

A jelen határozat az elfogadását követő 30. napon lép hatályba.

4.

A hatálybalépéssel egyidejűleg hatályát veszti Dunavarsány Város Képviselő-testületének a
12/2016. (VI. 9.) sz. Kt. határozattal jóváhagyott Településszerkezeti Terv Szerkezeti Tervlapja a
jelen határozat 1. pontjában meghatározott ingatlanokra vonatkozóan.

Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Polgármester

Gergőné Varga Tünde
polgármester
Dunavarsány, 2017….

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

6. melléklet
Dunavarsány Város Önkormányzatának
…/2017. (…) Képviselő-testületi határozatához
1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK
A tervezett módosítások miatt a Településszerkezeti terv leírásának I. Területfelhasználás fejezetének,
beépítésre nem szánt területeket részletező alfejezete a különleges beépítésre nem szánt területek
tekintetében – h) pontként - egy újabb területfelhasználási kategóriával egészül ki:
„h) a Kbn-la jelű övezet lakófunkció elhelyezését megengedő különleges beépítésre nem szánt terület,
ahol a lakó funkcióhoz kapcsolódó rekreációs, sportolási vagy egyéb pihenést, szabadidő-eltöltést
szolgáló épületek, valamint mindezek fenntartását biztosító kiegészítő funkciójú épületek helyezhetők
el.”
2. A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK BEMUTATÁSA
A
módosítás
azonosítás
a

TSZT területfelhasználás módosítás
Érintett
hrsz.

1. melléklet
szerinti
módosítás

0123/41

2. melléklet
szerinti
módosítás

4672, 4673

088
3. melléklet
szerinti
módosítás
036/52

4. melléklet
szerinti
módosítás

5. melléklet
szerinti
módosítás

0138/31-35,
0146/62,
(0145)

471, 472

hatályos
Kertvárosias lakóterület
(Lke)
~3,8 ha
Beépítésre nem szánt különleges
rekreációs terület
(Kbn-re)
~0,9 ha
Kereskedelmi, szolgáltató
gazdasági terület
(Gksz)
~1,8 ha
Védelmi erdőterület
(Ev)
~3,4 ha
Beépítésre nem szánt különleges
terület
(Kbn-ez)
~3,4 ha
Kertvárosias lakóterület
(Lke)
~1,1 ha
Beépítésre nem szánt különleges
rekreációs terület
(Kbn-re)
~1,2 ha
Kertvárosias lakóterület
(Lke)
~0,26 ha

tervezett

Beépítésre szánt különleges
horgászati célú terület
(Kreho)
~4,7 ha
Kertvárosias lakóterület
(Lke)
~1,8 ha
Általános mezőgazdasági
terület
(Má)
~3,4 ha
Védelmi erdőterület
(Ev)
~3,4 ha
Beépítésre nem szánt
különleges, lakó funkció
elhelyezését is lehetővé tevő
terület
(Kbn-la)
~2,3 ha
Településközponti vegyes
terület
(Vt)
~0,26 ha

