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Az egyeztetési eljárásban részt kíván venni, a szakmai vélemény kiadásához a vizsgálati és az
alátámasztó munkarészeket is maradéktalanul tartalmazó olvasható léptékű, papíralapú és
digitális formátumú dokumentációt kér.
A vonatkozó előírások betartására tekintettel, az eljárás következő szakaszában kérik az
egyeztetési eljárásban közreműködő főépítész nevét és elérhetőségét a kapcsolattartás
biztosításának érdekében.
A tervek készítésénél és az egyeztetési eljárásnál az Étv., az OTÉK, valamint a 314/201012.(XI.8.)
Korm. rendeletben (a továbbiakban: a R.) foglaltakat kell figyelembe venni és alkalmazni.
A megküldött tájékoztatóval kapcsolatos észrevételeik:
1. A 2013. december 31-ig elfogadott településrendezési eszközök további módosítás nélkül a
BATrT törvényhatálya alá tartozó fővároson kívüli települések esetében 2015. december 31.-ig
alkalmazhatók.
2. Tudomásul veszik, hogy teljes egyeztetési eljárással folyik a tervkészítés;
3. Az állami főépítész tekintetében előzetes adatszolgáltatási kötelezettség nincs;
4. A jelzett módosítási célokat figyelembe véve – a tervezési terület Dunavarsány teljes
közigazgatási területe - a 2/2005. (I.11.) Kormányrendeletben előírt környezeti vizsgálat
lefolytatását – az épített környezet védelemére irányulóan - szükségesnek tartják.
A környezeti értékelés tematikájával kapcsolatban felhívják a figyelmet:
5. A 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet 4. mellékletében meghatározott környezeti értékelés általános
követelményeit a tematika kidolgozásához elégségesnek tartják;
A terv készítése során az alábbiakra hívják fel a figyelmet:
6. A tervdokumentációnak összhangban kell lennie a magasabb szintű jogszabályokkal és
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tervekkel. A TSZT-nek meg kell felelnie az OTrT, a BATrT előírásoknak, a R. 1. melléklet 1.3. pontja,
a 3. melléklet 12. pontja, a 4. melléklet 5. pontja alapján térképpel, leírással és számítással
igazolva. A térségi területi mérleget mind az alátámasztó, mind a jóváhagyandó munkarészben
szerepeltetni kell.
7. Felhívják a figyelmet a vonatkozó jogszabályok alapján a jelen tervkészítéshez kapcsolódó
tervezői jogosultság előírásaira és azok betartására a dokumentációban.
8. A HÉSZ és az SZT készítése során a R.–ben megfogalmazott követelményeket, vonatkozó
szakmai előírásokat is figyelembe kell venni, az OTÉK 1. melléket a R. 6. melléklet jel- és
fogalomrendszere szerint kell alkalmazni.
9. A HÉSZ a TSZT-vel összhangban kell, hogy készüljön;
10.Az SZT-t az állami ingatlan-nyilvántartási alaptérkép felhasználásával, a tartalomnak
megfelelőméret méretarányban kell készíteni.
11.Az Étv. 3.§ (1) bekezdés alapján az épített környezet alakítását és védelmét a jogszabályokkal
összhangban álló koncepció, településrendezési eszközök és építészeti–műszaki dokumentáció
alapján kell megvalósítani
Az egyeztetési eljárásra vonatkozó megjegyzések:
12.Külön felhívják a figyelmet a lakosságnak, az érdekképviseleti szerveknek stb. az egyeztetési
eljárásba való bevonására a helyi partnerségi szabályzat alapján;
13.Az eljárásban való részvétel, illetve a vélemények figyelembe vétele a R. 34.§ (2) és 37.§ (7)
bekezdése szerint történhet;
14. A 14-19. pontok az egyeztetési eljárásra vonatkozó további figyelemfelhívásokat,
megjegyzéseket tartalmaznak az új jogszabályi előírásoknak megfelelően.
Kérik a véleményegyeztetési eljárási rend maradéktalan betartását.
A Felügyelőség az eljárás további szakaszában részt kíván venni.
A Felügyelőség az alábbi véleményt adja:
Táj- és természetvédelmi szempontból:
A tervmódosítással érintett területek egyedi jogszabály által kijelölt országos jelentőségű védett
tervezett természeti területet és ex lege védett természeti területet, emléket, Natura 2000
hálózatot, valamint nem érintenek barlang felszíni védőterületeket.
A 6. számú tervezett módosítás kis mértékben érinti az országos ökológiai hálózat ökológiai folyosó
övezetét, azonban az érintet terület már a hatályos terven is beépítésre szánt területként szerepel.
Levegő-tisztaságvédelmi szempontból:
Felsorolja a figyelembeveendő jogszabályokat.
Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:
A zaj- és rezgésvédelmi követelmények érvényre juttatása érdekében a tervek alátámasztó
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munkarészének zajvédelmi munkarésszel kell készülnie, a betartandó jogszabályokat idézi.
Felsorolja a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi szempontból alapvető jogszabályokat,
melyekben foglaltak érvényre juttatása a településrendezési eszközök készítése során
meghatározó jelentőséggel bírnak.
Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 4.§
(2) bekezdés, valamint a benyújtott előzetes tájékoztatás alapján megállapítja, hogy a tervezett
módosítások környezetvédelmi, természetvédelmi és vízvédelmi szempontból várhatóan jelentős
környezeti hatással nem rendelkeznek, ezért a Felügyelőség környezeti vizsgálat lefolytatását nem
tartja szükségesnek.
A rajzi mellékleteken az egyes földrészletek egyértelműen beazonosíthatók legyenek, a digitális
formátum
mellett a tervet szükséges legalább a rajzi munkarészeket nyomtatottan is megküldeni.
A vonatkozó jogszabályok szerint Dunavarsány felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny
felszín alatti vízminőség védelmi területen fekvő település. A tervezett TSZT módosítások közül az 1.
és 11. számú Dunavarsány vízbázis vízmű kútjainak hidrogeológiai B védőidomára esnek. A
tervezett rendelkezések során a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet előírásait be kell tartani, a
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vízbázis üzemeltetőjét, a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.-t szükséges megkeresni.
A 3., 6., 13. és 14. módosítási területeken a csatornahálózat kiépítése kiemelten fontos, ezért az
érintett területeket teljes közművesítéssel kell ellátni.
A nem csatornázott összefüggő területek csatornázása elválasztottan tervezendő, az elválasztott
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rendszerű szennyvízelvezető csatornába csapadékvizet, a csapadékvíz-elvezető csatornába
szennyvizet tilos., az elfolyó olajjal szennyeződő csapadékvizek előtisztítást követően vezethetők a
befogadóba, a vonatkozó jogszabályok betartásával. Felhívja a figyelmet, hogy az olajfogóban
kiszűrt olaj veszélyes hulladéknak minősül, az azzal kapcsolatos jog jogszabályok betartására,
valamint, hogy a közműkontingenseket érintő módosításokhoz a közmű üzemeltetők hozzájárulási
nyilatkozatai beszerzése szükségesek.
A tervezett módosításokkal kapcsolatos területek érintik az RSD és II Spicwald állóvíz testeket, ezért
a tervezett beavatkozásoknak összhangban kell lenniük a „Magyarország Vízgyűjtő-gazdálkodási
Tervéről szóló Korm. rendelet mellékletében szereplő intézkedésekkel. A víztestként nem kijelölt
vízfolyásokra és állóvizekre Mo. Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervének általános részei vonatkoznak,
melynek felülvizsgálata jelenleg folyamatban van.
A mély fekvésű, lefolyástalan, valamint belvízzel veszélyeztetett területek beépítésre nem javasolt.
Új utcák, telkek kialakításánál közterületen kell helyet biztosítani a vízelvezető árkoknak, vagy zárt
csatornáknak.
Felsorolja az előbbieken kívül a vízgazdálkodási érdekek érvényesítésének szempontjából
betartandó jogszabályokat.
A véleményezési eljárásában továbbra is részt kívánnak venni.
-

-

Nemzeti Környezetügyi Intézet KözépDuna-völgyi Kirendeltsége
1431 Budapest, Pf.: 177.
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Budapest, Márvány u. 1/d
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Fővárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatóság,
Igazgató-helyettesi Szervezet,
Katasztrófavédelmi Hatósági
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Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóság
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Katasztrófavédelmi Hatósági
Osztály
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Budapest Főváros
Kormányhivatala
Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerve
1550 Bp., Pf.: 203.
Nemzeti Közlekedési Hatóság
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a levél „ismeretlen címzett” miatt visszajött

a Főigazgatóság megszűnt

A véleményezési eljárásban részt kíván venni.
Ismerteti a létesítmények megvalósításakor felszíni és felszín alatti vízvédelmi szempontból, valamint
az árvizek és a jég levonulásának biztosítása érdekében figyelembe veendő jogszabályokat, a
vízjogi létesítési /engedélyköteles munkálatokról.
- A vízfolyások és tavak parti sávját szabadon kell hagyni, a parti sávban a mederfenntartási
munkákat akadályozó állapot nem tartható fenn;
- A meglevő csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartásáról az üzemeltető, kezelő köteles
gondoskodni.
35100IGEN - A csapadékvíz elvezető rendszerek befogadóiba csak tiszta csapadékvíz vezethető;
1160/2015.ált.
- A teleken belül keletkezett többlet-csapadékvíz tárolásáról az ingatlanon belül kell gondoskodni,
ahonnan csak túlfolyón keresztül juthatnak a vizek a felszíni vízfolyásba;
- A tárgyi terület a vonatkozó jogszabály alapján kijelölt vízbázist nem érin;
- Dunavarsány területe a vonatkozó jogszabály szerint felszín alatti víz szempontjából érzékeny
terület
Tájékoztat arról, hogy az FKI-KHO a vonatkozó jogszabály értelmében vízvédelmi hatósági és azok
hatósági feladat- és hatáskörében a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Felügyelősség, valamint a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság jogutódja.
A megküldött tájékoztatóban bemutatott 1,2,3,4,5,8,9,11,12,13,14 és 15. számú módosítással
érintett területek, országos jelentőségű védett, vagy védelemre tervezett természeti területet,
európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területet (Natura 2000), országos
ökológiai övezetét, illetve egyéb táj- és természetvédelmi szempontból jelentős területet nem
érintenek.
A tájékoztatóban 7. számmal jelölt területet részben érinti az OTrT-ben és a BATrT-ben lehatárolt
országos ökológiai hálózat övezetének ökológiai folyosó övezete, egyúttal helyi védettséget is
élvező terület. A terület használatának ismeretében fognak tudni nyilatkozni, felhívják a figyelmet,
hogy az ökológiai folyosó érintettsége okán az OTrT 18.§ (1) bekezdése értelmében beépítésre
szánt övezet nem jelölhető ki. (a 7-es területen a tájékoztató szerint nem tervezett új beépítésre
szánt terület, de mivel a Honvédség feloldotta korábban, a hatályos tervben szereplő
védőtávolság-igényeit, esetleges más, beépítésre nem szánt felhasználás kijelölése lehet szükséges
a felülvizsgálat során. A Honvédség előzetes véleménye, miszerint továbbra is így kívánják a
területfelhasználást az érintett területeiken, ahogy eddig volt a tervben, nem fog módosulni a
területfelhasználás a honvédségi területeken – tervezői kiegészítés a tájékoztatóhoz).
A tájékoztatóban 6. számmal jelölt területek beletartoznak az OTrT és BATrT törvényben lehatárol
tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetébe(OTrT 14/A§) és határosak az
országos hálózat övezetének és ökológiai folyosó övezetével, a Natura 2000 hálózattal és ex lege
188/2015.
IGEN védett úszóláppal., valamint helyi jelentőségű védett természeti területtel. Kérik az új építési övezet
előírásait a magasabbszintű jogszabályokkal összhangban meghatározni. (A 6-os számú
módosítási területeken a meglevő kialakult telekosztású és meglévő beépítésű hétvégi házas
területek különleges beépítésre szánt, helyi sajátosságokat hordozó területfelhasználási
besorolásáról, illetve szabályozásáról van szó, ahol csatornázott területen, meglevő lakóépületek is
vannak, és kívánnak épülni a Településfejlesztési Koncepció és a hatályos Településszerkezeti
Tervben meghatározottakkal szinkronban. Ezt a valós építési igényt a hétvégi házas üdülőterületen
az OTÉK nem teszi lehetővé, csak üdülőépület építését. Ezért javasolt a különleges beépítésre szánt
egyéb, helyi sajátosságot hordozó területfelhasználás, illetve szabályozás kiterjesztése a
tájékoztatóban megjelölt területeken, ahogy az RSD menti más tömbökben már ilyen
területfelhasználás van meghatározva a hatályos tervben. Összegezve a javasolt módosítás
változást nem jelent az eddigi területhasználathoz, szabályozáshoz képest – tervezői kiegészítés a
tájékoztatóhoz)
A fenti területek határvonalát mellékelten átnézeti térképen megküldik, de digitálisan is a tervezők
rendelkezésére bocsátják igény esetén.
A véleményezési eljárás további részében a táj- és természetvédelmi szempontok érvényesítés
érdekében részt kívánna k venni.
Környezeti vizsgálat kidolgozását fenti megjegyzéseink figyelembevétele esetén nem tartják
szükségesnek.
 A településrendezési eszközök megalkotása során a tűzvédelmi követelmények közül kiemelten
figyelmet kell fordítani az oltóvízhálózat és a föld felettii tűzcsapok kiépítésére, az épületek
1189közötti és melletti tűztávolságokra, az épületek megközelíthetőségére, a tűzoltási felvonulási út
2/2014/PMKI IGEN
és területek szükségességére. Ismerteteti a fentiekkel kapcsolatos jogszabályokat
HAT.
 A véleményezési eljárás további szakaszában is részt kívánnak venni, a dokumentációt
elektronikus adathordozón kéri.
PER/102/0024
5-2/2015.

