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I. 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 a 2016-os elfogadásuk óta már módosultak, mint ahogy jelen
tervezést is az újabb felmerült módosítási igények indokolják. Dunavarsány Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete 184/2017. (XII. 11.) számú határozatával
döntött Dunavarsány Város Településszerkezeti Terve és Helyi építési szabályzata,
illetve annak mellékletét képező Szabályozási terve részleges módosításáról. A
döntés a későbbiekben – 2 terület vonatkozásában - kiegészült még a 14/2018. (I.23.)
sz. ÖK. határozattal, illetve a 33/2018. (II.13.) sz. ÖK. határozattal is.
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.
Dunavarsány hatályos településrendezési eszközeinek módosítása a város tervezett
fejlesztéseinek magvalósíthatósága érdekében, részben az önkormányzat, részben
egyes érdekelt tulajdonosok kezdeményezésére történik. Ez utóbbi esetekben az
egyes magánbefektetői és lakossági megkeresések kezdeményezéseit az
Önkormányzat előzetesen támogatta.
Jelen tervdokumentáció elkészítéséhez felhasználásra kerültek a hatályos
településrendezési tervekhez 2016-ban elkészült komplex megalapozó vizsgálatok,
illetve azok 2017-es módosításai is. A jelen tervdokumentáció részét képező
módosítások megalapozása keretében, a korábbi vizsgálatok a módosításra kijelölt
területeket érintően kerültek aktualizálásra, kiegészítésre, a tervezéshez szükséges
mélységben, az előzetesen kiadott főépítészi tartalom szerint.
A tervdokumentációban felhasználásra került a „Méhes bánya” (Bugyi IX. homok,
kavics bánya) területére 2017-ben elkészített Telepítési tanulmányterv is, melyet
szintén a jelen tervezéssel is megbízott Urbanitás Tervező és Tanácsadó Kft. készített
el.
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1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ
A TERVEZETT MÓDOSÍTÁSOK ÖSSZEFOGLALÁSA ÉS A TERÜLETI MÓDOSÍTÁSSAL
ÉRINTETT TERÜLETEK ELHELYEZKEDÉSE
Dunavarsány hatályos településrendezési eszközeinek jelen módosításai, az érintett
terveszközök alapján három fő kategóriába sorolhatók (zárójelben a Trk. 37. § szerinti
tájékoztatóban szerepelt számozás):
Településszerkezeti tervet is érintő módosítások:
T1.A Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár előtti tér rendezése, melynek keretében új
közkert (Zkk jelű területfelhasználás) kerül kijelölésre (1.);
T2.A 0138/37 hrsz-ú telken lévő 10-12. számú tavak szárazulatainak átsorolása olyan
beépítésre nem szánt különleges területbe (Kbn-la), melyen bizonyos feltételekkel
lakóház elhelyezése is megengedett (3.);
T3.A 076/33 hrsz-ú területen a korábban tervezett lakóterületi fejlesztés okafogyottá
vált, így az érintett terület visszakerül védelmi célú erdő területfelhasználásba (Ev)
(4.);
T4.A 086/55 hrsz-ú telken a korábbi erdő megszüntetésre és a vonatkozó
jogszabályok szerint pótlásra került, így a tulajdonosi igényeknek megfelelően,
lehetővé vált a területen új beépítésre szánt gazdasági terület (Gksz) kijelölése (5.);
T5.Az Agromulti Kereskedőház Kft. dunavarsányi telephelyén folytatott veszélyes
üzem körül megállapításra kerültek az üzemet körülvevő veszélyességi övezetek
(belső-, középső-, külső zóna), melyeket a településrendezési eszközökön is fel kell
tüntetni (6.);
T6.A 017/2 hrsz-ú telken, korábbi honvédségi területen, részben az Országos ökológiai
hálózat részeként feltűntetett, helyi jelentőségű természetvédelmi terület
átsorolásra kerül a jelenlegi állapotnak és használatnak megfelelő természetközeli
(Tk) területfelhasználásba (9.);
T7.A Méhes Kft. bányaterülete (Bugyi IX. homok, kavics bánya) Dunavarsány Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete által korábban elfogadott Telepítési
tanulmányterv alapján módosul (10.);
T8.A közlekedési területek közül egyes gyűjtőutak nyomvonalai, szabályozási
szélességei is módosulnak (14.):
a. A Petőfi tó környékén;
b. A Homok utcában;
c. A Vörösmarty Mihály utca és Százados Istvánné utca kereszteződésében;
d. A tervezett kerékpárút mentén, a város több pontján;
T9. A fentieken felül az RSD parti sávjában mivel a kiszolgáló utak a valóságban nem
léteznek, ezért helyettük a parti sávban új beépítésre nem szánt különleges
rekreációs övezet (Kbn-re) kerül; (14.);
T10. A vonatkozó jogszabályok alapján, az erdőterületek egyenlegének szinten
tartása érdekében új erdő területfelhasználás (Ev) kerül kijelölésre a 2109-2114
hrsz-ú telkeket érintően.
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Településszerkezeti tervet nem, csak a szabályozási tervet érintő módosítások:
SZ1. A Kossuth Lajos utca menti – jellemzően oktatási - intézményi területek építési
övezeti besorolása megváltozik, figyelembe véve a telkek kialakult
beépítettségét, zöldfelületi arányát és a tulajdonosi struktúra változása alapján
történő esetleges megosztás lehetőségét (1.);
SZ2. A meglévő önkormányzati tulajdonú telkek szomszédságában megvásárolt
újabb telkek esetében is változik az építési övezeti besorolás annak érdekében,
hogy az önkormányzati tulajdonba került ingatlanok azonos építési övezeti
besorolásba kerüljenek (1.);
SZ3. A szabályozási terven (és a helyi építési szabályzatban is) új elemként jelenik
meg az „egységes telekosztás” sajátos jogintézményének jelölése (és előírásai)
(2.);
SZ4. Az 51. sz. út és az 510. sz. út kereszteződésében lévő gazdasági területen a
szabályozási terv a kialakult valós használati állapot szerint módosul (12.);
SZ5. A „Nyugati lakópark” területén új építési övezetek kerülnek kijelölésre és
ezekhez kapcsolódóan új építési előírások is megfogalmazásra kerülnek annak
érdekében, hogy a területre jellemző túlépítettség és alacsony zöldfelületi
arány helyspecifikus módon kezelhető legyen (8.);
SZ6. A településszerkezetet nem befolyásoló egyes közlekedési területek változásai is
átvezetésre kerülnek (12-13-14.):
a) A Petőfi tó körül, a Tó lakópark körül, a Sun Residence lakópark körül és az
51. sz. út menti gazdasági területek környezetében (086/2; 086/3; 086/37
hrsz.) egyes utak magánút kategóriába kerülnek átsorolásra;
b) Az Erdőalja utca szabályozási nyomvonala és szélessége is módosul;
c) A temető mentén a szabályozási vonal feltételes szabályozási vonalra
módosul;
d) Az RSD mentén a kiszolgáló közterületek övezetmódosítása [T9-hez
kapcsolódóan].
SZ7. A 032/19-/21 hrsz-ú ingatlanokat érintő szabályozáshoz kapcsolódó módosítás
az övezeti paraméterek tekintetében (7.);
SZ8. 1967 és 2084/32 hrsz. telkeken tervezett sport funkcióhoz kapcsolódó módosítás;
Csak a hatályos építési szabályzat előírásait érintő módosítások:
A
hatályos
helyi
építési
szabályzat
az
alábbi
témákban
kerül
módosításra/pontosításra:
 A korábban felsorolt TSZT-t és SZT-t érintő módosításokhoz kapcsolódóan;
 Egyes kialakult állapotok rendezését célzó módosítások:
o általános előírások pontosítása;
o építési paraméterek módosulása (ÉSZ1 terület térképen is jelölve);
o új építési övezetek/övezetek szerepeltetése;
o egyes építési övezetek/övezetek részletes előírásainak pontosítása;
 A rendelet mellékleteit és függelékeit a rendelet szövegét érintő módosítások
alapján, egyes esetekben módosítani, kiegészíteni szükséges