3. TERÜLETI MÉRLEG
Dunavarsány hatályos Településszerkezeti terve alapján számított területi mérleg:
Területfelhasználási kategória
BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK
Kisvárosias lakóterület, Lk
Kertvárosias lakóterület, Lke*
Falusias lakóterület, Lf
Településközponti vegyes terület, Vt*
Ipari gazdasági terület, Gip
Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület, Gksz*
Üdülőházas terület, Üü
Hétvégiházas terület, Üh
Különleges rekreációs terület, Kre
Különleges rekreációs horgászterület, Kreho*
Különleges rekreációs sportterület, Kre-sp
Különleges oktatási és sportolási célú terület, Kok-sp
Különleges sportolási célú terület, Ksp
Különleges ellátás célját szolgáló terület, Kel
Különleges hajókikötő elhelyezésére szolgáló terület, Kki
Különleges idegenforgalmi, egészségügyi terület, Kid-eü
Különleges mezőgazdasági üzemi terület, Kmü
Különleges városüzemeltetési terület, Kv
Különleges folyékony hulladékkezelés célú terület, Kfhk
Különleges nyersanyag kitermelés (bánya) céljára szolgáló terület, Kb
Különleges honvédelmi terület, Kho
Beépítésre szánt területek összesen
BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK
Kötöttpályás közlekedési terület, KÖk
Közpark, Zkp
Közkert, Zkk
Védelmi erdőterület, Ev*
Védelmi – védett erdőterület, Evt
Gazdasági erdőterület, Eg
Közjóléti erdőterület, Ek
Általános mezőgazdasági terület, Má*
Vízgazdálkodási terület, V
Természetközeli terület, Tk
Különleges beépítésre nem szánt rekreációs terület, Kbn-re*
Különleges beépítésre nem szánt sportolási célú terület, Kbn-sp
Különleges beépítésre nem szánt egyéb zöldfelület, Kbn-ez*
Különleges beépítésre nem szánt folyékony hulladék szikkasztására
szolgáló terület, Kbn-fhsz
Különleges beépítésre nem szánt temető terület, Kbn-te
Különleges beépítésre nem szánt honvédelmi terület, Kbn-ho
Különleges beépítésre nem szánt lakó funkciót megengedő terület,Kbn-la*
Közlekedési terület
Beépítésre nem szánt területek összesen
DUNAVARSÁNY TELJES KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETE
*: Jelen módosítással érintett területfelhasználási kategóriák

Terület (ha)

%

3,99
378,52
17,98
37,89
127,59
65,68
7,80
5,04
26,35
8,80
11,14
3,33
9,81
3,85
0,10
31,14
8,08
1,34
6,48
4,55
1,52
760,98

0,18
16,80
0,80
1,68
5,66
2,92
0,35
0,22
1,17
0,39
0,50
0,15
0,44
0,17
0,004
1,38
0,36
0,06
0,29
0,20
0,07
33,79

9,91
3,49
3,30
127,22
54,82
144,08
133,35
372,21
287,68
60,72
14,47
89,05
2,65

0,44
0,16
0,15
5,65
2,43
6,40
5,92
16,51
12,77
2,70
0,64
3,95
0,12

54,05

2,40

6,89
39,91
2,28
85,43
1.491,51
2.252,49

0,31
1,77
0,10
3,79
66,21
100

4. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA
4.1. A Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvénynek való megfelelés
igazolása
A tervezett módosítások az országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok térbeli rendjét nem
érintik, azokat Dunavarsány Településszerkezeti terve az országos tervnek megfelelően ábrázolja.
Az OTrT 3/1-9. számú mellékletei – Országos övezetek közül a módosítással érintett
területeket érintő elemek

Kiváló termőhelyi adottságú
erdőterület övezete
(3/4. melléklet)

Az erdészeti hatóság adatszolgáltatása alapján a kiváló
termőhelyi adottságú erdőterület övezete a 088 hrsz.-ú
telket érinti, mely területen új beépítésre szánt terület
nem kerül kijelölésre (OTrT 14. § (1) bek.). Az átsorolás
megfelel az OTrT-nek.

Országos vízminőség-védelmi terület
övezete
(3/7. melléklet)

Az övezet Dunavarsány teljes közigazgatási területét
lefedi, ezért a törvény szövegének megfelelően (OTrT
15. § (2) bek.) a Településszerkezeti terven feltűntetésre
kerültek a vízvédelemmel érintett területek.

Az OTrT egyéb előírásai

Az OTrT 7. § (1) bekezdése szerint „az
Országos Erdőállomány Adattár szerint
erdőterületnek minősülő területet a
településrendezési eszközökben legalább
95%-ban
erdőterület
területfelhasználási
egységbe
kell
sorolni.”

Az előírás érinti a 088 hrsz.-ú területen tervezett
módosítást. A TSZT-n ezen a területen az erdő
területfelhasználás megszűnik, de a település területén
belül, már kijelölt erdő területfelhasználású területen
csereerdősítés tervezett, mely az országos jogszabályok
alapján a terület művelésből való kivonásának is
feltétele. A fentiek alapján, mivel ugyanannyi erdőterület
lesz a jövőben is a TSZT erdő területfelhasználási
egységeiben, mint jelenleg, így az OTrT előírása
folyamatosan biztosított.