A településrendezési eszközök módosítása egyeztetési eljárásában részt kívánnak venni.
IGEN Dunavarsány SZT és az ÉSZ módosítására vonatkozó tájékoztatót áttanulmányozta, a környezeti
vizsgálat elvégzését nem tartja szükségesnek.

UVH/UH/66/0
/2015.

A tervezés során figyelembe kell venni az OtrT, a BATrT törvények előírásait, valamint összhangban
kell lenni az elfogadott Pest Megye Területrendezési Tervével. Ismerteti a tervezési szempontokat,
és betartandó útügyi előírásokat, a közúti közlekedésről szóló törvény vonatkozó előírásait. Felhívja
IGEN
a figyelmet az OTÉK szerinti védősávok betartására, a környezetvédelmi kérdésekre.
Ágazati elhatározással és adatokkal rendelkező további államigazgatási, vagy kezelő szerv
megkeresését nem tartja szükségesnek. Az eljárás további szakaszában részt kívánnak venni.
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Nemzeti Közlekedési Hatóság,
Légügyi Hivatal, Felügyeleti
FD/RR/NS/A/3
A településrendezési eszközök módosításához hozzájárul, a további egyeztetés eljárásában nem
Főosztály, Repülőtéri és
nem
7/1/2015
kíván részt venni.
Repülésvédelmi Osztály
1675 Budapest, Pf.: 41.
Pest Megyei Kormányhivatal
NEM Dunavarsány vasúti pályahálózattal érintett település - erre és a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 9.
Közlekedési Felügyelősége,
NYILAT mellékletének 9. pontja alapján az eljárásban résztvevő államigazgatási szerv az NKH Útügyi,
Útügyi Osztály,1576 Budapest 141,
UT/9/1/
Vasúti és Hajózási Hivatal (a tájékoztató anyagot megkapta, lásd az előző sort – önkormányzati
Pf. 25., 1141 Budapest, Komócsy u.
2015
KOZOT megjegyzés).
17-19., gaal.hajnalka@nkh.gov.hu,
T
A megkeresés tárgyával kapcsolatban kifogást nem emel.
460 2288
Forster Gyula Nemzeti
Mellékelten megküldi Dunavarsány településterületére vonatkozó, nyilvántartott régészeti
Örökségvédelmi és
lelőhelyek leíró adatait tartalmazó táblázatokat, valamint szerkeszthető térinformatikai
Vagyongazdálkodási Központ
600/407állományokat. Az adatszolgáltatás nem minősül hatásági bizonyítványnak.
nem
1535 Budapest, Pf.: 721., 1014
2/2015.
Az adatszolgáltatást a kérelmező csak településrendezési célra használható, egyéb eljárásban
Budapest, Táncsics Mihály utca 1.
nem alkalmazhatja, abból harmadik fél számára adatot szolgáltatni nem jogosult.
Ügyintéző: dr. Ujj Boglárka
A szolgáltatott adat a kiadáskor hatályos adat, igazgatási szolgáltatási díj fizetése alól mentes.
A vonatkozó jogszabály alapján csatoltan kiadja Dunavarsány teljes közigazgatási területére a
tudományos adatszolgáltatást, valamint állásfoglalást.
Az örökségvédelmi szempontokat a tervkészítés során az alábbiak szerint javasolt figyelembe
venni:
1. Az elektronikusan átadott tudományos adatszolgáltatás információi a javaslatban tájékoztató
adatként szerepeljenek, tekintve, hogy a védettségről miniszteri rendelet intézkedik. A
szolgáltatás a település teljes közigazgatási területére vonatkozóan tartalmazza a védett
ingatlanok adatait.
2. A védett ingatlanok térképi megjelenítését, a területi lehatárolás módját a terv munkaközi
állapotában a Pest Megyei KH Érdi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalával
egyeztetni szükséges.
3. A javaslat megalapozásához elkészítendő a fejlesztéssel, változtatással érintett valamennyi
védett területre és azok környezetére vonatkozóan az országos és a helyi védettségeket
egyaránt feltüntető értéktérkép, valamint az értékvédelmi helyzetfeltáró, helyzetelemző,
helyzetértékelő munkarészek a Kr. vonatkozó mellékleteiben részletezett tartalommal. Ezeket
a megalapozó munkarészeket értelemszerűen az e-témában 10 éven belül korábban
dokumentált örökségvédelmi hatástanulmány kiegészítéseként is el lehet készíteni. A
korábbiak aktualizálásával készülő örökségvédelmi alátámasztó munkarészeket a
véleményezéshez - a változások követhetősége érdekében - a korábban készült
örökségvédelmi hatástanulmánnyal együtt szükséges dokumentálni.
4. A fejlesztésre, változtatásra vonatkozó javaslatok, és a szabályozás egyaránt vegye
figyelembe a kulturális örökségvédelemről szóló törvény és a régészeti örökség és a műemléki
Forster Gyula Nemzeti
értékek védelmével kapcsolatos rendelet előírásait, amelyek szerint a földmunkával járó
Örökségvédelmi és
beruházásokkal a régészeti lelőhelyeket el kell kerülni. Amennyiben az elkerülés nem
Vagyongazdálkodási Központ
601/82nem
lehetséges, teljes felületű feltárást írható elő, ami mind a beruházás bekerülési költségeit, mind
1535 Budapest, Pf.: 721., 1014
2/2015.
a kivitelezés időtartamát megnöveli. A védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeken nem lehet
Budapest, Táncsics Mihály utca 1.
olyan tevékenységet folytatni, amely a lelőhelynek akár részleges állapotromlását
Ügyintéző: B. Mathé Ildikó
eredményezheti. A védetté nyilvánított régészeti lelőhelyen örökségvédelmi engedély
szükséges
a. az 50 cm mélységet meghaladó gépi földmunkához, valamint
b. a régészeti emlékek megóvási, konzerválási munkálataihoz.
A település kulturális öröksége sérülékeny, meg nem újuló erőforrás, amelynek minden egyes
eleme feltétlenül megóvandó, ezért azok elhelyezkedését, védelmét a vonatkozó
javaslatban prioritásként szükséges figyelembe venni.
5. Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) sz.
Kormányrendelet 1. § (3) bekezdés a) pontjára hivatkozva jelezzük, hogy a jelen
településrendezési eljárásban az örökségvédelem részéről külön környezeti vizsgálat
elkészítését nem tartjuk szükségesnek.
6. Az eljárásban a továbbiakban nem kívánnak részt venni.
Kiegészítő tájékoztatás:
„Térinformatikus kollégámmal történt egyeztetés nyomán az alábbiakról tájékoztatom Önt:
A táblázatban valóban 7 lelőhely adatai szerepelnek, de ezek közül kettőnek (41829, 42070)
két poligonja van, ezért van a térképkivágaton 9 lelőhelypoligon.
A 11. sorszámú lelőhely a 41317-es azonosítójú. Az adatbázisból az derült ki, hogy ezt a
lelőhelyet 2013.02.14-én összevontuk a 45830-as lelőhellyel (ami most törölt státuszú), de a
41317 azonosítójú lelőhely élő státuszú. A két lelőhely azért került összevonásra, mert duplumok
voltak.
Jelen pillanatban Dunavarsány területére azok a lelőhelyek esnek, és azzal a sorszámozással,
amit a kiküldött táblázat tartalmaz.”
A településrendezési tervek készítésnél a kulturális örökség védelméről szóló, többször módosított
2001. évi LXIV. törvény előírásait kell figyelembe venni.
A módosítással érintett egyéb területek műemléki érdeket nem érintenek. Az SZT-n is feltüntetett,
nyilvántartott régészeti lelőhelyek közül érintett:
Pest Megyei Kormányhivatal
- az 5. módosítás, mely régészeti érdekű területhez kapcsolódik (41829. azonosító számú,
Érdi Járási Hivatala
Erőspuszta, Forráspart-dűlő nevű régészeti lelőhely)
Járási Építésügyi és
- a 9. módosítás érinti a 41829. azonosító számú, Erőspuszta, Forráspart-dűlő nevű régészeti
Örökségvédelmi Hivatal
PE-06D/37-1/
IGEN lelőhelyet
Örökségvédelmi Osztály
/2015.
A módosítás kapcsán kifogást nem emel, régészeti érintettség tekintetében idézi a vonatkozó
1364 Budapest 5, Pf. 270.
jogszabály – 2011. évi LXIV. törvény – előírásait.
Szatmári Klára, Novotnik Ádám,
A régészeti területek nyilvántartását a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és
485-6969
Vagyongazdálkodási Központ látja el.
A jelen településrendezési eljárásban külön környezeti vizsgálatot örökségvédelmi szempontból
nem tartanak szükségesnekLehetőség szerint papírdokumentációt kér az egyeztetéshez, majd a jóváhagyott tervről is.
A megküldött dokumentáció alapján az alábbi termőföldterületek övezeti átsorolását tervezik:
- a 4. módosítás, a 086/58-59 hrsz.-ú területen az ipari-gazdasági övezet határának pontosítása
tervezett, az érintett terület mezőgazdasági területrészének méretére és átlagosnál gyengébb
minőségére tekintettel a tervezett módosítás ellen kifogást nem emelnek, az erdőrész
tekintetében nincs hatáskörük nyilatkozni
Pest Megyei Kormányhivatal
- a 10. módosítás, a 032/23 hrsz.-ú területen tervezett út szabályozással szemben nem emel
Földhivatala
10.660/2014. IGEN kifogást a terület települési viszonylatban átlagosnál gyengébb minőségére tekintettel
Hivatalvezető
- a 11. módosítás, a 094/13, 094/17-21 és 094/26-27 hrsz.-ú területeken állattartó telepe létesítése
1373 Budapest, Pf. 558.
ellen kifogást nem emel, tekintettel a termőföld áltagosnál gyengébb minőségére, valamint arra,
hogy a tervezett módosítással a mezőgazdasághoz kötődő tevékenységek végzésére kívánnak
lehetőséget biztosítani
- a 13. módosítás a 086/32 hrsz.-ú területen tervezett ipari gazdasági övezete kijelölése ellen kis
mérete és átlagosnál gyengébb minőségére tekintettel nem emel kifogást. A további részterület
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erdő, ahol hatáskör hiányában nem nyilatkozik.
- a 14. módosítás, a 061/12-25, 061/107-129 hrsz.-ú területen lovardát kívánnak létesíteni 12 ha
területen. A tervezéssel érintett terület összesen 26,3 ha nagyságú, települési viszonylatban a teljes
területen átlagosnál jobb minőségű termőföldterület. Tekintettel erre és hogy a megvalósítani
kívánt cél nem tekinthető helyhez kötött beruházásnak, nem támogatható az elképzelés.
A további tervezett módosítások nem érintetnek termőföldterületet.
A véleményezési eljárás további szakaszában részt kíván venni.
Tájékoztat Dunavarsány termőterületeiről, valamint a vonatkozó földvédelmi jogszabályi
előírásokról, különös tekintettel az új jogszabályokra. Tájékoztatót ad a termőföldek védelméről a
2007. évi CXXIX. törvény előírásairól.
Ismerteti az erdészeti hatóság hatáskörébe tartozó, jogszabályokon alapuló követelményeit:
1. Az erdőről és az erdő védelméről szóló 2009. évi XXXVII. törvény (Evt.) törvény határozza meg az
erdőterület és az erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterület fogalmát, a
törvényben meghatározott nyilvántartási illetve természetbeni állapothoz köti az erdő
fogalmát, nem pedig az ingatlan-nyilvántartásban szereplő erdő művelési ághoz. Ez sok
félreértésre ad okot a tervezési során az erődterületek besorolásakor. A térség erdeit ábrázoló
térképet az adat kiadására jogosult erdészeti hatóság készíti el.
2. Gyakori probléma, hogy a tervek az egyes erdőterületek rendeltetését önkényesen változtatja
meg, pedig az a törvény szerint az erdészeti hatóság hatásköre, a tulajdonosok hozzájárulása
mellett. Új erdő telepítésekor az elsődleges rendeltetést szintén az erdészeti hatóság állapítja
meg, így a helyi rendelet nem változtathatja meg az erdőterületek rendeltetését.
3. A törvény szerint erdőterületet termelésből kivonni kivételes esetben lehet.
4. Erdők védelem alá helyezését külön eljárás keretében lehet engedélyezni.
5. Az OTÉK ellentétes az Etv.-vel, mely utóbbi alapján erdőterületen építmény csak kivételesen
indokolt esetben, és akkor is csak egyes erdőgazdálkodást szolgáló létesítmény elhelyezése
esetében lehet
6. Tervezett erdőtelepítés engedélyezése az erdészeti hatósággal egyeztetve folytatható le, de a
telepítést azonban a termőhelyi viszonyok is befolyásolják.
7. Azt a tervi kitételt, hogy a település területén az erdőterületek nagysága nem csökkenhet,
támogatják.
8. Felhívja a figyelmet a BATrT előírására, miszerint az erdőterületként besorolt területfelhasználási
egységek nagysága – a település közigazgatási területére vetítve – összességében nem
csökkenhet. Az esetlegesen ellentételezésre létrehozandó erdőterületet a rendezési terven
jelölni kell.
9. Új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a biológiai aktivitásérték az átminősítés előtti
értékhez képest nem csökkenhet.
A felsorolt jogszabályok magasabb szintűek a helyi építési szabályzatnál, melyekkel az nem lehet
ellentétes, ezért kérik az ismertetett követelmények figyelembe vételét, ellenkező esetben,
azoknak nem megfelelő tervezetet nem tudnak későbbi véleményükben támogatni.
15.