URBANITÁS Tervező és Tanácsadó Kft.
www.urbanitas.hu

8

Dunavarsány város hatályos településrendezési eszközeinek módosítása

A tervezett módosításokat
összefoglaló ábra

T9.

SZ4.
T5.

T9.

T3.
T4.
SZ6a.

T8d.
ÉSZ1.
SZ5.

T9.
SZ8

T10.

T8c.
T8d.

SZ6a.
SZ6a.
T8a.

T2.

SZ7
SZ3.

T8d.

T8b.
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SZ1.
SZ2.
T1.

SZ6a.
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1.1. A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK VÁROSI- ÉS TÉRSÉGI KAPCSOLATAI
1.1.1. Kisvarsány Központ városrészt érintő módosítások
(Érintett területek: T1, SZ1, SZ2)
Kisvarsány Központ városrész gyakorlatilag Dunavarsány központja, polgármesteri
hivatal, járási hivatal, katolikus templom, művelődési ház és könyvtár, valamint iskola,
óvoda is található itt. A hatályos tervek szerint a terület nagy része Vt jelű
településközponti terület, melyet Lke jelű kertvárosias lakóterületek vesznek körbe,
illetve a hivatal előtt Zkk jelű közkert besorolású övezetben köztér található. Az itt
tervezett módosítások leginkább önkormányzati, vagy egyéb intézményekhez
köthetők.