4.2. A Budapesti Agglomeráció Területrendezési tervéről szóló 2005. évi LXVI. törvénynek való
megfelelés
Az BATrT 3/1-22. számú mellékletei – Kiemelt térségi övezetek közül a módosítással érintett
területeket érintő elemek
Ásványi nyersanyag-gazdálkodási
terület övezete
(3/15. melléklet)

Az övezet Dunavarsány teljes közigazgatási területét
lefedi, de a módosítással érintett területek egyikén sem
található kijelölt bányaterület.

Az BATrT 1/3. számú mellékletének való megfelelés:
Dunavarsány BATrT-ben meghatározott területi mérlege és az attól való törvényi eltérési lehetőség a
TSZT módosítást követően az alábbi:

Térségi
területfelhasználási
kategória
Dunavarsány területén

a BATrT 1/3. számú
melléklet

a TSZT korábbi és jelenlegi módosításai
során a törvény által biztosított eltérési
lehetőségből

Városias települési térség

881,72

Dunavarsány
közigazgatási
területéhez
viszonyított
arány
(%)
39,18

Magas zöldfelületi arányú
települési térség

120,68

5,36

-

420,87
390,11

18,70
17,33

18,08+3,41=21,49
-

41,641
39,011

59,94

2,66

-

-

42,11

1,87

-

-

335,30

14,90

9,55

7,210

Erdőgazdálkodási térség
Mezőgazdasági térség
Különleges rendeltetésű
térség
Építmények által igénybe
vett térség
Vízgazdálkodási térség
1.

Térségi
területfelhasználá
si kategória
(hektár)

igénybevett
terület-nagyság
(hektár)
10,33+1,03=11,36

a továbbiakra
maradt
igénybe vehető
területnagyság
(hektár)
6,274
36,204
beépítésre szánt
üdülőterület, vagy okt., eü
és sport célú különleges
terület

Dunavarsány Város Településszerkezeti Terve módosítása a BATrT-től való, törvény által
biztosított eltérés alapján
 a BATrT-ben rögzített városias települési térség nem több mint 2 %-át, 1,32%-át városias
települési térségként használ fel,
 a BATrT-ben rögzített erdőgazdálkodási térség 5,11%-át, 21,49 ha területet egyéb területfelhasználási egységként használ fel, mely kisebb mint a BATrT-ben rögzített
erdőgazdálkodási térség 15%;
 a BATrT-ben rögzített erdőterületként besorolt területfelhasználási egységek nagysága nem
csökken,
 a BATrT-ben rögzített vízgazdálkodási térség nem több mint 5 %-át, 2,8 %-ot, a
vízgazdálkodásitól eltérő területként használ fel.

5. BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁS
Területfelhasználási
kategória
Kertvárosias lakóterület,
Lke
Településközponti vegyes
terület, Vt
Kereskedelmi, szolgáltató
gazdasági terület, Gksz
Különleges rekreációs
horgászterület (min. 65%
feletti zöldfelülettel), Kreho
Védelmi erdőterület, Ev
Általános mezőgazdasági
terület, Má
Különleges beépítésre nem
szánt rekreációs terület
(min. 65% zöldfelülettel),
Kbn-re
Különleges beépítésre nem
szánt egyéb zöldfelület
(min. 65% zöldfelülettel),
Kbn-ez
Különleges beépítésre nem
szánt lakó funkciót
megengedő terület (min.
65% zöldfelülettel), Kbn-la

A területfelhasználási
kategória méretében
bekövetkezett
változás (ha)