Pest Megyei Kormányhivatal
Erdészeti Igazgatósága
2101 Gödöllő, Pf.: 431.
28 5 32-330, Túri Zoltán

16.

Pest Megyei Kormányhivatal
Növény- és Talajvédelmi
Igazgatósága
2100 Gödöllő, Pf. 13.

17.

Honvédelmi Minisztérium
Hatósági Hivatal
1885 Budapest Pf.: 25.

XIV-G013/004732/2015.

PET/TO/452/2015.

HHI/411/2015

IGEN

A véleményezési eljárásban részt kívánnak venni.
Olyan szabályozást tervezzenek, amely a további infrastrukturális létesítmények (út, víz, gáz,
elektromos áram, csatorna, kábel TV, stb.) elhelyezésére az erdő igénybevétele nélkül biztost
lehetőséget. Javasolt olyan szabályozás, mely meglevő erdő mellett 1 fahossznyi sávot
beépítetlenül hagy.

Az előzetes megkeresésben adott információk alapján az alábbi részletes észrevételeket teszik:
II/2.: A 90/9 hrsz.-ú ingatlan területén nincs erdő, de az erdő övezet ellentételezés nélküli
megszűnése az előzetes vélemény 8. pontjában szereplő jogszabályi helybe ütközik.
II/4.: Az 51-es úttal párhuzamosan megmaradó erdő területét az Országos Erdőállomány
Adattárral egyezően erdő övezetben célszerű sorolni. A tervezett Gip építési övezet feltáró útja a
termelésből kivont területen kell elhelyezkednie.
II/5.: A kialakult, beépített állapot az erdő felé nem bővíthető, a keskeny erdősáv igénybevételét
nem támogatják.
II/6.: Felhívja a figyelmet, hogy nem erdőtervezett, de az Etv. hatálya alá tartozó és kitermelése
előtt bejelentés köteles faállomány található a 4100/1-4110 hrsz.-g terjedő részen.
II/8.: A tavak közötti Ee övezetben tartását az erdészeti hatóság nem támogatja, mert ezen a
területen tartamos erdőgazdálkodás nem képzelhető el.
II/10.: A terület déli és északi részén erdő található, melynek egy része csereerdősítésként valósult
meg. Ezen erdők erdőként történő feltüntetéséhez az erdészeti hatóság ragaszkodik.
II/13.: A módosítással érintett területen sajnálatosan a hatályos TSZT nem tünteti fel erdőként az
erdőtervezett erdőket. A tervezett módosítás elfogadhatatlan, mivel nagy területű erdőket szabdal
fel és hagy belőlük vissza erdőként nehezen kezelhető darabokat. Kérik az erdőtervezett erdők
erdőként történő feltüntetését. A tervezett vágópont, sajtüzem, stb. az erdő jelentős mértékű
megszűnésével járna, amit az erdészeti hatóság nem tud támogatni.
II/14.: Az SZT módosítás ellentétben van a TSZT-ben feltüntetett erdő övezettel. A területen ugyan
nincs erdő, de az erdő övezet ellentételezés nélküli megszűnése az előzetes vélemény 8.
pontjában szereplő jogszabályi helybe ütközik.
III. Az erdészeti hatóság nem támogatja a Bartók Béla utca mentén meglévő temető bővítését a
hatályos SZT szerinti területtel, mivel az itt található erdők a tartamos gazdálkodásra alkalmas.
Támogatja ellenben az Iskola utcai temető rendezését és bővítését, mivel az ott található erdők
fenntartás a természeti folyamatok miatt nehézségekbe ütközik.
A PET/TO/45-2/2015. TALAJVÉDELMI SZAKHATÓSÁGI VÉLEMÉNYT megadja Dunavarsány
településrendezési terveinek részleges módosításához az alábbiak szerint:
- tervezett terület kijelölése vizsgálni kell a környezetben folytatott mezőgazdasági tevékenység
hatásait a későbbi panaszbejelentések elkerülése érdekében
- 400m2-t meghaladó területigényű beruházás esetén a termőföld végleges más célú
hasznosításnak engedélyezési eljárása során a talajvédelmi terv benyújtás szükséges
nem
- az engedélyezési eljárások során külön munkarészben kell foglalkozni humuszos feltalaj
védelmével, a letermelés, a deponálás és a felhasználás módjával. Amennyiben a humuszos
feltalajt elszállítják, utána talajvédelmi járulékot kell fizetni
- termőföld területen tilos a talaj humuszos termőrétegének engedély nélküli eltávolítása.
- Talajvédelmi szempontból környezeti vizsgálat készítését nem tartják szükségesnek.
Az eljárás további szakaszában nem kíván részt venni.
A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló Hvt. törvény szerint a Honvédség
elhelyezéséhez és feladatainak ellátásához rendelkezésre bocsátott állami ingatlanok elsődleges
rendeltetése a honvédelmi feladatok ellátásának biztosítása. Az alábbiakban nevesített
ingatlanok hosszú távú, korlátozásmentes, honvédelmi célú használatára továbbra is igényt tart.
IGEN
A korábban kiadott 5294-1/2012/hho Nyt. számú állásfoglalását továbbra is fenntartja, a
Dunavarsány közigazgatási területén levő honvédségi objektum körül kijelölt védőtávolságok
törlésével egyetért.
Az OTrT 27/A § szerinti honvédelmi terület övezetébe a HM vagyonkezelésében lévő 860, 016/4,
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017/2 és a 017/18 hrsz.-ú ingatlanok tartoznak. Ezen ingatlanokat kéri a Trk. szerinti jelkulccsal – a
860 hrsz.-ot különleges beépítésre szánt terület (K-Hon), illetve a 016/4, 017/2 és a 017/18 hrsz.-okat
különleges beépítésre nem szánt terület (Kb-Hv) területfelhasználási egységbe sorolni és
megjeleníteni.
Az eljárás további szakaszában részt kíván venni. A véleményezési dokumentációt elektronikus
adathordozón kéri megküldeni.
18.

Pest Megyei Redőr-főkapitányság
Ráckevei Rendőrkapitányság
2300 Ráckeve, Kossuth utca 22.
2300 Ráckeve, Pf.: 48.

13080456/2015. ált.

19.

Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal
Budapesti Bányakapitányság
1591 Budapest, Pf. 310.

BBK/31612/2015

20.

Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság
1376 Budapest, Pf. 997

OH/339022/2014

21.

Országos Atomenergia Hivatal
OAH-2015Nukleáris Biztonsági Igazgatósága
001621539 Budapest, Pf. 676.
002/2015 (TL)

nem

Szakhatósági hozzájárulását feltétel nélkül megadja. A véleményezési eljárás további szakaszában
nem kíván részt venni.

A Bányakapitányság környezeti vizsgálat késztését nem tartja szükségesnek.
A településen több bányászati terület szerepel a magyar Bányászati és Földtani Hivatal
nyilvántartásában. Adatszolgáltatásként ezek nevét és EOV koordináta szerinti elhelyezkedését
mellékelten megadják.
- Nyilvántartott és működő bányászati terület, a Bugyi IX. – homok, kavics védnevű bánya
- Megállapított bányatelke van, de a kitermelési tevékenységet nem kezdte el, illetve az ehhez
kapcsolódó engedélyeket még nem szerezte be a Dunavarsány V. – kavics)
IGEN
- Még rendelkezik bányatelekkel, de a bányavállalkozó a kitermelést befejezte, ezért jelenleg
bányatelek törlési eljárás van folyamatban a Dunavarsány IV. – homok, kavics bánya esetében
- Megkutatott és nyilvántartott ásványvagyonnal rendelkezik a Dunavarsány II. – homok, kavics
nevű terület, ahol időközben a bányatelket törölték, mivel az ásványi nyersanyag kitermelése
nem kezdődött el
- Megkutatott ásványvagyon van a Dunavarsány - homok, kavics elnevezésű területen.
A Bányakapitányság a további eljárásban részt kíván venni.
Tájékoztatást ad a településrendezési feladatok ellátásához szükséges elektronikus hírközlési
szolgáltatásokról, szolgáltatókról, a teljes körű nyilvántartás internetes elérhetőségéről, valamint a
jogszabályokon alapuló követelményekről.
Indokoltnak tartja, hogy az érintett hírközlési szolgáltatók részt vegyenek az előkészítésben,
ismertessék terveiket. A hírközlési munkarész elkészítésekor kéri a Rendelet 18.§ f), g) pontjában,
IGEN
valamint 4. mellékletében foglaltakat figyelembe venni.
Felhívja a figyelmet, hogy folyamatban van a „Digitális Nemzeti Fejlesztési Program”
megvalósítása, melyhez kapcsolódó beruházások megvalósításának biztosítása befolyásolhatja a
településrendezési eszközök készítését, módosítását.
Papír, vagy CD dokumentációt kér, a válaszlevélen az iktatószámuk feltüntetésével.
Tájékoztat, hogy Dunavarsány tervezési területének figyelembeveendő közelségében nincs
nukleáris, vagy radioaktívhulladék-tároló létesítmény. Hatályos ágazati elhatározás ilyen
létesítmény létrehozásával, vagy helykijelölésével Dunavarsány települését érintően nem számol.
nem
Az OAH a tárgyi vonatkozásban véleményezéssel nem érintett államigazgatási szerv, az eljárás
további szakaszaiban nem kívánnak részt venni, azokról értesítést, vagy további adatokat nem
kérnek.
AZ ÉRINTETT ÖNKORMÁNYZATOK VÉLEMÉNYE

22.

Pest Megye Közgyűlésének Elnöke
1052 Budapest, Városház u. 7.
1364 Budapest, Pf.: 112
Schindler-Kormos Eleonóra, 23368-60, kormose@pestmegye.hu

Tájékoztatás a településrendezési
22.a eszközök használatáról és újak
elkészítésének szükségességéről

23.

24.

25.

Szigetszentmiklós Város Jegyzője
2310 Szigetszentmiklós,
Kossuth L. u. 2.
Pest Megyei Kormányhivatal
Szigetszentmiklósi Járási Hivatal
Járási Építésügyi Hivatala
2310 Szigetszentmiklós, ÁTI-Sziget
Ipari Szolgáltató központ 1/a
épület,
2311 Szigetszentmiklós, Pf.: 259
Barta Ferenc, 06 24/887-446
Taksony Nagyközség
Polgármestere, Kreisz László
2335 Taksony, Fő út 85.