1.1.2. Kelet-Kisvarsány városrészt érintő módosítások
(Érintett területek: T6, T7, T8b, SZ3, SZ6b, SZ6c)
Kelet-Kisvarsány területe Kisvarsány Központ
városrésszel határosan, attól keletre fekszik.
Nagy része kertvárosias lakóterület, kisebb
része falusias lakóterület. A területet
északkeletről,
a
Homok
utcán
túl
mezőgazdasági, erdő, természetközeli, illetve
különleges beépítésre nem szánt honvédségi
területek, míg délkeletről erdőterületek és
bányatavak területei határolják. Nyugatról a
szomszédos lakóterületeket a Budapest Kelebia vasútvonala választja el. A terület a
városközpont lakóterületeihez folytatólagosan – lakóterületekkel - kapcsolódik. Az itt
tervezett módosítások zöme a még ki nem alakult lakóterületek rendezésére irányul,
illetve kiemelt módosítás a városrészben az új bányaterület kijelölése a település
észak-keleti szélén.
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1.1.3. Nyugat-Kisvarsány városrészt érintő módosítások
(Érintett területek: T8c, T8d, SZ5, SZ7)
Nyugat-Kisvarsány városrészben módosítással érintett – a
tervezett kerékpárutat és a Vörösmarty Mihály utcát érintő
kisebb korrekciókon felül - az 52101. jelű bekötőút mentén
fekvő, közelmúltban kiépült kertvárosias lakóterület. A
területet délről településközponti kijelöléssel jelenleg
beépítetlen terület övezi.

1.1.4. Dél-Dunavarsány városrészt érintő módosítások
(Érintett területek: T2, T8a, SZ6a)
Dél-Dunavarsány városrész Dunavarsány déli részén fekvő egykori bányatavainak és
szárazulatainak, valamint azok közvetlen környezetének területe. A városrészen belül
- a közlekedési területek kisebb korrekcióin felül – a 0138/37 hrsz-ú telken lévő 10-12.
számú tavak szárazulatainak átsorolása a legjelentősebb módosulás. A teleken belül
4 felhagyott kavicsbányászatból visszamaradt tó található. Vízfelületük
vízgazdálkodási
terület,
földhivatali besorolás szerint
bányatavak.
A
volt
bányatavak
szárazulatának
területei
(földhivatali
besorolása töltés), a hatályos
tervek szerint beépítésre nem
szánt
terület,
a
Településszerkezeti Terv szerinti
felhasználásig
távlati
felhasználású
területként
lehatárolt területek.
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1.1.5. A Naprózsa lakópark városrészt érintő módosítások
(Érintett területek: T3, T4, Sz6a, ÉSZ1)
A felsorolt módosítással érintett tervezési
területek Dunavarsány Naprózsa lakópark
városrészében találhatók, de nem részei a
lakóparknak, Nagyvarsány városrésztől északra
és az 51. sz. út mentén, jellemzően beépítetlen
területen találhatók.
A T3 terület kiterjedése folytán vizuális meghosszabbítását képezi a mellette található
véderdő övezeti besorolásnak. A T4 terület meglévő gazdasági területekhez
kapcsolódva jöhet létre, új beépítésre szánt területként. Az ÉSZ1 jelű területen a
terület besorolása nem változik, de az OTÉK által meghatározott magasabb
beépíthetőség megengedése a cél, egyéb az építési szabályzatban meghatározott
feltételek teljesülése mellett.
1.1.6. Az Ipari park városrészt érintő módosítások
(Érintett területek: T5, Sz4)
Az Agromulti Kereskedőház Kft. dunavarsányi
telephelyének ipari területe a település
határán fekszik, gazdasági, kereskedelmi
szolgáltató övezet és a mezőgazdasági
területetek, természetvédelmi terület között. A
terület az 51-es főút felől közvetlenül Taksonyon
át, illetve Neumann János útról Dunavarsány
felől is megközelíthető.
Az SZ4 terület az 510 sz. főút illetve a 51. sz főút találkozásánál található gazdaságikereskedelmi-szolgáltató övezet. A több cég telephelyéül szolgáló területet köz-, és
magánterületi utak szolgálják ki. Szomszédos területei közlekedési területek, ipari,
gazdasági és mezőgazdasági felhasználásúak.
1.1.7. Egyéb módosulások területei
(Érintett területek: T9, T10)
A T9 területen, a Ráckevei-Soroksári Duna-ág (RSD) part menti sávjában jelenleg
közterületként jelölt teleksáv fut, de ez a telek valójában nem létezik, mivel a parti
telkekhez lekerítésre, elépítésre került. A terven ezen sáv új területfelhasználási
kategóriát kap, a bányatavak menti területhez hasonlóan Kbn-re besorolást.
Nagyvarsány városrészben, a T10-es területen, a Nagyvarsányt és Kisvarsányt
összekötő út mentén – a TSZT-n - kisebb erdőterület kijelölése tervezett, amit a
magasabb szintű jogszabályi előírásoknak való megfelelés indokol.
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1.2. A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK ÉS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK
ÖSSZHANGJÁNAK VIZSGÁLATA
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
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:

T9.
SZ4.
T5.
T9.

T3.
T4.
SZ6a
.

T9.

SZ8

T8d.
ÉSZ1
.
T10.

SZ7
SZ5.

T8c.
T8d.

T2.
SZ6a SZ6a
T8a.
.
. SZ6a

SZ3.
T6.
T8b.
T8d. SZ3.
SZ3.
SZ1.
SZ6b
SZ2.
T1.
SZ6c.

.

Jelölés

T7.

.

Országos
területrendezési
terv
területfelhasználás jelölései, elemei

Közvetlenül érintett területek

országos vasúti törzshálózati pálya

T8d

főút

Közvetve
érintett
területek
T3, T4, SZ4

termékvezeték

T10

kőolajvezeték

T4, T10

kerékpárút-törzshálózat
220
kv-os
átviteli
távvezetékeleme

T9, SZ4
hálózat

T2

vízgazdálkodási térség

T2 terület tavainak vízfelülete

mezőgazdasági térség

a település szárazulatai
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Az OTrT 12. § (1) bekezdésében felsorolt országos övezetek közül
- Az országos ökológiai hálózat övezete a T6 és T9 területeket érinti:

-

A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete az RSD
mentén a T9 területet és a Petőfi tó környékén a T8a és SZ6a területeket érinti:

-

Az országos vízminőség-védelmi terület övezete a teljes települést lefedi:

URBANITÁS Tervező és Tanácsadó Kft.
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Az érintettségek alapján:
„OTrT 13.§ (1) Az országos ökológiai hálózat övezetben csak olyan kiemelt
térségi és megyei területfelhasználási kategória, illetve olyan övezet jelölhető ki,
amely az ökológiai hálózat természetes és természetközeli élőhelyeit és azok
kapcsolatait nem veszélyezteti.
(2) Az övezetben bányászati tevékenységet folytatni a bányászati szempontból
kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával lehet.”
A tervezett területfelhasználási módosítások (Kbn-re és Tk) jobban megfelelnek a
valós állapotnak és az ökológiai hálózattal való érintettségnek. Bányászati
tevékenység ezen területeken nem tervezett.

„OTrT 14/A. § (1) A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület
övezete területét a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv és annak
alapján a településszerkezeti terv pontosítja.”
A hatályos TSZT alapján a Petőfi tó környékét nem érinti a tájképvédelmi
szempontból kiemelten kezelendő terület, csak az RSD partját. A tervezett módosítás
itt is csak technikai jellegű, nem befolyásolja a terület tájképét, tájjellegét.

„OTrT 15. § (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.
(3) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett
helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni.
A szükséges kijelöléseket és előírásokat a hatályos településrendezési eszközök
tartalmazzák. Bányászati tevékenység folytatása csak a vonatkozó szabályok
betartása mellett megengedett.
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A BATrT 2. mellékletét képező „Szerkezeti Terv” az egyes módosítással érintett
területek viszonylatában az alábbi elemeket tartalmazza:

T9.
SZ4.
T5.
T9.

T3.
T4.
SZ6a
.

T8d.
ÉSZ1

.
SZ8 T10.

T9.

SZ5.
T8c.
T8d.

T2.
SZ6a SZ6a
T8a.
.
. SZ6a
.

Jelölés

Országos
területrendezési
terv
területfelhasználás jelölései, elemei

Közvetlenül
területek

a transzeurópai vasúti áruszállítási
hálózat
részeként működő országos
törzshálózati vasútvonal

T8d

SZ7
SZ3.

T6.
T8b.
T8d.
SZ3.
SZ3.
SZ1.
SZ6b
SZ2.
T1.
SZ6c.

T7.

.