A területfelhasználási
kategória biológiai
aktivitásértékének
szorzója

A bekövetkezett
biológiai
aktivitásérték
változás

-3,36

2,7

-9,072

+0,27

0,5

+0,135

-1,84

0,4

-0,736

+4,82

3,2

+15,424

+0,03

9

+0,27

+3,41

3,7

+12,617

-2,17

3,2

-6,944

-3,44

3,2

-11,008

+2,28

3,2

+7,296
Összesen

+7,982

Dunavarsány Településszerkezeti Tervének jelen módosításai a települési biológiai aktivitásérték
egyenlegre való hatása összességében pozitív. A BIA-érték növekmény mindösszesen: +7,982 BIAé

Az Építési Szabályzat és Szabályozási terv
módosításának jóváhagyásra kerülő munkarészei

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2017. (... ...) önkormányzati rendelete
Dunavarsány Építési Szabályzatáról szóló
12/2016. (VI. 10.) önkormányzati rendelete módosításáról

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
a) pontja, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
62. §-ának (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.
(XII. 20.) Korm. rendelet, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet alkalmazásával, az abban meghatározott
államigazgatási szervek és egyéb érdekeltek véleményének kikérésével Dunavarsány Építési
Szabályzatáról szóló 12/2016. (VI. 10.) önkormányzati rendeletét a továbbiakban: R.) az alábbiak
szerint módosítja:

1.§ A rendelet hatálya Dunavarsány Város közigazgatási területén belül, e rendelet 2. mellékletét
képző „Dunavarsány Szabályozási Terve módosítása” tervlapokon, a Jelmagyarázat
szerinti„Módosítással érintett területek határa” jellel körülhatárolt területekre terjed ki.
2.§ A R 2. melléklet „Dunavarsány Szabályozási Terve”
a) SZT-5 szelvénye helyébe jelen rendelet 1. melléklet SZT-5/M1 jelű szelvénye,
b) SZT-8 szelvénye helyébe jelen rendelet 1. melléklet SZT-8/M1 jelű szelvénye,
c) SZT-9 szelvénye helyébe jelen rendelet 1. melléklet SZT-9/M1 jelű szelvénye,
d) SZT-12 szelvénye helyébe jelen rendelet 1. melléklet SZT-12/M1 jelű szelvénye,
e) SZT-13 szelvénye helyébe jelen rendelet 1. melléklet SZT-13/M1 jelű szelvénye,
f) SZT-14 szelvénye helyébe jelen rendelet 1. melléklet SZT-14/M1 jelű szelvénye,
g) SZT-18 szelvénye helyébe jelen rendelet 1. melléklet SZT-18/M1 jelű szelvénye,
h) SZT-19 szelvénye helyébe jelen rendelet 1. melléklet SZT-19/M1 jelű szelvénye
lép.
3.§ (1) A R 23.§ (3) bek. b) pontja helyébe a következő pont lép:
„b) a hobbi állattartást és lótartást megengedő különleges építési övezetek és övezetek (Kre, Kmü,
Kbn-sp, Kbn-la) 2.000 m2-nél nagyobb telkein,”
4.§ (2) A R. 23.§ (4) bek. b) pontja helyébe a következő pont lép:
„b) a természetes és természetszerű vízfelület, bányató partvonalától legalább 50 m, amennyiben
az övezeti előírások másképp nem rendelkeznek.”
5.§ A R. 46.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:
„(2) Oldalhatáron álló beépítés esetén az oldalkert minimum értéke 4,0 m.”