18-2/2015

IGEN

163-1/2015

Pest Megye Önkormányzata és Pest Megye Önkormányzatának főépítésze a véleményezési
eljárásban részt kíván venni.
 Pest megyéhez tartozó települések településfejlesztési dokumentumai késztése során
kötelezően figyelembe veendő az 1/2014. (I.3.) OGY határozattal elfogadott Nemzeti Fejlesztés
2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció, melynek célrendszeréhez kell igazodni
a településfejlesztési koncepció készítés során;
 Figyelembe veendő Pest Megye Területfejlesztési Koncepciójáról szóló 12/2013. (XII.10.) ök.
rendelet, Pest Megye Területfejlesztési stratégiája és operatív programja, melyek
www.pestmegye.hu-n a „területfejlesztés” menüpont alatt érhetők el;
 A településfejlesztési koncepció készítése során javasolja figyelembe venni a nemzeti ágazati
stratégiákat is (Nemzeti Energia, Vidék-, Víz, Éghajlatváltozási, Fenntartható Fejlődési, Idősügyi,
Közlekedési, Kutatás-Fejlesztés-Innovációs, Felzárkóztatási, stb. Stratégia);
 A fejlesztési dokumentumok alátámasztó munkarészben – Trk. 2. melléklet szerint – szükséges a
területileg lehatárolható fejlesztési szándékok pontos lehatárolása, megvizsgálandó, hogy a
fejlesztési szándékok nem ütköznek-e az OTrT és a BATrT-vel;
 Kötelező figyelembe venni a településrendezési eszközök készítése során az OTrT mellett a BATrTt;
 A településrendezési eszközök alátámasztó munkarészei tartalmi követelményét a Trk. 1. és 3.
melléklete, a jóváhagyandó munkarészekét a 4. és 5. melléklet határozza meg.
 Felhívja a figyelmet arra, hogy a helyzetfeltáró munkarészben szükséges a területfejlesztési
dokumentumokkal (Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció, a területileg releváns
megyei, térségi területfejlesztési koncepciók és programok)való összefüggések vizsgálata;
 A 2014. január 1-től módosult OTrT. Kiemelten oda kell figyelni az OTrT 31/B §-ára, mely
előírásokat tartalmaz az országos és a kiemelt térségi övezetekről, alkalmazásuk lehetőségeiről.
Szükséges az OTtrT-ben és a BATrT-ban szereplő országos és térségi szerkezeti elemek, valamint a
hozzájuk tartozó előírások alapos vizsgálata, annak érdekében, hogy a fejlesztési
koncepcióban megfogalmazott területi érintettséggel bíró elhatározások, szándékok a
településrendezési eszközök készítésekor ne lehetetlenüljenek el;
 Az OTrT 12/A§ (1) bekezdésében meghatározott térségi övezet lehatárolásokhoz szükséges
adatszolgáltatók körét a 282/2009. (XII.11.) Korm. rendelet tartalmazza. Az adatszolgáltatásról
tájékoztatás: www.pestmegye.hu/teruletrendezes-1/kozerdeku.
 Amennyiben a teljes településre vonatkozóan 2015. december 31-ig nem hagyják jóvá a
hatályos jogszabályoknak (OTÉK, Településrendezési kódex) megfelelő településrendezési
eszközöket, úgy 2016. január 1-től a településrendezési eszközök hatályukat vesztik.
 A véleményük kialakításához elegendő a tervdokumentációt elektronikus adathordozón
megküldeni.
előzetes vélemény nem érkezett, a tértivevény visszaérkezett

PE15D/EP/241/2015

IGEN

A véleményezési eljárás további szakaszában részt kívánnak venni.

előzetes vélemény nem érkezett, a tértivevény visszaérkezett

5

26.
27.
28.

29.

30.

31.

Bugyi Nagyközség Polgármestere
Somogyi Béla
36-2/2015.
2347 Bugyi, Beleznay tér 1.
Délegyháza Község Polgármestere
2337 Délegyháza, Árpád u.8.
Majosháza Község Polgármestere,
Kis Gábor,
270/2015
2339 Majosháza, Kossuth u. 34.
Tököl Város Polgármestere,
Hoffman Pál
97/2015.
2316 Tököl, Fő u. 117.
Szigethalom Város Polgármestere,
Fáki László
2315 Szigethalom, Kossuth Lajos u.
10.
Szigetszentmiklós Város
Polgármestere
2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L.
u. 2.

nem

A megküldött tájékoztató mellékletek szerinti módosítások megvalósítását kikötés és észrevétel
nélkül támogatja, a további véleményezési eljárásban nem kívánnak részt venni.
előzetes vélemény nem érkezett, a tértivevény visszaérkezett
A tervmódosításokhoz észrevételt nem tesznek.
A véleményezési eljárás további szakaszában részt kívánnak venni.

IGEN

nem

A megküldött anyagban foglaltakkal kapcsolatban észrevételt nem tesznek, az eljárás további
szakaszában nem kívánnak részt venni.

előzetes vélemény nem érkezett, a tértivevény visszaérkezett

előzetes vélemény nem érkezett, a tértivevény visszaérkezett

Adatszolgáltatók

32.

Földművelésügyi Minisztérium,
Földügyi Osztály
Kecskés Lajos, 7952197,
lajos.kecskes@fm.gov.hu

FF/121/1/
2015.

-

33.

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal Erdészeti Igazgatósága
(kiváló termőhelyi adottságú
erdőterület),
1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.

04.4/1712/2015

-

Bóna Zoltán polgármester úr 2014. július 2-án kelt levelére adott FF/991/5/2014. számú levelük
megküldése óta alapvetően nem változott a helyzet, a tárgyi adatszolgáltatáshoz szükséges
adatállomány előállítása jelenleg is folyamatban van (Földmérési és Távérzékelési Intézet, kiváló és
jó termőhelyi adottságú szántóterület, erdőtelepítésre javasolt terület övezete), ezért továbbra is
szíves megértést és türelmet kéri. Az adatszolgáltatás megindítása előreláthatólag 2015. év első
féléve végére várható.
Mint a vonatkozó jogszabály szerint adatszolgáltatásra kötelezett a településrendezési eszközök
készítése, vagy módosítása során, a következő tájékoztatást adja a kiváló termőhelyi adottságú
erdőterületekről és az erdőterületek rendeletetéséről, megyei területi bontásban, térképi
formában az alábbi hivatkozásokról letölthetően:
http://erdoterkep.nebih.gov.hu/tarhely/kiverdo/PEST_MEGYE.zip (AutoCad dxf és ESRI Shape
formátum)
http://erdoterkep.nebih.gov.hu/tarhely/rendeltetes/pest_megye.zip (ESRI Shape formátum)
A településrendezési eszközök véleményezési eljárásában résztvevő szervek a vonatkozó
jogszabály szerint a szakmai irányításuk alá tartozó megyei Kormányhivatalok Erdészeti
Igazgatóságai.

Egyéb érdekeltek, partnerek

34.

Kertgondozó Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft.,
2049 Diósd, Petőfi Sándor u. 52.

a tértivevény
visszaérkezett

35.

Winkler Tamás,
2336 Dunavarsány, Bartók B. u. 35.

a tértivevény
visszaérkezett

36.

Mayer János,
2336 Dunavarsány, Sport u. 45.

a tértivevény
visszaérkezett

37.

38.

39.

40.

41.

42.

Pillmayer András,
2336 Dunavarsány, Bartók Béla u.
34.
MA-DUN Investment Kft.,
a képviseletében dr. Payrich
András ügyvéd,
1055 Budapest, Szent István krt. 19.
I./2.
Rukkel János,
2336 Dunavarsány, Csermely u. 1.
Kalán Róbert,
2310 Szigetszentmiklós,
Bánki Donát u. 5.
kalanrobert71@gmail.com
Dunavarsányi Ipari Park
Szolgáltató Kft.,
1071 Budapest, Városligeti fasor
47-49.
Széles József, Hoffner Eleonóra
2074 Perbál, Verseny u. 5.

a tértivevény
visszaérkezett

Az egyéni tervmódosítási kérelemre Telepítési tanulmányterv készült,
azt a 112/2014. (VI. 17.) számú Képviselő-testületi határozatával elfogadta
Az egyéni tervmódosítási kérelmet a 4/2015. (I. 30.) számú Fejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottsági határozata szerint nem támogatta, de támogatja, hogy a mezőgazdasági övezetek
előírásai felülvizsgálata megtörténjen a tervmódosítás során
Az egyéni tervmódosítási kérelmet a 4/2015. (I. 30.) számú Fejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottsági határozata szerint nem támogatta, de támogatja, hogy a mezőgazdasági övezetek
előírásai felülvizsgálata megtörténjen a tervmódosítás során.
Az egyéni tervmódosítási kérelmére Telepítési tanulmányterv nem készült, a meglevő
erdőterületek gazdasági felhasználásához az erdészeti hatóság nem járul hozzá, így a terv a
módosítási kérelmet nem fogja tartalmazni

a tértivevény
visszaérkezett

Az egyéni tervmódosítási kérelmére Telepítési tanulmányterv készült,
azt a Képviselő-testület az 5762015. (IV.14.) számú határozattal elfogadta

a tértivevény
visszaérkezett

Az egyéni tervmódosítási kérelmére Telepítési tanulmányterv készült,
azt a Képviselő-testület a 61/2015.(IV.14.) számú határozattal elfogadta

a tértivevény
visszaérkezett

Az egyéni tervmódosítási kérelmére Telepítési tanulmányterv készült,
azt a Képviselő-testület az 58/2015. (IV. 14.) számú határozattal elfogadta

a tértivevény
visszaérkezett

Az egyéni tervmódosítási kérelmére Telepítési tanulmányterv készült,
azt a Képviselő-testület az 59/2015. (IV.14.) számú határozattal elfogadta

a tértivevény
visszaérkezett

Az egyéni tervmódosítási kérelmére Telepítési tanulmányterv készült,
azt a Képviselő-testület a 60/2015.(IV. 14.) számú határozattal elfogadta

-

-

K-3405/2015.
NIF-12057/1/2015.

Kérik bevonni a NIF Zrt.-t az érintett országos közúti és vasúti infrastruktúra elemeivel
kapcsolatban a Dunavarsány településfejlesztési dokumentumai és településrendezési
eszközei felülvizsgálata egyeztetésébe.
Telefonon történt főépítészi egyeztetés alapján megállapítható, hogy a NIF Zrt.
koordinálásában Dunavarsány várost nem érint vasúti vágányfejlesztés

További érdekeltként tekinthető

43.

Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Pest Megyei Igazgatóság
1134 Budapest, Váci út 45. D

További partnerként jelentkezett

44.

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.,
1134 Budapest Váci út 45.
kapcsolattartó: Kérszigeti Alex,
tervezési koordinációs főmérnök
kerszegi.alex@nif.hu

Budapest, 2015. február-április hó
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Címlista
Dunavarsány településfejlesztési és településrendezési eszközei
felülvizsgálata és részleges módosítása
a Tkr. 38.§ szerinti véleményezési anyag kiküldéséhez

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Pest Megyei Kormányhivatal
Építésügyi, Hatósági, Oktatási és
Törvényességi Felügyeleti Főosztály
Építésügyi Osztály, Váradi Tibor
1373 Budapest, Pf.: 557
Pest Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főosztály
1447 Budapest, Pf.: 541
Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
1253 Budapest, Pf.:56.
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
Igazgatóhelyettesi Szervezet,
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály
1428 Budapest, Pf.:13.
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
1525 Budapest, Pf. 86
Pest Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
1903 Budapest, Pf.: 314
Budapest Főváros Kormányhivatala
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
1550 Budapest, Pf.: 203
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Út- és Hídügyi Főosztály
1387 Budapest 62., Pf. 30
Pest Megyei Kormányhivatal
Műszaki Engedélyezési és
Fogyasztóvédelmi Főosztály
Útügyi Osztály
1576 Budapest 141, Pf. 25
Pest Megyei Kormányhivatal
Érdi Járási Hivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
1364 Budapest 5, Pf. 270
Pest Megyei Kormányhivatal
Földhivatal Főosztály
1373 Budapest, Pf. 558
Pest Megyei Kormányhivatal
Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási
Főosztály
2101 Gödöllő, Pf.: 431
Honvédelmi Minisztérium
Hatósági Hivatal vezetője
1885 Budapest Pf.: 25.
Pest Megyei Kormányhivatal
Műszaki Engedélyezési és
Fogyasztóvédelmi Főosztály
Bányászati Osztály
1591 Budapest, Pf. 310.

Kiküldve

Beérkezett
válasz

A4-es, 4 cm talpszélességű
borítékba,
A3-as, vastag
papírdokumentáció +CD

x

A4-es borítékba, A4-es,
vékony papírdokumentáció
+CD

x

CD
buborékos kis borítékba

x

CD

x

CD

x

CD

x

CD
CD

CD

nem válaszolt
x

x

A4-es borítékba, A4-es,
vékony papírdokumentáció
+CD

x

CD

x

CD

x

CD

nem válaszolt

CD

x

15.

16.

17.

18.

19.

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Hivatala
1525 Budapest, Pf.: 75
Pest Megyei Önkormányzat
Szabóné Pányi Zsuzsanna Pest megye
főépítésze
1364 Budapest, Pf. 112
Pest megye Közgyűlésének elnöke
1364 Budapest, Pf.:112
Pest Megyei Kormányhivatal
Szigetszentmiklósi Járási Hivatal
Járási Építésügyi Hivatala, Ványi Lajos
Építésügyi hivatalvezető
2311 Szigetszentmiklós, Pf.: 259
Majosháza Község Polgármestere, Kis
Gábor polgármester
2339 Majosháza, Kossuth u. 34.
Szigetszentmiklós Polgármesteri Hivatal
Építéshatósági Osztály, Studer Ágnes
osztályvezető
2310 Szigetszentmiklós, Losonci u. 1.

CD

x

CD

TRT
felülvizsgálatra
vonatkozó
x
Csak TFK-ra
vonatkozó
x

CD

nem válaszolt

CD

nem válaszolt

CD

x

Partnerségi egyeztetés résztvevői:

-

20.
21.
22.
23.
-

24.
25.
26.
27.