érintett

főút

Közvetve
érintett
(szomszédos)
területek

T3, T4, SZ4

nemzetközi és hazai szénhidrogén
szállítóvezeték
térségi
szénhidrogén
szállítóvezeték
országos kerékpárút törzshálózat
eleme
átvitelt befolyásoló 120 kV-os
elosztó hálózat

11

T10
T9, SZ4
T2

SZ6a

T1, T2, T5, T8, T9, T10, SZ1,
SZ2, SZ3, SZ4, SZ5, SZ6, SZ7,
SZ8
T3, T7, ÉSZ1

városias települési térség
erdőgazdálkodási térség
építmények által igénybe
térség

T4, T10

vett

T6

vízgazdálkodási térség

T2

mezőgazdasági térség

T7
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A vonatkozó előírások:
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.”
Nem kerül kijelölésre új beépítésre szánt terület városias települési térségben.
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.”
OTrT 7. § (1) bek.
„Az Országos Erdőállomány Adattár szerint erdőterületnek minősülő területet a
településrendezési
eszközökben
legalább
95%-ban
erdőterület
területfelhasználási egységbe kell sorolni.”
Az előírásoknak való megfelelést az alátámasztó munkarészben igazoljuk.
BATrT 7. § (1)
„A mezőgazdasági térség legalább 90%-át mezőgazdasági terület, illetve
természetközeli
terület
területfelhasználási
egységbe
kell
sorolni.
A
mezőgazdasági térség legfeljebb 10%-án bármely települési területfelhasználási
egység kialakítható.”
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.
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Az OTrT 12. § (2) bekezdésében felsorolt kiemelt térségi és megyei övezetek közül
- Az ökológiai folyosó övezete a T6 és T9 területeket érinti:

-

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület nem érinti közvetlenül a módosításuló
területeket, csak az alaptérképi elemként feltűntetett erdőterületek foltjai:

-

Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete a teljes települést lefedi:
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A vonatkozó előírások:

OTRT 18. §
„(1) Az ökológiai folyosó övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki,
kivéve, ha:
a) a települési területet az ökológiai folyosó vagy a magterület és az ökológiai
folyosó körülzárja, és
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a
beépítésre szánt terület területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Az
eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e az ökológiai folyosó természetes és
természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok
zavartalan működése.
(3)
(4) Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek
nyomvonala, az erőművek és kiserőművek az ökológiai folyosó és az érintkező
magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok
közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások
alkalmazásával helyezhető el.
(5) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő
külszíni művelésű bányatelek nem bővíthető.”
A tervezett módosítások a fenti előírásoknak megfelelnek.

OTRT 19/B. §
„(1) Az ásványi nyersanyagvagyon-terület övezetét a településrendezési
eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni.
(2) Az (1) bekezdés szerint kijelölt területen, a településrendezési eszközökben
csak olyan területfelhasználási egység, építési övezet vagy övezet jelölhető ki,
amely az ásványi nyersanyagvagyon távlati kitermelését nem lehetetleníti el.”
A tervezett módosítások a fenti előírásoknak megfelelnek.

1.3. A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK
TELEPÜLÉSEKKEL ÉS AZOK RENDEZÉSI TERVEIVEL

VISZONYA

A

SZOMSZÉDOS

A módosítással érintett területek jórészt Dunavarsány belsőbb területein találhatók. A
T5 és T7 területek közvetlenül a település közigazgatási határa mentén fekszenek. A
T5 terület esetében védőövezet tervlapi jelölése folytán módosítás nem, csak az
ábrázolással egyidejű jogharmonizáció történik, ugyanakkor a védőövezet átnyúlik a
szomszédos település, Taksony területére is. A T7 terület esetében a
településrendezési módosítás bányászati tevékenység lehetővé tételét célozza, más,
meglévő bányaterületek szomszédságában.
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1.4. A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOKKAL

VISZONYA

A

HATÁLYOS

Dunavarsány Településfejlesztési koncepcióját (TFK) a város Képviselő-testülete
111/2016. (VI.9.) határozatával fogadta el. Időközben elkészült a város Integrált
Településfejlesztési Stratégiája is, melynek keretében a hatályos Településfejlesztési
koncepció is aktualizálásra került. Az Integrált Településfejlesztési Stratégiát a
Képviselő-testület 4/2017. (I.17.) számú határozatával fogadta el.
A településfejlesztési
koncepció néhány javaslatot fogalmaz
meg a
településszerkezet, városi infrastruktúra, örökségvédelem témákban, melyek a
tervezési területekre is kihatással vannak (TFK 5. oldal):
„ Területfelhasználás: változatos profilú fejlesztési területek biztosítása a város
megfelelő pontjain; meglévő zöldterületek megőrzése és megújítása.