6.§ A R. 49.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:
„(1) Az előkert mértéke 5 m, meglévő szomszédos beépítés esetén a már kialakult előkertekhez
igazodó, de legalább 3 m. Oldalhatáron álló beépítés esetén az oldalkert min. 4,0 m, szabadonálló
beépítés esetén az oldalkert min. 3,0 m. A hátsókert minimum értéke 6 m, amennyiben a jelen
rendelet másképpen nem rendelkezik.”
7. § A R. 64.§ az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Kreho-2 jelű építési övezet a Varsány Tópark horgásztó menti, horgászat céljára szolgáló
különleges rekreációs horgász terület építési övezete, ahol az egyedi előírások a következők:
a) Az építési övezetben elhelyezhetők:
aa) a horgászást, az üdülést és az idegenforgalmat kiszolgáló épületek, szállásférőhelyet
tartalmazó épületek és közösségi használatú építmények (játszótér, tornapálya, közös
használatú illemhely),
ab) vendéglátó épület,
ac) a terület fenntartásához szükséges épület.
b) Az építési övezetben nem helyezhető el.
ba) haszonállattartó és állattartással kapcsolatos épület, építmény,
bb) gazdasági, ipari épület.
c) Az összefüggő rendeltetésű területeket (pl. egy tó körüli beépítést) építészetileg egységes
arculattal kell kialakítani.
d) Épületek létesítésének feltétele a területen a szennyvízcsatorna hálózatra való csatlakozás, ill.
ennek megvalósulásáig a szakhatóságok által előírt zárt szennyvízgyűjtő rendszer megvalósítása
és az arra történő csatlakozás.
e) A tájkép- és a természetvédelem érdekében:
ea) az újonnan létesített épületek méretét, morfológiáját, anyaghasználatát a táji- és
természeti környezetbe illeszkedően kell megválasztani,
eb) a zöldfelületek rendezése, a fásítások során kizárólag őshonos és termőhely-honos fa és
cserjefajok alkalmazhatók, az inváziós növényfajok terjedését irtással meg kell akadályozni,
a meglévő tájidegen növények eltávolítása esetén azokat őshonos és termőhely-honos
növényekkel pótolni kell,
ec) a meglévő őshonos növényzet terjedését és térnyerését a vízpartok mentén és az övezet
területén is biztosítani kell.”
8. § A R. 79.§ (2)-(4) bekezdései helyébe az alábbi bekezdések lépnek:
„(2) A zöldterületek Zkp és Zkk jelű közpark és közkert övezeteiben elhelyezhetők a terület
rendeltetésszerű használatához szükséges építmények és vendéglátó rendeltetést tartalmazó épület.
(3) A Zkp jelű övezetben
a) minimális telekméret legalább 3000 m2,
b) a megengedett legnagyobb beépítettség 3%,
c) a legkisebb kialakítandó zöldfelület 70%,
d) a megengedett legnagyobb beépítési épületmagasság 4,5 m.”
(4) A Zkk jelű övezetben
a) a megengedett legnagyobb beépítettség 2%,
b) a legkisebb kialakítandó zöldfelület 65%,
c) a megengedett legnagyobb beépítési épületmagasság 4,5 m.”