(Kertgondozó Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.,
2049 Diósd, Petőfi Sándor u. 52.)
a CD dokumentációt az Urbanitás Kft. küldi
meg!
MA-DUN Investment Kft. a képviseletében dr.
Payrich András ügyvéd
1055 Budapest, Szent István krt. 19. I./2.
Rukkel János
2336 Dunavarsány, Csermely u. 1.
Kalán Róbert
2310 Szigetszentmiklós, Bánki Donát u. 5.
Dunavarsányi Ipari Park Szolgáltató Kft.
1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49.
(Széles József, Hoffner Eleonóra
2074 Perbál, Verseny u. 5.)
a CD dokumentációt az Urbanitás Kft. küldi
meg!
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Pest Megyei Igazgatóság
1134 Budapest, Váci út 45. D.
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.,
Kérszigeti Alex
1439 Budapest, Pf.: 695
Dunavarsány-2000 Kft.
Szollár András ügyv.
1196 Budapest, Rákóczi u. 70.
Méhes Építőiprai Kft.
2336 Dunavarsány
Szárnyasliget 08/9
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Tisztelt Kalán Róbert!
Mellékelten küldöm Önnek a Pest megyei Kormányhivatal Földhivatalának Dunavarsány
településrendezési tervei felülvizsgálatával és részleges módosításával kapcsolatos véleményét,
amelyben továbbra is kifogásolják az átlagosnál jobb minőségű szántóterületen tervezett lovarda
létesítését.
Jelenleg én helyettesítem Kertész Beáta Borbála főépítész asszonyt a betegsége idejére, aki arról
tájékoztatott, hogy Önök előtt már korábban is ismert volt ez a tény, de úgy nyilatkoztak, hogy van
valami megoldásuk a földhivatali kifogások kivédésére.
Amennyiben ez az információ helytálló, akkor most van az ideje, hogy valamilyen erre vonatkozó
egyeztetésről szóló dokumentációt a hivatal részére átadjanak, mert jelenleg az a veszély áll fenn,
hogy a folyamatban lévő módosításból a tervezett lovardát ki kell venni, ugyanis az Önkormányzatnak
a jogszabályon alapuló véleményeket figyelembe kell venni, mert egyébként az állami főépítész nem
adja meg a végső hozzájárulását a terv jóváhagyásához.
A fentiek miatt a tervezett módosítás már nem az Önkormányzat kompetenciája.
Tisztelettel,
Berényi Mária Dunavarsány mb. főépítésze
----- Eredeti üzenet ----From: Kalán Helga
Sent: Monday, December 07, 2015 4:00 PM
To: berenyi@urbanitas.hu
Subject: Dunavarsányi Lovarda
Tisztelt Berényi Mária!
Köszönettel megkaptuk levelét a dunavarsányi lovardával kapcsolatban.
Sajnálattal tapasztaljuk, hogy lovardánk megvalósulása problémába ütközött.
Azon kéréssel fordulunk Önhöz, hogy fellebbezze meg legyen szíves a
Kormányhivatal állásfoglalásának ránk vonatkozó részét, miszerint ez nem csak
egy elképzelés, amit a vállalkozó meg szeretne valósítani ezen a területen,
hanem egy konkrét, tervekkel rendelkező projekt. A földterületek a vállalkozó
saját tulajdonában vannak, a megközelíthetőség szempontjából (az 51-es útról)
és a földterületen keresztülhaladó középfeszültségű vezeték miatt, csak itt
tudja rentábilisan megvalósítani ezen projektet. Más területe nincs a
vállalkozónak, így ez a beruházás nagyon is helyhez kötött, és amennyiben
lehetőség van rá, kérjük támogassák, mivel a város szempontjából is nagy
jelentőséggel bírna az említett lovarda megépítése.
Ha lehetőség van rá, szeretnénk Önnel telefonon is beszélni, így kérjük szépen
küldje el a telefonszámát.
Köszönettel, és tisztelettel:
Kalán Róbert
06 30 339 6355
farmgazdasági terület?

DUNAVARSÁNY VÁROS
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEI
FELÜLVIZSGÁLATA ÉS RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA
l

1.

Pest Megyei Kormányhivatal
Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti
Főosztály

PED/ÁF/157-3/2015

Az észrevételt köszönjük, intézkedést nem igényel.

1. Az észrevételben hivatkozott 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete az Alátámasztó
javaslat tartalmi követelményeit rögzíti, amelynek 19. pontja előírja a Biológiai aktivitásérték
változása munkarészt. A Terv Alátámasztó munkarészek 2.1.3. fejezete ennek megfelelően mutatja be
a biológiai aktivitásérték változásának számítását. Ennek eredményét rögzíti a TSZT jóváhagyásra
kerülő Szerkezeti tervének leírása V. pontja: A biológiai aktivitásérték számítás eredménye.
Intézkedést nem igényel.

2. Az észrevételt köszönjük, a határozat tervezetének szövegezését pontosítottuk, a magyar nyelvre is
figyelemmel.
3. A határozat 2. pontját az észrevétel szerint módosítottuk.
4. A határozat-tervezet 4. és 5. pontját az észrevétele alapján töröltük.
5. A TSZT tervlapon a nem telekhatáron húzódó területfelhasználási egységek határát kottázással
pontosítottuk.
6. Az észrevétel alapján átnéztük az R. 6. melléklete jelmagyarázatának és a TSZT területfelhasználási
tervlapjának elemeit és a hatályos jogszabályokkal összhangba hoztuk, ahol a hatályos terv ettől
eltért és a felülvizsgálat során eddig nem módosult.
A TSZT tervlapon a mezőgazdasági területeket egységesen Má jelű általános mezőgazdasági
területfelhasználásba soroljuk. Mk jelű kertes mezőgazdasági terület területfelhasználási besorolás
Dunavarsány területén nincs.
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7. Az észrevétel alapján az általánostól eltérő építési hely jelölését a R.6. melléklet 1.4. pont szerint
módosítottuk. A „feltétel teljesüléshez kötött szabályozási vonal”-at a tervből töröltük. A „védelemre
javasolt fasor” jelölést meghagytuk, mivel egyelőre nincsen olyan értékvédelmi rendelet, amelybe ez
belekerülhetne, de áttettük a tájékoztató elemek közé.
8. Az SZT lapokat ennek megfelelően módosítottuk.
9. Az SZT lapokat ennek megfelelően módosítottuk.
10. A HÉSZ-ből törlésre javasolt részeket átnéztük, nagy részét töröltük, kivéve azokat, amelyek helyi
szabályokat (is) rögzítettek, így szükséges a fennmaradásuk, vagy a HÉSZ megértéséhez feltétlenül
szükségesek. Ebben az esetben azonban szó szerint ismétli meg a HÉSZ a jogszabályi előírást.
11. A HÉSZ 2.§-át az észrevétel alapján pontosítottuk.
12. A „feltétel teljesüléshez kötött szabályozási vonal”-at a HÉSZ-ből töröltük.
13. A melléképítmény és a melléképület vagy másképpen kiegészítő rendeletetésű épület nem
ugyanaz a fogalomkör, így a HÉSZ-ben továbbra is szeretnénk fenntartani. A jelenleg hatályos OTÉK
nem definiálja fogalmat, ezért szükséges a HÉSZ-ben.
14. A 3.§-t és a 100.§ -t töröltük a HÉSZ-ből az észrevétel alapján.
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18. A 8.§ (2) bekezdést az észrevétel alapján töröltük a HÉSZ-ből.
19. A 10.§ (1) bekezdésben az „kisebb” szóhasználatot „alacsonyabbra” cseréltük.
20. Az észrevétel alapján a 21.§ (4) és (5) bekezdést összevontuk, egyértelműbbre fogalmaztuk át.
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21. Az észrevételt köszönjük, a javasolt alcímet beemeltük a HÉSZ-be.
22. Az észrevételt köszönjük, az előírást pontosítottuk a földszinti padlószint és az SZT-én használt
fogalom szerint.
23. A „V8”-as terület Dunavarsányon teljesen közismert meghatározás, így ezt szeretnénk a
továbbiakban is fenntartani.
24. Véleményünk szerint az előírás és a vélemény összhangban van, módosítást nem igényel.
25. Véleményünk szerint nincsen ellentmondás az OTÉK 34. § (1) bek. b) pont és a HÉSZ tervezetének
43.§ (4) bekezdése között, mivel az OTÉK az építési határvonalat definiálja, a HÉSZ tervezet pedig azt,
hogy az építési helyen belül az építési határvonaltól (telekhatártól) számítva hova kell az épületet
elhelyezni. Ez kötelező építési vonalként is értelmezhető. Az észrevétel alapján az előírást
pontosítottuk.
26. Az észrevétel alapján a 41.§ (1) bekezdést és a 65.§ (4) bekezdést pontosítottuk.
27. Az észrevétel alapján az 52.§ (1) bekezdést pontosítottuk.
28. Az 52.§ (1) bekezdést az észrevétel alapján pontosítottuk.
29. Az észrevételt köszönjük, az 59.§ (1) bekezdés g) pontból töröltük az eredeti terepszint fogalmát,
mivel a magasabb csatlakozó terepszinttől mérve határozható meg a támfalkerítés magassága.
30. Az észrevétel alapján a hivatkozott bekezdéseket pontosítottuk.
31. A 61.§ (4) bekezdésben kiegészítettük az előírást „legalább” hiányos közműellátásra. Az előírás 2.
mondata pontosítja, hogy milyen közművek rendelkezésre állása szükséges.
32. A 62. § (4) bekezdés b) pontjában jelzett védőterület határt az SZT ábrázolja és a jelkulcsa is
rögzíti, jelen esetben ez a nagyfeszültségű elektromos távvezeték védőterületét rögzíti.
33. Az észrevétel alapján 62.§ (1) bekezdést pontosítottuk.
34. A 62.§ (1) bekezdés e) pontot és a 64.§ (2) bekezdés d) pontot a HÉSZ-ből töröltük.
35. A HÉSZ kifogásolt pontjait részben töröltük részben módosítottuk olyan módon, hogy részleges
közműellátás követelményét írtuk elő az építés feltétételeként.
36. A 65.§ (5) bekezdés és a 66.§ (4) bekezdés nincs ellentmondásban egymással, mivel az RSD-nek a
83/2014.(III.14. ) Korm. rendelet alapján 10 m széles a parti sávja, egy magántulajdonú tónak pedig
igazából nincs is, bár jelen esetben az OTrT és a BATrT is - tévesen - vízgazdálkodási térség övezetbe
sorolta a korábbi bányatavakat. A közösségi használat miatt így célszerű a HÉSZ-ben parti sávot is
előírni, amit a HÉSZ 3 m-ben határozott meg a tóparti rézsű felső élétől számítva.
Egyúttal pontosítottuk a 65.§ (4) bekezdés a) pontja megfogalmazását.
A 38.-43. pont az egyeztetési eljárás és a parnerségi véleményezés szabályaira hívja fel a figyelmet.
38.-43. Az egyeztetési eljárással kapcsolatos megjegyzéseket köszönjük, az egyeztetési eljárás a
hatályos jogszabályok és a helyi partnerségi egyeztetési szabályok szerint történik.
Az észrevételek a tervvel kapcsolatban intézkedést nem igényelnek.
Pest Megyei Kormányhivatal
PE/KTF/23322.
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
3/2015.
Táj- és természetvédelmi, valamint hulladékgazdálkodási, zaj- és rezgésvédelmi, valamint
levegőtisztaság-védelmi szempontból kifogást nem emelt.
Az egyes tervek, illetve programok környzeti vizsgálatáról szóló2/2005.(I. 11.) Korm. rendelet szerinti
környzeti vizsgálat elkészítését táj- és természetvédelmi szempontból nem tartja szükségesnek.
Intézkedést nem igényel.
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3.

002220027/2015.

Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság

Egyetértünk az észrevételben felvetett teendők szükségességével.
Az SZT-n jelöljük a RSD partja menti, valamint a Domariba-sziget menti fenntartási sávot, az
alátámasztó közmű-munkarészeken ábrázoltak szerint.
A Domariba szigeti 22. számú módosításhoz a közmű-alátámasztó munkarész a teljes közműellátás
biztosítását írja elő.
A koncepcióhoz az RSD-vel és környezetével összefüggő vízügyi, természetvédelmi fejlesztési
szempontok figyelembe vételét javasolta.
Reményeink szerint a TFK és a TSZT tervezete a javasolt szempontok mindegyikét figyelembe vette.

A Településszerkezeti Terv és a Szabályozási Terv is feltünteti a Dunavarsányi vízbázis vízmű-kútjainak
hidrogeológiai védőidomát.

Az észrevételt köszönjük, a dokumentációt ennek megfelelően módosítottuk.
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Az észrevételt köszönjük, a dokumentációt a fentiekkel kiegészítettük.

Az észrevételt köszönjük, a hibás fogalmazást töröltük.
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
35100-13774.
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály
2/2015.ált.
A megküldött dokumentációval kapcsolatban kifogást nem emel, észrevételt nem tesz.
Intézkedést nem igényel.
5.

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

188/6/2015.

Egyetértünk az építési hely észrevételben is megfogalmazott szempontrendszerével, a terv ezt ezzel
összhangban fogalmazza meg, az SZT-n jelölni fogjuk az építési helyet a meglevő épület
környezetében a terület légifotója segítségével, olyan területen, amely nem érint meglevő erdőt.
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
36300/35786.
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály
1/2015.ált.
Tűz- és polgárvédelmi szempontból kifogást nem emelt.
Intézkedést nem igényel.
Budapest Főváros Kormányhivatala
7.
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
8.