 Közlekedés: korlátozott sebességű övezet létrehozása a városközpontban, belső
autóbusz-viszonylat indítása, Szigethalom autóbuszos elérhetőségének javítása.

 Közművek: teljes közműellátottság megcélzása, ütemezett közműfejlesztések a
tervezett területfelhasználásokhoz illeszkedően; megújuló energia önkormányzati
használata, ezzel lakossági példamutatás.

 Táj-, természetvédelem: Duna-ág ökoturisztikai jellegű fejlesztései, zöldutak
kialakítása, szántóterületek megőrzése, települési szintű központi közpark és
sportcélú zöldfelületek létesítése; településrészeket összefogó beépítés Kis- és
Nagyvarsány között.

 Örökségi értékek: önálló önkormányzati rendelet alkotása a helyi védelemről.”
A módosítással érintett területek vonatkozásában leginkább városrészi célok
kitűzésében tartalmaz információt a hatályos TFK.
A tervezési területek vonatkozásában, a lakóterületek kapcsán említésre kerül, hogy
a TSZT már tartalmaz lakóterületi fejlesztésre fenntartott területeket, új lakóterületek
kijelölésére már nincs szükség. A gazdasági területeket érintően is – bizonyos
területrészeken - tartalékkal rendelkezik a település.
A TFK a tervezési területek – közvetlen, vagy közvetett - vonatkozásában az alábbi
fejlesztési területeket említi (TFK 1.3.2. fejezet, 18. oldal):
„Lakóterületi fejlesztési területek:

 Kelet-Kisvarsány kertvárosias és falusias lakóterületeinek fejlesztési lehetősége a
település keleti szélén;



Nyugat-Kisvarsány kertvárosias
bányatavak irányában;

lakóterületeinek
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Nyugat-Kisvarsány kertvárosias lakóterületeinek fejlesztési lehetősége
településrész északi felén, a Százados Istvánné u és a Búza utca között;

a

 Nyugat-Kisvarsány kertvárosias lakóterületeinek fejlesztési lehetősége a „V8”
területen;



Dél-Dunavarsány kertvárosias lakóterületeinek fejlesztési lehetősége a
bányatavak környezetében;  Nagyvarsány kertvárosias lakóterületeinek fejlesztési
lehetősége a Kisvarsánnyal összekötő út és a Völgy utca mentén;

 A Naprózsa lakópark tartalék kertvárosias lakóterületeinek fejlesztési lehetősége.
Településközponti vegyes fejlesztési területek:

 Nyugat-Kisvarsány településközponti vegyes területeinek fejlesztési lehetősége a
településrész északi felén, a Bajcsy-Zsilinszky utca folytatásában;

 Dél-Dunavarsány településközponti vegyes területeinek fejlesztési lehetősége a
bányatavak környezetében;

 Nagyvarsány településközponti vegyes területeinek fejlesztési lehetősége a
Kisvarsánnyal összekötő út mentén.
Gazdasági fejlesztési területek:



Nagyvarsány kereskedelmi-szolgáltató
lehetősége az 51-es út RSD felőli oldalán;

gazdasági

területeinek

fejlesztési

 Kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területek fejlesztési lehetőségei a település
északi részén, az 51- es út mentén;

 Ipari gazdasági területek fejlesztési lehetőségei az ipari park területén.
Rekreációs és sport célú fejlesztési területek:

 Rekreációs célú fejlesztési területek a dél-dunavarsányi tavaknál;
 Sportcélú fejlesztési területek Nagyvarsány déli szélén;
 Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt különleges fejlesztési területek az 51-es
út és az RSD között.
Zöldterületi fejlesztési területek: Dunavarsány zöldterületi rendszerének
fejlesztésében leginkább a meglévő zöldfelületek megőrzése és megújítása a cél,
de az RSD mentén és a Domariba-szigeten jelentősebb rekreációs, sport és
szabadidős célú zöldterületek kialakítása is fontos lehet.”
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1.5. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI ELŐZMÉNYEK
A módosítással érintett területek vizsgálata a hatályos településrendezési tervek
alapján.
1.5.1. Dunavarsány város hatályos Településszerkezeti terve
Dunavarsány Képviselő testülete a 112/2016. (VI.9.) határozatával fogadta el a város
Településszerkezeti tervét. Ennek módosítását tavaly a 72/2017. (IV.18.) Képviselőtestületi határozattal fogadták el.
Az Étv. fogalom-meghatározása alapján:
A „településszerkezeti terv a településfejlesztési koncepcióban foglalt célok
megvalósítását biztosító, a település szerkezetét, a területfelhasználást és a műszaki
infrastruktúra-hálózatok elrendezését meghatározó terv.”
1.5.1.1. A TSZT tartalma a módosítással érintett T1, SZ1, SZ2 területek tekintetében
A módosítással érintett területek a
hatályos
TSZT
alapján
Vt
jelű
településközpont
vegyes
területbe
soroltak. A Kossuth Lajos utca és az
Árpád utca találkozásánál egy kisebb
Zkk jelű közkert található.
A vizsgált terület dél-nyugati határán
országos mellékút (Vasút sor) és
vasútvonal fut. A területet keresztülszelő
Kossuth Lajos utca és Iskola utca
egyaránt települési fő- és gyűjtőútként
jelöltek. A Kossuth Lajos utca és a Halász
Lajosné
utca
mentén
tervezett
kerékpárút húzódik. A módosítással érintett terület nyugati határán szintbeli vasúti
kereszteződés található.
A tervezési terület észak-nyugati részét ezen felül hidrogeológiai védőidom „B” zóna
határa, illetve a területfelhasználást jelentősen befolyásoló vasúti védőtávolság is
érinti.
A módosítással érintett területek környezetét Lke jelű kertvárosias lakóterületek
jelentik.
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T9.
SZ4.
T5.

T9.

T3.
T4.
SZ6a.

T8d.
ÉSZ1
.

T9.
SZ8

T10.

T8c.
T8d.

SZ6a.
SZ6a.
T8a.
SZ6a.
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1.5.1.2. A TSZT tartalma a módosítással érintett T8b, SZ3, SZ6b számú területek
tekintetében
A módosítással érintett terület
nagy
része
Lke
jelű
kertvárosias lakóterület, másik
része Lf jelű falusias lakóterület.
A területet északi, keleti és déli
irányból beépítésre nem szánt
mezőgazdasági
és
erdőterületek, illetve egy jelen
módosítás
keretében
megszűnő
különleges
honvédségi terület határolja.
A tervezési terület nyugati
határán vasútvonal fut. A
területen
keresztülhaladó
Kossuth Lajos utca, Szabadkai
utca, valamint a közöttük
húzódó Epres utca szakasz települési fő- és gyűjtőútként jelölt. A Szabadkai utca,
valamint a Kossuth Lajos utca meghosszabbításai tervezett települési fő- és
gyűjtőutak, csakúgy, mint a terület észak-keleti oldalán húzódó Homok utca. A
Kossuth Lajos utca mentén tervezett kerékpárút fut.
A terület nyugati részeit a területfelhasználást jelentősen befolyásoló vasúti
védőtávolság korlátozza. A Pozsonyi utcán, valamint a Kossuth Lajos utca egy
szakszán villamosenergia légvezeték nyomvonala ábrázolt. Hidrogeológiai védőidom
„B” zóna határa a tervezési terület nyugati részeit érinti.
1.5.1.3. A TSZT tartalma a módosítással érintett T2 számú terület tekintetében
A vizsgált telek (HRSZ: 0138/37)
területfelhasználása
változatos.
A
korábbi bányászati tevékenységből
visszamaradt
tavak
V
jelű
vízgazdálkodási
területbe
soroltak,
melyeket
Kbn-re
jelű
különleges
beépítésre nem szánt rekreációs
területek határolnak, melyekbe a déli
és középső részeken többnyire Lke jelű
kertvárosias lakóterületek ékelődnek. A
déli és északi tavak között a telekhatár
mentén Kel jelű különleges ellátás
célját szolgáló területet, valamint
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Kbn-sp jelű különleges beépítésre nem szánt sportolási célú területet találunk. A telek
nyugati részére egy kisebb Ek jelű közjóléti erdőterület nyúlik át.
A módosítással érintett terület dél-keleti és dél-nyugati határában tervezett települési
fő- és gyűjtőút található. Észak-keleti részeit hidrogeológiai védőidom „B” zóna
határa, míg dél-nyugati területét nyilvántartott (4.B. jelű) régészeti lelőhely határa és
belterület határa érinti.
1.5.1.4. A TSZT tartalma a módosítással érintett T8a és SZ6a számú területek
tekintetében
A módosítások az egykori bányatavak körül
kijelölt különleges, lakó és vegyes területek
kiszolgálását biztosító úthálózati elemeket érintik.
Ezek közül a Petőfi tó nyugati szegletében futó út
tartozik egyedül gyűjtőút kategóriába. A TSZT
egyéb módosulása ezen a területen nem
tervezett.