9. § A R. 87.§ (2) bekezdése d) pontja helyébe az alábbi pont lép:
„d) fás mezőgazdasági övezet (Má-f, Má-f-la),”
10. § A R. 62. alcíme helyébe és a 91.§ helyében az alábbi rendelkezések lépnek:
„62. Általános mezőgazdasági terület fás övezete (Má-f, Má-f-la)
91.§ (1) Az Má-f és Má-f-la jelű általános fás mezőgazdasági övezetekben
a) a 3.000 m2-t el nem érő területű telken épületet elhelyezni nem lehet;
b) szőlő, gyümölcsös és kert művelési ág esetén a 3.000 m2-t meghaladó területnagyságú
földrészleten, egyéb művelési ág esetén 6000 m2 terület felett 3 %-os beépítettséggel
helyezhetők el mezőgazdasági és - legalább részleges közműellátás esetén - lakó funkciójú
épületek, valamint terepszint alatti építmény (pince) úgy, hogy a lakó funkciójú épület legfeljebb
a beépíthetőség felén létesülhet;
c) a lakóépületben a tulajdonos számára legfeljebb két lakás, ezen felül legfeljebb további két
szolgálati lakás létesíthető;
d) a lakóépület csak magastetős kialakítású lehet, épületmagassága legfeljebb 7,5 m lehet.
(2) Az övezetben a megengedhető épületmagasság értéket a mezőgazdasági tevékenységhez
szükséges üzemi építmények (pl. silók) technológiai okokból legfeljebb kétszeresen haladhatják
meg.
(3) Az Má-f-la jelű általános mezőgazdasági terület fás övezet területén a terület erdős jellege
megtartandó, a faállomány min. 70%-os megtartásával.
(4) Az Má-f és Má-f-la jelű általános mezőgazdasági terület fás övezeteinek területén a 2.
mellékletben területileg lehatárolt övezetekben az 1. melléklet 11. pontja szerinti határértékeket kell
alkalmazni.”
11. § A R. 64. alcíme helyébe az alábbiak lépnek:
„64. Általános előírások a vízgazdálkodással
összefüggő területekre (V, V*-t, V*-1, V*-2, V*-3, V*-4)
12.§ A R. . 93. § (3) bekezdés helyébe az alábbi bekezdés lép:
„(3) A V*-t jelű övezet (földhivatali besorolás bányató), a Településszerkezeti Terv szerinti
felhasználásig az SZT-n távlati felhasználású területként lehatárolt területek vízfelülettel borított
része, ahol a terület távlati beépítésre nem szánt területhasználat biztosítás érdekében – építmény
nem helyezhető el.”
13.§ A R. 94.§ (4)-(5) bekezdései helyébe az alábbi bekezdések lépnek:
„(4) A V*-4 jelű vízfelület övezetben legfeljebb 2 % beépítettséggel, a tó körbejárhatóságának
egyéb módon történő biztosításával a parti rézsű felső élétől legfeljebb 20 m-re a vízfelültre
benyúlóan vízi-állás, horgász- és napozóstég, illetve lakóépület, terasz létesíthető.
(5) A V* jelű övezetű tavakba csapadékvíz nem vezethető be.
(6) A vízgazdálkodási területeken kiemelt figyelemmel kell lenni a vizek védelmére, a vízfelületek és
a víztömeg jó állapotban levő fenntartására.”
14. § A R. 66. alcíme helyébe az alábbiak lépnek:
„66. Különleges beépítésre nem szánt területek
(Kbn jelű területek: Kbn-re, Kbn-sp, Kbn-fhsz, Kbn-ho, Kbn-te, Kbn-ez, Kbn-t, Kbn-la)

15.§. A R. 98.§ (1) bekezdés az alábbi h) ponttal egészül ki:
„.h) a Kbn-la jelű övezet lakófunkció elhelyezését megengedő különleges beépítésre nem szánt
terület, ahol a lakó funkcióhoz kapcsolódó rekreációs, sportolási vagy egyéb pihenést, szabadidőeltöltést szolgáló épületek, valamint mindezek fenntartását biztosító kiegészítő funkciójú épületek
helyezhetők el.”
16.§ A R. 96.§ (4) bekezdése helyébe az alábbi bekezdések lépnek:
„(4) A Kbn-la jelű övezetre vonatkozó további előírások:
g) telkenként legfeljebb két lakóépület létesíthető,
h) a lakó rendeltetéshez kapcsolódó haszonállattartó épületek/építmények/melléképítmények
(mezőgazdasági géptároló, lóistálló, stb.) a parti rézsű felső élétől mért, legalább 25 m
védőterület, illetve a szomszédos területeken elhelyezett funkciók – lakó-, üdülő,
intézményépületek - tekintetében előírt védőtávolságok biztosítása mellet elhelyezhetők.
Trágyatároló csak vízzáróan kivitelezett zárt kialakítással létesíthető;
i) a vízfelületet övező geodéziailag bemért parti rézsű felső élétől számított 4 m szélességű
területsáv szabadon hagyandó, mely területsáv magában foglalja a tó körüljárhatóságát és
fenntartását biztosító 3 m széles parti sávot, de a tóparton a vízfelületre benyúlóan
lakóépület és terasza elhelyezhető a tó körüljárhatóságának egyéb módon történő
biztosítása mellett;
j) a tó körüljárhatóságát biztosító parti sávon kívüli rézsű és parti sávhoz kapcsolódóan a tó
környezetét fásított zöldfelületként kell kialakítani, törekedve a tópart humanizálására és
természetközeli kialakítására (pl. a parti rézsűk hajlásszögének csökkentésére, az egyes
partszakaszok vonalvezetése megtörésére nádasokkal, jellemzően a vízpartokon honos
növényzettel való tagolással);
k) a tóparton horgász- és napozóstég elhelyezhetők, fedett horgászstég azonban legfeljebb 6
m2 alapterülettel létesíthető;
l) a tóparton a vízfelületre benyúlóan lakóépület és terasza elhelyezhető a tó
körüljárhatóságának egyéb módon történő biztosítása mellett;
(5) A különleges beépítésre nem szánt területeken a 2. mellékletben területileg lehatárolt
övezetekben az 1. melléklet 12. pontja szerinti határértékeket kell alkalmazni.”
17. § A R. 1. melléklet 4. pontjában lévő táblázat helyébe az alábbi táblázat lép:
„4. Településközpont vegyes terület
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K - kialakult, SZ - szabadonálló beépítés, O – oldalhatáron álló beépítés, Z - zártsorú beépítés
Az épület megengedett legkisebb épületmagassága* - kivéve a melléképületeket
**: Kizárólag lakó funkció elhelyezése esetén az építési telek megengedett legnagyobb beépítési mértéke: 30%”