Vélemény nem érkezett

Nemzeti Közlekedési Hatóság Út- és Hídügyi Főosztály
6

UVH/UH/66/6/2015

.
Észrevételt nem tesz, a terv elfogadását támogatja.
Intézkedést nem igényel.
Pest Megyei Kormányhivatal
9.
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Felügyelősége
ÚT/9/2/2015
Útügyi Osztály
Tájékoztat, hogy az államigazgatási eljárásban a Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és
hajózási Hivatala az illetékes.
A dokumentációt áttanulmányozta, ellene kifogást nem emel.
Intézkedést nem igényel.
Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala
PE-06D/OR/3710.
Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
4/2015.

Az Alátámasztó munkarész 77. oldalán a jogszabályi hivatkozást javítottuk.
A vonatkozó jogszabályok előírásairól szóló részletes tájékoztatásukat köszönettel vettük.
Pest Megyei Kormányhivatal
11.
10.499/2015.
Földhivatali Főosztály

Az észrevétel alapján a TSZT 14. módosítási javaslatot visszavonjuk, és a 061/11 hrsz.-ú út – 51 sz.
főút menti tervezett erdőterület – Majosháza közigazgatási határán tervezett gyűjtő út – Sziget sor
által közrefogott területet Má jelű általános mezőgazdasági területként jelöli ki a jelen TSZT a
hatályos terv szerinti Kbn-sp, különleges beépítésre nem szánt sportterület, valamint Kid-eü
különleges beépítésre nem szánt idegenforgalmi-egészségügyi terület helyett, míg Majosháza
közigazgatási területe mentén, a tervezett gyűjtőútra kapcsolódóan a jelen TSZT Ev, véderdő területsávot határoz meg az 51. számú út menti, részben megszűnőnek tervezett Ev, véderdő erdőterület
pótlásaként.
A Szabályozási Terven az érintett területek szintén Má jelű mezőgazdasági övezetbe, illetve Ev
erdőterületi övezetbe kerülnek.

Intézkedést nem igényel.
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Intézkedést nem igényel, a tájékoztatást köszönjük.
Pest Megyei Kormányhivatal
12.
Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási
Főosztály

XIV-G-013/00473-4/2015.

A kifogásolt jelenlegi erdőterületek a hatályos tervi besorolás szerint már beépítésre szánt (pl.: Gip,
stb.) és nem szánt (pl.: Mál, Ml, stb.) területek, a jelen tervmódosítást nem érintik. Dunavarsány
Önkormányzat Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottsága nem támogatta a hatályos
területfelhasználás és övezeti besorolás módosítását az alábbi indokok alapján:
- a 013/6 hrsz.-ú, a 25A, B, C jelű erdőrészlet a hatályos TSZT szerint távlati Lke lakóterület, a hatályos
SZT-ben Eg övezeti besorolású és a jelen felülvizsgálat is így irányozza elő. A hatályos szabályozási
terv alapján is látható, hogy nincs a közeljövőben előirányozva a terület igénybe vétele – ez külön SZT
módosítást igényel majd -, de a terület településszerkezeti fekvése miatt indokolt távlati
lakóterületként előirányozni továbbra is. (lásd az SZT-8 tervlap jobb alsó, valamint az SZT-13 tervlap
jobb felső sarkában)
- a 086/51 és a 086/30-b hrsz.-ú 22D, G erdőrészlet a hatályos TSZT szerint Mál területfelhasználású,
a hatályos SZT szerint Mál övezeti besorolású. Az övezeti besorolás módosítása kisebb kártalanítási
igényt jelenthet az Eg besorolás esetén. (lásd az SZT-8 tervlap bal felső részén),
- a 017/34 hrsz.-ú, 26I jelű földrészlet a hatályos TSZT szerint Ml területfelhasználású, a hatályos SZT
szerint Ml övezeti besorolású. Kisebb kártalanítási igényt vonhat maga után az erdőterület elsődleges
rendeletetés szerinti besorolásának megfelelő Eg övezeti besorolás. (lásd az SZT-15 tervlap középső
részén)
- a 071/6 hrsz. nyugati vége, a 14A erdőrészlet a hatályos TSZT szerint Gip területfelhasználású, a
hatályos SZT szerint Gip építési övezeti besorolású és útkialakítással érintett. Jelentősebb
kártalanítási igényt vonhat maga után az erdőterület elsődleges rendeltetés szerinti besorolásának
megfelelő Ev övezeti besorolás. (lásd az SZT-3 tervlap jobb felső, illetve az SZT-4 tervlap bal oldali
részén)
- a 2055-2061 hrsz.-ek északi széle, a 24D erdőrészletbe kis mértékben belenyúlik. A hatályos TSZT
szerint Lke területfelhasználású, a hatályos SZT szerint Lke építési övezeti besorolású (lásd az SZT-8
tervlap bal alsó részén, a Vészy József utca északi részén, annak északi területsávja). A Vészy József
utca mellett, amely közművekkel ellátott szükséges, hogy továbbra is megfelelő telekmélységű telkek
alakulhassanak ki. Az erdős telekrészek 10-300 nm méretűek, így véleményünk szerint nem esnek az
erdő tv. hatálya alá. Visszaminősítésük pedig kártalanítást vonhatna maga után. (lásd az SZT-8
tervlap bal alsó részén, a Vészy József utca északi részén, annak északi területsávja).
- a 2079-2081 hrsz.-ek, 24D erdőrészlet, valamint a 090/12 hrsz. nyugati része, 24K erdőrészlet a
hatályos TSZT szerint, valamint a hatályos SZT szerint (lásd az SZT-8 tervlap baloldali részén), a
dunanagyvarsányi temető távlati bővítési területe, melyet a lakossági igényeknek megfelelően, mint
helyhez kötött funkciót, az Önkormányzat továbbra is fenn kívánja tartani.
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Az 1. pontban részletezettek szerint a kifogásolt, erdőművelési ágú területet érintő övezeti
besorolások a hatályos tervekben már részben meglévő építési jogokkal érintettek. Dunavarsány
Önkormányzata nem kívánja az építési jogokat megvonni, mivel ez kártalanítási igényt alapozhat
meg az Étv. 30.§ alapján. A tényleges igénybevételre azonban a hatályos Etv. alapján, az erdőpótlási
kötelezettség egyidejű teljesítése mellett kerülhet majd sor.

3. Az OTÉK az Étv-n alapuló hatályos kormányrendelet, amely nem „ellentétes” más hatályos
törvénnyel, az Etv-vel sem, csak más a feladata. A véleményező jogértelmezése véleményünk szerint
téves, az erdőövezet ugyanis nem feltétlenül jelent erdőművelési ágú területet. Erdőművelési ágú
terület csak az Etv. szerinti igénybe vételi eljárás után, az erdőpótlási kötelezett teljesítésével vehető
igénybe. A HÉSZ rendelettervezete nem csak az OTÉK, hanem valamennyi településrendezést érintő
hatályos jogszabály előírásainak figyelembe vételével készült és azokkal nem ütközik. A terv
véleményezése során az állami főépítész hivatott a jogszerűségi egyezés tárgyában nyilatkozatot
tenni. Kérjük érvelésünk tudomásul vételét.

Egyetértünk, az érintett területeken az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdők
határa szerint jelöljük az erdő övezet határát, figyelemmel a jogi határokra is.

A tervezett szabályozás törekszik a fentiek szerinti elvek betartására és csak abban az esetben
irányozza elő erdőterület igénybe vételét, ha ez másképpen nem oldható meg. (A beépítésre szánt
területek elő-oldal- és hátsókerti előírásai az erdővel határos beépítések esetén az erdő védelmét is
szolgálják. a vonalas infrastruktúrák esetleges erdő-igénybevétele külön eljárás keretében történik.)
Honvédelmi Minisztérium
13.
Vélemény nem érkezett
Hatósági Hivatal vezetője
14.

Pest Megyei Kormányhivatal

BKK/2644-2/2015
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Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Bányászati Osztály
Kifogást nem emelt.
Intézkedést nem igényel.
15.

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

EE/33902-4/2014

36.§ (2) bekezdés: a szolgáltatás biztonságát nem zárja ki az előírás. Csak lakóépületre, rekreációs
célú és üdülőépületre nem engedné antenna telepítését. Egyéb esetben nem tiltja. Gazdasági
területen önálló tartószerkezetre is lehetne elhelyezni.
(5) bekezdés: Töröltük a HÉSZ-ből az észrevétel alapján.
(6) bekezdés: Töröltük a HÉSZ-ből az észrevétel alapján.
16.
Pest Megyei Önkormányzat Pest Megye Főépítésze
18-8/2015

„OTrT 8. § (1) Borvidéki település szőlő termőhelyi katasztere I-II. osztályú területeihez tartozó
földrészlet – a különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével – beépítésre szánt területté nem
minősíthető.
(2) Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II. osztályú területeihez tartozó földrészlet – a
különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével – beépítésre szánt területté nem minősíthető.”
A Földhivatal adatszolgáltatása alapján Dunavarsány közigazgatási területén gyümölcsös művelési
ágú földterület 1 db, a szőlőművelési ágú földterület 5 földrészleten, van, melynek nagysága összesen
0,2564 ha.
A NEBIH-tól megkértük korábban az adatszolgáltatást, de csak erdőkre vonatkozóan kaptuk azt meg.
Pányi Zsuzsanna, Pest megye főépítésze segítségével megtudtuk az OTrT 8.§ (1) és (2) bekezdés
szerinti vizsgálathoz és a tervezéshez szükséges szőlő, illetve gyümölcskataszter elérhetőségét:
A szőlő termőhelyi kataszter I.-II. osztályú területeihez tartozó földrészlet Dunavarsány területén
nincs, a gyümölcs termőhelyi kataszter érintettséget, mely a földhivatali adatok alapján nem
valószínű, pótlólag megkértük az illetékes Állami Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató
Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft.-től. Az adatszolgáltatás megérkezését követően, annak
eredményét átvezetjük a jelen tervbe.

Pányi Zsuzsannával, Pest megye főépítészével történt konzultáció alapján a BATrT térségi komplex
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tájrehabilitációt igénylő terület övezetét nem kell vizsgálni. (Az OTrT 2015. január 1. óta hatályos
szövegezése a 12.§ (2) bekezdésben rögzíti a kiemelt térségi és megyei övezeteket és ezek között nem
nevesíti a komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezetét, így ezt a továbbiakban nem szükséges
vizsgálni, mivel a BATrT is kiemelt térségre vonatkozó területi terv.)

Az érintett terület kis mérete és további felesleges tervezési bonyodalmak elkerülése érdekében az
érintett Kbn-ez területeken nem használjuk a differenciált számítás lehetőségét, hanem a 65%-os
zöldfelülethez tartozó 3,2-es szorzót alkalmazzuk.
Pest Megyei Kormányhivatal Szigetszentmiklós Járási
17.
Nem érkezett válasz
Hivatal Járási Építésügyi Hivatala
18.

Majosháza Község Polgármestere

Nem érkezett válasz

19.

Szigetszentmiklós Város Jegyzője

09/2358-1/2015

Észrevételt nem kívánt tenni.
Intézkedést nem igényel.
20.

MA-DUN Investment Kft.

Nem érkezett válasz

21.

Rukkel János

Nem érkezett válasz

22.
Kalán Róbert
e-mail, személyes egyeztetés
A Majosháza közigazgatási határa és az 51. sz. főút közelében tervezett Kbn-sp-L jelű különleges
lovassport terület kijelölését megkifogásolta a Földhivatal, mivel kiváló minőségű szántóterületeket
érint, ahol beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. Kalán Róbert földterületei azonban ezen a
részen vannak, a földek fenntartásához, műveléséhez mindenképpen szüksége van egy
birtokközpontra, ahol lovassport létesítmények is elhelyezhetők. Kérése, hogy az érintett terület a
Sziget sor – 061/11 hrsz.- 51.sz. főút – Majosháza közigazgatási határa között különleges területből
kerüljön Má jelű mezőgazdasági területbe és olyan Má övezetbe, ahol birtokközpont létesíthető. Kéri,
hogy a terület közepén, az 51-es út menti tervezett erdő egy része kerüljön át Majosháza
közigazgatási határa mellé, hogy a területe használatát ez ne korlátozza.
Az Önkormányzat Környezetvédelmi és településfejlesztési bizottsága a kérést támogatta, a hatályos
területi tervek és jogszabályok alapján nem látszik akadálya a kérelem tervi megfogalmazásának, így
a TSZt-14 jelű módosítást a kérelem szerint változtattuk meg a tervben és ennek megfelelő övezeti
besorolást kapott a terület a Szabályozási terven.
23.
Dunavarsányi Ipari Park Szolgáltató Kft.
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Az 5089 hrsz.-ú ingatlan a hatályos HÉSZ 3. sz. mellékletét képező „Dunavarsányi Ipari Park
Szabályozási terv módosítás” szerint is Ev véderdő övezetű volt, amelynek vélhető oka a szomszédos
telken lévő vízmű védőterülete, ugyan az ingatlant a belső védőövezet nem érinti. A földrészletet ezen
kívül középnyomású gázvezeték védőterülete is érinti, a szomszédos Gksz ingatlanokon meglevő
lakások vannak. A BATrT előírásai alapján az itt kijelölt védőerdőt a közigazgatási területen belül
pótolni kellene, így szakmai szempontból nem indokolt a területfelhasználás és övezeti besorolás
megváltoztatása, az önkormányzat illetékes bizottsága sem támogatta.
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
24.
PES-752-13/2015.
Pest Megyei Igazgatóság

A Szerkezeti terv leírásának 2. oldalán az 5. bekezdést az észrevétel alapján a következőkkel
egészítettük ki:
„Országos közutakat érintő belterületbe vonás csak az út külterületi jellegének megtartásával vagy a
lakott területi jellemzők (járda, közvilágítás, stb.) előzetes kiépítését követően történhet.”