18. § A R. 1. melléklet 9. pontjában lévő táblázat helyébe az alábbi táblázat lép:
„9. Különleges beépítésre szánt terület
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SZ - szabadonálló beépítés, O – oldalhatáron álló beépítés, K - kialakult
Kre-sp-SZ ** - Az építési övezetben strand létesítése a szennyvíztisztító rekonstrukciója eredményeképpen a szükséges
mértékben lecsökkent bűzhatás esetén megengedett.
Az épület megengedett legkisebb épületmagassága* - kivéve a melléképületeket”

19. § A R. 1. melléklet 11. pontjában lévő táblázat helyébe az alábbi táblázat lép:
„11. Általános mezőgazdasági területek
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20. § A R. 1. melléklet 11. pontjában lévő táblázat helyébe az alábbi táblázat lép:
„12. Különleges beépítésre nem szánt terület
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21. § (1) E rendelet jóváhagyását követő 30. nap után, 2017…. napján lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a rendelet hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

Dunavarsány, 2017….

Gergőné Varga Tünde
polgármester

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

A rendelet kihirdetve 2017 …… :
dr. Szilágyi Ákos
jegyző

Dunavarsány város hatályos településrendezési terveinek módosítása
a város közigazgatási területének több pontján

V. TERVIRATOK

URBANITÁS Tervező és Tanácsadó Kft.
www.urbanitas.hu
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A TRK. 37. § SZERINTI ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI SZAKASZ
TERVIRATAINAK ÖSSZEFOGLALÁSA
Hivatkozási szám:
3141-1/2016

A véleményt kiadta:
Nemzeti Közlekedési Hatóság Út- és Hídügyi Főosztály,
Engedélyezési és Forgalomszabályozási Osztály

Vélemény: Észrevételt nem tesz, a településrendezési eszközök módosítását támogatja.
Megjegyzés: Intézkedést nem igényel.
Hivatkozási szám:
4066-4/2016

A véleményt kiadta:
Tököl Város Polgármestere

Vélemény: Észrevételt nem tesz, a véleményezési eljárásban nem kíván részt venni.
Megjegyzés: Intézkedést nem igényel.
Hivatkozási szám:
PES-1054/7/2016

A véleményt kiadta:
Magyar Közút Nonprofit Zrt. – Pest Megyei Igazgatóság

Vélemény: Észrevételt nem tesz, a véleményezési eljárásban nem kíván részt venni.
Megjegyzés: Intézkedést nem igényel.
Hivatkozási szám:
PE/KTF/6020-4/2016

A véleményt kiadta:
PMKH – Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Vélemény: Észrevételt nem tesz, de a véleményezési eljárásban részt kíván venni. A
véleményezési eljáráshoz legalább a rajzi munkarészeket nyomtatott formában is kérik.
Megjegyzés: Intézkedést nem igényel.
Hivatkozási szám:
09/2553-1/2016