Az észrevétel az utak védőtávolságát a TSZT-én és a Szabályozási Terv lapjain is módosítottuk. Meg
kell jegyezni azonban, hogy a tervek egy távlati állapotot ábrázolnak, nem a jelenlegi állapotot, így a
jelölés félreértéseket okozhat a későbbiekben.
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Az észrevételek a tervbe átvezetjük, a kért kiegészítésekkel, illetve az előírás törlésével.

A véleményezés során a földhivatali vélemény miatt a lovardával kapcsolatos tervmódosítás változik.
A továbbiakban egy birtokközpont területén létesíthető lovarda a hatályos Szabályozási Terv szerint,
amely a tőle északra tervezett Gksz terület szervizútjához és csomópontjához kapcsolódhat majd.
A továbbiakban a közlekedésről szóló többször módosított 1988. évi tv. 42/A. § (1) bekezdésében
foglaltakat ismerteti, amely a közutak mentén a faültetésre vonatkozó előírásokat rögzíti.
A tájékoztatásukat köszönettel tudomásul vettük.

A TSZT-ben javasolt kerékpárút-hálózatot - az Eurovelo6 kerékpárút kivételével - az önkormányzat
további közlekedési vizsgálatok és tanulmánytervek alapján kívánja a távlatban meghatározni, illetve
megvalósítani. Ezek nem feltétlenül önálló kerékpárútként valósulhatnak meg, hanem kerékpáros
barát útvonalként is kijelölhetők majd. A tanulmány alapján pontosítható majd a helyigény, jelen
munka kereteit meghaladja.

A TSZT leírásba beírtuk, hogy „körforgalmi csomópontként”.

A Csonka János utca – Strand utca összekötését töröltük a tervből, de útcsatlakozásként szükséges a
fennmaradásuk.

A kért kiegészítést megtesszük az alábbiak szerint:
c) a meglevő csomópontok korszerűsítése, út-leágazások csomóponti kiépítése
- az 510. számú csomópontjának korszerűsítése burkolat-felújítással, padkarendezéssel
- a Sport utcai csomópont korszerűsítése, továbbfejlesztése
- a Naprózsa utcánál csomópont kiépítése: balra kanyarodó sáv kiépítése, az
autóbuszmegállóhoz gyalogos átkelőhely létesítése
- a Völgy utcánál csomópont kiépítése a forgalomnövekedéstől függően a főút felőli kanyarodó
sávok kiépítése.
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Tájékoztatjuk, hogy az 51. számú főút bővítését az országos gyorsforgalmú és főúthálózat nagytávú
terve és hosszú távú fejlesztési programja megnevezésű, 1222/2011. (VI.29.) kormányhatározat 2.
melléklete tartalmazza:

Ennek alapján javasolta a szaktervező a HÉSZ 77.§ (7) bekezdésében foglaltakat, mely előírást a
további majosházi szakaszon is tartalmazza a majosházi HÉSZ. Amennyiben szükségtelen, töröljük a
HÉSz tervezetéből.

Az érintett előírást töröljük a HÉSZ-ből.

A hibát javítjuk.

A véleményezési eljárás befejezését megelőzően, a szakhatósági és egyéb vélemények alapján
véglegesített tervek az eltérő vélemények egyeztető tárgyalását, illetve annak eredményeinek tervi
átvezetését követően, az állami főépítész végső véleményének kikérésével egyidőben Dunavarsány
honlapján megtekinthetők, illetve letölthetők lesznek.
25.
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
K-20358/2015.

Az észrevételt köszönjük, a hibás fogalmazást javítottuk.
Szollár András, Dunavarsány 2000 Kft. (Naprózsa
lakópark)

2016.01.24. (e-mail)

A 076/33 hrsz.-ú erdőterület egy részét irányozta elő a tervjavaslat kertvárosias lakóterületnek a
Naprózsa utca mentén, a meglévő lakóparkhoz csatlakozóan. A tulajdonosok által kezdeményezett
módosítást Dunavarsány Önkormányzata előzetesen támogatta, a terület felhasználásához szükséges
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infrastruktúra kiépítését a tulajdonosok településrendezési szerződésben vállalták és ennek
földhivatali bejegyzése révén ez a jövőbeni tulajdonosokra is érvényes. A településrendezési terveknek
nem feladata az esetleges tulajdonosi vitákba bonyolódni, a tervek építési jogi lehetőséget alapoznak
meg, amellyel vagy élnek az érintettek vagy nem, de ez már túlmutat a tervek keretein.
A terv megállapítása szerint a lakóterületi hasznosítás feltétele a szennyvízátemelő védőtávolságának
csökkentése, ezen túl annak megvalósítási körülményei, határideje, ütemezése, stb. nem jelen terv
kompetenciája.
A közműrajzokhoz az adatszolgáltatást az érintett közmű üzemeltetőktől kérték és kapták a tervezők
és ezt nem kívánjuk felülvizsgálni, mivel szintén meghaladja a településrendezési tervek kereteit.
Mindazonáltal a felajánlott segítséget köszönjük.

A hatályos HÉSZ 5. sz. mellékletén a közművezetékek védőterülete és ennek kisebb bővületei
„zöldterület”-ként vannak besorolva. Ez a megjelölés nem pontos, ezért a TSZT felülvizsgálat
különleges egyéb zöldterület kategóriát javasolt, amely jobban megfelel a terület jellegének. A terület
önkormányzati tulajdonba való átvétele nem indokolt, így a közpark besorolás sem.
A védőterületen kívüli részek Kbn-ez-2 jelű övezetbe soroltak, ahol az építési lehetőség megegyező az
OTÉK közpark vagy közkertre vonatkozó lehetőségével, így meglévő építési jogot az övezetmódosítás
nem érint hátrányosan.

A Naprózsa utca távlati forgalma sem lesz olyan jelentős, hogy önálló kerékpárút kijelölését
szükségessé tegye, így a kérés szakmai szempontból nem indokolható. Az RSD mentén tervezett
Eurovelo kerékpárút, Nagyvarsány és Kisvarsány összekötése legalább olyan fontos
településszerkezeti szempontból, mint a Naprózsa lakópark összekötése más településrészekkel.
További intézkedést nem igényel.

Az észrevétel tévedésen alapul, a jelenleg hatályos Szabályozási Tervhez képest a 076/64 hrsz.-ú út és
tervezett folytatásának sem a nyomvonala, sem a szabályozási szélessége nem módosul a
tervjavaslat szerint. További intézkedést nem igényel.

A TSZT koncepció szinten csomópont létesítését irányozza elő a Naprózsa u. – 51. sz. főút
keresztezésénél, ennek helyigényét pedig a Szabályozási Terv biztosítja. A tervezett csomópont
kijelölését a Magyar Közút Nonprofit Kft. támogatta. A TSZT elírása az alábbiakat rögzíti:
- a Naprózsa utcánál csomópont kiépítése: balra kanyarodó sáv kiépítése, az
autóbuszmegállóhoz gyalogos átkelőhely létesítése
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További intézkedést nem igényel.
Szollár András, Dunavarsány 2000 Kft. (Naprózsa lakópark)

2016.01.26.

A kérést a Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság támogatta. A Szabályozási terven az
érintett területén új, Lke-SZ-8 jelű építési övezet került kijelölésre 7,5 m legnagyobb
épületmagassággal.
Méhes Építőipari és Kereskedelmi, Szolgáltató Kft.
2016.01.16.
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A folyamatban lévő TSZT és HÉSZ módosítás a 016/220 hrsz.-ú területet gyakorlatilag nem érinti. Az
egyetlen módosítás, hogy a földrészlet DK-i telekhatárán a hatályos SZT-ben előirányzott gyűjtő út
szabályozását töröltük a tervből, egyéb tervmódosítás nem történt az érintett területen. (A korábbi
telepítési tanulmányterv tervi javaslatok nem lettek átvezetve a jelen tervmódosításba, csak a Rukkeltó területére vonatkozó része.)
Véleményünk szerint tehát a tervmódosítás semmiképpen nem jár a tulajdonosok számára
hátránnyal, sőt a korábbi útszabályozás is megszűnik. A terület eddig és a továbbiakban is MI jelű (ill.
az állami főépítész jogszabályon alapuló véleménye alapján Má jelű) mezőgazdasági terület és Eg
gazdasági erdő továbbra is. A tervek feltüntetik a területet érintő bányatelek határát is.
A módosítás a 116/221 hrsz.-ú, Rukkel János tulajdonában levő területet érinti, amely a tervezett
gyűjtő út területéből és Eg jelű gazdasági erdőterületből beépítésre nem szánt Ek jelű közjóléti erdő és
szintén beépítésre nem szánt Kbn-sp jelű különleges sportterület besorolásba került a telepítési
tanulmánytervvel kezdeményezett és az Önkormányzat által előzetesen támogatatott módosítási
javaslat alapján. Az átsorolás a tulajdonos Rukkel-tó Vendéglátó Kft. kérelmére történt.
A TRT felülvizsgálattal és részleges módosítással kapcsolatban a Pest Megyei Kormányhivatal
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztálya kifogást nem emelt.
Amennyiben a 016/220 hrsz.-ú földrészlet tulajdonosai is más távlati felhasználást szeretnének a
földterületükön, mint amit a hatályos és egyeztetés alatt lévő településrendezési tervek rögzítenek,
ennek megváltoztatását kérelmezhetik Dunavarsány Város Önkormányzatánál.

2016. február 1.

Berényi Mária sk.
főépítész

Vojnits Csaba sk.
településrendezési tervező
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: a 2016. február 25-én, 908 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott Dunavarsány
város Településfejlesztési koncepciója és Településszerkezeti terve helyi Építési Szabályzata
felülvizsgálata és részleges módosítása eltérő véleményeket egyeztető tárgyalásán.
Jelen vannak:

a mellékelt jelenléti ív szerint

Berényi Mária főépítész: Tisztelettel köszöntök mindenkit Dunavarsány város Településfejlesztési
koncepciója és Településszerkezeti terve helyi Építési szabályzata és az ennek mellékletét képező
szabályozási tervnek az új jogszabályok szerinti felülvizsgálata és részleges módosítása eltérő
véleményeket egyeztető tárgyalásán. Az előzményeket összefoglalom néhány mondatban. Az elkészült
a véleményezési dokumentációt előzetesen a Képviselő-testülettel egyeztettünk, majd ezt követően
megküldtük az államigazgatási szerveknek egyeztetésre és partnerségi egyeztetés céljából feltettük a
honlapunkra, hogy a lakosság, a civilszervezetek, vagy akit érdekel, meg tudja nézni és észrevételeket
tudjon hozzáfűzni. A beérkezett vélemények alapján készítettünk egy összeállítást (hatósági
vélemények, partnerségi vélemények). Ebben az összefoglalóban az Önkormányzat illetékes
Bizottságával történt egyeztetés alapján rögzítettük, hogy ezeket az észrevételeket miként tervezzük
figyelembe venni a terv végső változatánál. Előírás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.08.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Trk.), hogy a
jogszabályon alapuló véleményeket kötelező figyelembe venni, a szakmai véleményeket mérlegelni
lehet, amely az Önkormányzat kompetenciája, de el nem fogadás esetén ezt indokolni szükséges.
Főépítész asszony tájékoztatja a jelenlevőket, hogy a tárgyalásról hangfelvétel és jegyzőkönyv készül. A
jegyzőkönyvet ő készíti.
A jegyzőkönyv hitelesítésére aljegyző asszonyt kéri fel. Az elkészült jegyzőkönyvet minden jelenlévő és
meghívott kézhez fogja kapni.
Berényi Mária főépítész: A tárgyalást megelőzően beérkező vélemények:
- Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi osztálya — elfogadja a pozitív
választ, további észrevételt nem tesznek;
- Pest Megye főépítésze, Pányi Zsuzsa — elfogadja az összefoglalóban adott választ, kifogást
nem emel a terv jóváhagyása ellen;
- Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság — tudomásul vették, hogy a véleményükben
foglaltakat beépítettük a tervbe (kérik a jegyzőkönyv megküldését);
- Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztálya — az
összefoglaló 1) és 2) pontjában rögzített véleményét továbbra is fenntartja,hogy a meglévő
erdők területét erdő övezetbe kellene sorolni. Érvként hozza fel, hogy a közelmúltban is
nehezen találtak a közigazgatási területen erdőpótlásra alkalmas területet és így az igénybe
vétel problémát jelenthet. A középtávon rendelkezésre álló jelentős építési terület az erdők
igénybevételét nem indokolja. (A Képviselő-testület fogja mérlegelni.) A többi pont válaszaival
egyetértenek, elfogadják.
- Magyar Közút Nonprofit Zrt. – A tervezett kerékpárutakkal kapcsolatban hangsúlyozzák,
hogy a közutak külterületi szakaszai mentén csak önálló kerékpárút alakítható ki. A Csonka
János utca – Strand utca összekötésére tett tervezői kiegészítés javítását kérik. (Törölve lesz a
tervből az útcsatlakozás is.) A Naprózsa utca – 51. sz. főútnál tervezett csomópont kialakítását
előzetesen támogatják, de jelzik, hogy gyalogos átkelőhely kialakításához az út külterületi
jellege miatt nem járulnak hozzá. A Duna sor - 51. sz főút útcsatlakozásának körforgalmú
csomópontként feltüntetése, valamint az 51. sz. főút –Völgy utcai csomópont kanyarodó sávos
csomópontként való kiépítése ellentmondására hívják fel a figyelmet az összefoglalóban. (Az
észrevétel félreértésen alapul, az 51. sz. főút – Völgy utca – Duna sor csomópontot
kanyarodósávosként irányozza elő a javaslat, míg az 51. sz. főút íves szakaszán, a majosházi
közigazgatási határ közelében távlatban előirányzott csomópontot körforgalmú
csomópontként.)