A véleményt kiadta:
Szigetszentmiklós Város Jegyzője

Vélemény: Észrevételt nem tesz, a véleményezési eljárásban nem kíván részt venni. A
jóváhagyott tervet elektronikus adathordozón kérik.
Megjegyzés: Intézkedést nem igényel.
Hivatkozási szám:
PE-06/OR/415-6/2016

A véleményt kiadta:
PMKH ÉJH– Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály

Vélemény: Észrevételt nem tesz, a véleményezési eljárásban nem kíván részt venni.
Megjegyzés: Intézkedést nem igényel.
Hivatkozási szám:
UT/625/8/2016

A véleményt kiadta:
PMKH – Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Vélemény: Hatáskör hiányát állapítja meg. Az eljárásban a Nemzeti Közlekedési
Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala vesz részt.
Megjegyzés: A nevezett hivatal megkeresése megtörtént, további intézkedést nem
igényel.
Hivatkozási szám:
XIV-G-013/11600-2/2016

A véleményt kiadta:
PMKH – Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály

Vélemény: A 088 hrsz.-ú ingatlanon tervezett övezeti átsorolást nem tartja
támogathatónak. A véleményezési eljárásban részt kíván venni
Megjegyzés: A 088 hrsz.-ú ingatlanon tervezett átsorolás indoklását és a hatályos
jogszabályoknak való megfelelését a terv alátámasztó munkarésze részletesen
tartalmazza.

Hivatkozási szám:
00969-0029/2016

A véleményt kiadta:
Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság

Vélemény: Az általános jogi környezet tartalmi elemeire hívja fel a figyelmet. A
véleményezési eljáráshoz a dokumentációt CD adathordozón kérik. Az eljárás további
szakaszaiban is részt kívánnak venni.
Megjegyzés: Intézkedést nem igényel.
Hivatkozási szám:
4418-2/2016

A véleményt kiadta:
Bugyi Nagyközség Polgármestere

Vélemény: Észrevételt nem tesz, a véleményezési eljárásban nem kíván részt venni.
Megjegyzés: Intézkedést nem igényel.
Hivatkozási szám:
H/3500-3/2016

A véleményt kiadta:
Taksony Nagyközség Polgármestere

Vélemény: Észrevételt nem tesz, a véleményezési eljárásban nem kíván részt venni.
Megjegyzés: Intézkedést nem igényel.
Hivatkozási szám:
A véleményt kiadta:
BP/PNEF-KSO/
BFKH Kormánymegbízott – Népegészségügyi Főosztály
02859-2/2016
Vélemény: Észrevételt nem tesz, a véleményezési eljárásban részt kíván venni. A
véleményezési eljáráshoz a dokumentációt CD adathordozón kérik.
Megjegyzés: Intézkedést nem igényel.
Hivatkozási szám:
PE/AF/209-2/2016

A véleményt kiadta:
PMKH – Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi
Felügyeleti Főosztály - Építésügyi Osztály

Vélemény: Észrevételt nem tesz, a véleményezési eljárásban részt kíván venni. A
véleményezési eljáráshoz a dokumentációt papír alapon és CD adathordozón is kérik.
Megjegyzés: Intézkedést nem igényel.
Hivatkozási szám:
FKI-KHO: 3139-5/2016

A véleményt kiadta:
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Igazgató-helyettesi
Szervezet, Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály

Vélemény: Észrevételt nem tesz. Általános tájékoztatást ad a hatályos jogszabályi
környezetről.
Megjegyzés: Intézkedést nem igényel.
Hivatkozási szám:
5132/1/2016

A véleményt kiadta:
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

Vélemény: Észrevételt nem tesz, a véleményezési eljárásban nem kíván részt venni.
Megjegyzés: Intézkedést nem igényel.
Hivatkozási szám:
PE/V/1847-2/2016

A véleményt kiadta:
PMKH – Műszaki Engedélyezési
Főosztály, Bányászati Osztály

és

Fogyasztóvédelmi

Vélemény: Észrevételt nem tesz, a véleményezési eljárásban nem kíván részt venni.
Megjegyzés: Intézkedést nem igényel.