1

A Trk. szabályozza az egyeztetési eljárást. Aki nem vesz részt ezen a tárgyaláson, és nem is küld írásos
véleményt, annak véleményét elfogadottnak kell tekinteni. A jogszabályi előírásokon túlmenően nem
tervezett az önkormányzat újabb egyeztetési kört, így nem tervezzük a tervdokumentáció megküldését
még egyszer az egyeztetésben résztvevőknek. Az egyeztetés eredményeként módosított dokumentáció
azonban tájékoztatás céljából rövidesen fent lesz a honlapunkon, a partnerségi egyeztetés ablakon
elérhető, letölthető.
Felkérem a jelenlévőket, mondják el, hogy milyen észrevételt kívánnak a tervvel kapcsolatosan tenni.
Kalán Róbert, a 061/12-15 hrsz-ú ingatlan fejlesztője: Elmondja, hogy egyetért az összefoglalóban
leírt módosítással.
Szolár András, Dunavarsány 2000 Kft. (Naprózsa lakópark):
Szolár András elmondja észrevételét a 076/33 számú erdőterület kivonásával kapcsolatban:
- A településrendezési szerződés, amit az Önkormányzat kötött a beruházóval az erdőkivonásával
kapcsolatosan, számomra nem elérhető, nem nyilvános, csak remélni tudja, hogy a létesítés
feltételi rögzítve lettek benne.
- 15. oldal „Hasznosítás feltétele” című résznél pontosítani kellene, hogy mit vállalnak és milyen
sorrendiségben.
- A 2. pont — zöld területek pontosítása:
2. bekezdés „A terület önkormányzati tulajdonba átvétele nem indokolt …..” — ez nem indok
volt, hanem ez szándék a részünkről. Azt mindenki tudja, hogy idővel átmennek
magántulajdonba az ingatlanok és mit kezdenénk egy általunk már nem birtoklott ingatlan
közepén egy parkkal. Tehát ez egy szándék, hogy amikor az ingatlanok átkerülnek a
tulajdonosok körébe, akkor a közöttük lévő zöldterületet átadjuk az önkormányzatnak. Ez egy
szándék, nem indok.
- A 3. pont — „országos kerékpárutak kialakítása”. Előzményeket nem tudok, csak a
végeredményt látom, hogy mely nyomvonalakon terveztek kerékpárutakat, de Jó lenne, ha a
„szatellit” településként megjelölt Naprózsa lakóparkot is bevonnák ebbe.
Szolár András idézi az idevonatkozó indoklási részt.
Senki nem mondta, hogy nem fontos. Én azt javasoltam, hogy a Naprózsa is legyen bevonva,
olyan kerékpárutat kellene kijelölni, ami Nagyvarsányt, Kisvarsányt, a Naprózsát és még az
összes többi szatellit településrészt is fölfűzze. Ennyi lett volna a kérésem, észrevételem hogy
legalább tervszinten, koncepciószinten ez a felfűzés, összekötés legalább szándék szinten
legyen meg.
- 4. pont — régen 22 m szélességű út volt, most 16 méter.
Szolár András idézi az idevonatkozó részt: „sem a nyomvonala, sem a szabályozási szélessége nem
módosult …”22 méterről 16 méterre, pedig az egy igen jelentős módosítás. Ezt meg kellene még
egyszer nézni.
Berényi Mária főépítész: A hatályos tervben is 16 méter van, de itt van előttem, megnézhetjük még
egyszer. (A hatályos Szabályozási terven 16 m a tervezett út szabályozása.)
Szolár András megköszöni a Naprózsa utca – 51. sz. főútnál előirányzott csomópont tervezését az
önkormányzatnak és a Magyar Közút támogatását, továbbá szintén köszönetet mondott azért, hogy az
Lke-Sz-8 építési övezet megjelölésével az építési magassággal kapcsolatos javaslatot elfogadta az
önkormányzat.
Surányi Tibor, a Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: A kerékpárút megvalósításával
kapcsolatban átmenő vagy érintő csatlakozásra gondolt?
Szolár András, a Naprózsa lakópark: Érintőcsatlakozásra gondoltam.
Surányi Tibor a Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: Valahol nyomvonalakat kell
kijelölni. Mi lenne a konkrét elképzelés?
Szolár András a térképen megmutatja elképzelését a kerékpárúttal kapcsolatban.
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Surányi Tibor a Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: Mérlegelni fogjuk javaslatát.
Berényi Mária főépítész: A jelenlegi tervben megjelölt kerékpárút hálózat egyelőre az önkormányzat
azon szándékát jelzi, hogy szeretné a város területén a kerékpáros úthálózat kiépítését megvalósítani a
terv távlatában. Erre azonban majd készülnek részletes tervek.
Tóth Ferenc, a Méhes Kft. és a 016/220 hrsz-ú terület tulajdonosának képviselője:
A 016/220 hrsz-ú terület a Bugyi IX.-es bányatelek része. Szeretném, ha a rendezési tervben a
használati módok is rendezve lennének. A tulajdonosok nyilatkoztak arról, hogy ez még nem történt
meg. Ez a bányatelek már több, mint tíz éve meglévő, amit a bányavállalkozó a közeljövőben szeretne
igénybe venni. A rendezési terv módosításaival nem értünk egyet.
Berényi Mária főépítész: A jogszabályváltozások miatt került átdolgozásra a terv, és minimális
mértékben módosult.
Tóth Ferenc, a 016/220 hrsz-ú terület tulajdonosának képviselője: Az a probléma, hogy 1999-ben
fogadott el az önkormányzat egy határozatot a bányatelekkel kapcsolatban. Az önkormányzatnak a
rendezési tervben kötelessége lett volna, hogy az elfogadott határozat szerint tervezze be a terület
használatát.
Tyukodi-Bihari Zsuzsanna aljegyző: A módosítási eljárások folyamán mindig meg volt hirdetve,
hogy milyen módosítási változások lesznek, illetve mi az, ami a tervbe beépülhet. Mindig is fogadott be
az önkormányzat módosítási igényeket úgy, hogy az önkormányzati költségvetés terhére történtek a
változtatások. Ennél az eljárásnál is - ami már lassan 2 éve folyik - időben meg lett hirdetve, hogy a
változtatási igényt jelezni lehet, de volt egy határpont, ameddig újabb igényeket be tudott fogadni a
tervmódosításba az önkormányzat. Az erre irányuló kérelmüket megkapta az önkormányzat, és
megkapta a Méhes Kft. azt a választ, hogy ebben a tervezési folyamatban az ő igénye már nem építhető
be, ellenben egy önálló eljárás keretében lehet kezdeményezni. Az Ön által említett önkormányzati
határozatnak része, hogy megállapodást köt a Méhes Kft. az Önkormányzattal. Én nem találtam ilyen
megállapodást az iratok között.
Még egyszer felhívnám a figyelmet, hogy a Bugyi IX-es bányatelek - úgy ahogy a Bányakapitányság
adatszolgáltatása szerint szükséges feltüntetni - ebben a rendezési dokumentációban szerepel.
Tóth Ferenc idéz az 1999. évi Képviselő-testületi határozatból és továbbra sem ért azzal egyet, hogy a
Méhes Kft-nek kellene kezdeményeznie az eljárást, hanem az önkormányzatnak kellett volna már a
soron következő rendezési tervbe ezt automatikusan beépíteni.
Tyukodi-Bihari Zsuzsanna aljegyző: Természetesen ez a rendezési terv a Földhivatallal, és a
Bányakapitánysággal is le lett egyeztetve és az ő beleegyező véleményük alapján született meg ez a
rendezési dokumentáció. Ismereteim szerint a műszaki-üzemi terv jóváhagyásáig kell a terület
településrendezési terv besorolását rendezni. Mindig a fejlesztő, illetve a terület hasznosítója
kezdeményezi az önkormányzat felé a terület átsorolását. A kezdeményezés egy rendelettel válik
lezárttá, ami nem történt meg az elmúlt évek folyamán.
Tóth Ferenc, a 016/220 hrsz-ú terület tulajdonosának képviselője: Akkor majd fellebbezünk.
Pálfy Márton, Dunavarsány Ipari Park: Az 5089 hrsz-ú ingatlan erdővé lett most besorolva és kérjük
az eredeti Gip-es besorolását ennek a területnek.
Berényi Mária főépítész: A hatályos tervben erdőként szerepel ez a terület. (Megmutatja a hatályos
terven.) Két okot láttunk, hogy miért ne változtasson ezen az önkormányzat: Egyrészt jelentősen érinti
egy gázvezeték védőterülete, másrészt a szomszédban lakóépületek is vannak Gksz övezetben, ezért a
módosítást nem támogatta a Bizottság.
Pálfy Márton Dunavarsány Ipari Park: Mi úgy gondoltuk, hogy ez a hely teljesen alkalmas lenne
egy munkásszállás kialakítására.
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Berényi Mária főépítész: Gip besorolásban semmiképpen, mivel ott zavaró tevékenység is folytatható.
A Gksz övezetet lehetne megfontolni, amiben olyan tevékenység folytatható csak, aminek a
környezetvédelmi paraméterei enyhébbek. Tény, hogy itt a valóságban nincs erdő, viszont a Budapesti
Agglomerációról szóló törvényben van egy olyan passzus, hogy az egyes települések közigazgatási
területén belül az erdőterületek nagysága nem csökkenhet és ezen túlmenően még a véderdők területe
sem.
Pálfy Márton Dunavarsány Ipari Park: Mostani, az önkormányzattal történő megállapodás alapján a
V8-as területen egy 8 hektáros részen csereerdősítést tudunk felajánlani.
Aljegyző asszony és főépítész asszony térképen megnézik, hogy ez a terület valóban megfelel-e
csereerdő területnek. Valóban a jelenlegi módosítások között van.
Berényi Mária főépítész: Megnézem, hogy az erdőterületekkel kapcsolatos kimutatás alapján van-e
erre a módosításra lehetőség. Valószínű azonban, hogy a módosítás csak egy új eljárásban
kezdeményezhető majd.
A nem jogszabályon alapuló javaslatokban az önkormányzat fog dönteni. A következő lépés, hogy az el
nem fogadott véleményeket Képviselő-testületi döntésre előkészítjük, és úgy tudjuk lezárni az
egyeztetési eljárás folyamatát.
Köszönöm, hogy eljöttek, hogy elmondták észrevételeiket, az ülést bezárom. /944 h/

Az ülés jegyzőkönyve 1005. órakor lezárásra kerül.
A jegyzőkönyvet összeállította:

………………………………………
Berényi Mária főépítész
A jegyzőkönyvet hitelesítette:
……………………………………..
Tyukodi-Bihari Zsuzsanna aljegyző
Az egyeztető tárgyalás után érkezett írásos vélemények:
 Pest megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi
Főosztály (ÚT/625/1/2016) – A megküldött tervdokumentációt áttanulmányizta, ellene
kifogást nem emel.
 Nemzeti Közlekedési Hatóság Út és Hídügyi Főosztály(UVH/UH/407/1/2016.) – A
településrendezési eszközök módosításának elfogadását továbbra is támogatja.
 Szigetszentmiklós Város Jegyzője (09/621-1/2016) – A megküldött összefoglalót
köszönettel tudomásul vették.
 Pest megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály
(84-4/2016) – A korábban megküldött véleményeket – melyben kifogást nem emeltek –
továbbra is fenntartják.
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