1.5.1.5. A TSZT tartalma a módosítással érintett T3, T4 és SZ6a számú területek
tekintetében
A módosítással érintett 076/33 hrsz-ú telek teljes területe
Lke jelű kertvárosias lakóterületbe sorolt. Északi és keleti
határárát a belterület határa képezi. A dél-nyugaton
húzódó Naprózsa utca tervezett települési fő- és
gyűjtőút, melyet tervezett kerékpárút kísér. A telektől
délre kőolajvezeték fut, melyet a területfelhasználást
jelentősen befolyásoló védőtávolság is kísér. A terület
északi és nyugati határán nyomott szennyvízcsatorna,
illetve egy szennyvízátemelő található. A vizsgált telek
közvetlen
környezetében
főként
kertvárosias
lakóterületeket (Lke), valamint védelmi erdőterületeket
(Ev) találhatunk.
A 086/55 helyrajzi számú módosítással érintett telek
jelentős része Ev jelű védelmi erdőterületbe sorolt. Északi
részén Gip jelű ipari terület található. A területet
kőolajvezeték és az ahhoz tartozó területfelhasználást
jelentősen befolyásoló védőtávolság szeli át. Északon a
Naprózsa utca érinti a területet.
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A vizsgált telkek környezetét főként Ev jelű védelmi erdőterületek alkotják. Az 51-es
főutat kísérő védősáv a terület nyugati határához közel fut.
1.5.1.6. A TSZT tartalma a módosítással érintett T5 számú terület tekintetében
A módosítással érintett terület egésze Gip jelű ipari területfelhasználásba tartozik. Déli
határán V jelű vízgazdálkodási terület található. A terület dél-nyugati oldalán
villamosenergia légvezeték fut, illetve egy 22/0,4 kV-os transzformátor is található.
A módosítással érintett terület északi határához
közel található a településhatár. Nyugaton és
északon a belterület határa övezi, míg délen és
keleten helyi jelentőségű természetvédelmi
terület húzódik mellette. Nyugatról főként
kereskedelmi, szolgáltató és ipari területek, míg
keletről és délről általános mezőgazdasági és
természetközeli területek határolják. Utóbbinak
jelentős részét egyben az Országos Ökológiai
Hálózat területe is érinti. Északon és délen a
területfelhasználást
jelentősen
befolyásoló
védőtávolság közelíti meg a területet.
1.5.1.7. A TSZT tartalma a módosítással érintett SZ5 és SZ7 számú területek
tekintetében
Az SZ5 jelű módosítással érintett terület területfelhasználása a hatályos TSZT szerint Lke
jelű kertvárosias lakóterület, míg az SZ7 jelű terület kereskedelmi, szolgáltató
gazdasági terület (Gksz). Északon a Vasút sor, majd a Taksonyi út határolja a
területet, mint országos mellékút. Ezt tervezett kerékpárút, területfelhasználást
jelentősen befolyásoló védőtávolság, valamint villamosenergia légvezeték kíséri. A
terület déli határában a Bajcsy-Zsilinszky utca tervezett települési fő- és gyűjtőút.
A vizsgált terület keleti határát
képező Határ úton villamosenergia
légvezeték nyomvonala található,
míg a területet keresztülszelő
Gömöry Ferenc utcán nyugatról
nyomott szennyvízcsatorna fut az
ott található szennyvízátemelőbe.
Az átemelőt területfelhasználást
jelentősen
befolyásoló
védőtávolság övezi. Ugyancsak
védőtávolság követi a keleten
található vasútvonalat, valamint a
nyugaton
haladó
tervezett
települési fő- és gyűjtő-, valamint
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kerékpárutat, melyek egyaránt érintik a tervezési terület széleit. Északon és délen
belterület határa övezi a vizsgált területet. Ezenfelül a 3. számú nyilvántartott
régészeti lelőhely határa esik a terület déli területeire. A teljes módosítással érintett
terület hidrogeológiai védőidom „B” zónába esik.
1.5.1.8. A TSZT tartalma a módosítással érintett T6 számú terület tekintetében
A módosítással érintett terület
nagyobb
része
Kbn-ho
jelű
különleges beépítésre nem szánt
honvédelmi
terület
területfelhasználásba sorolt. A déli
rész
Kho
jelű
különleges
honvédelmi terület. A tervezési
terület egésze helyi jelentőségű
természetvédelmi
terület,
valamint
nagy
hányada
a
belvízzel
mérsékelten
veszélyeztetett terület határa alá
esik. A beépítésre szánt és
beépítésre nem szánt területeket a Homok utca, mint tervezett települési fő- és
gyűjtőút választja el, mely mentén a belterület határa is húzódik. A vizsgált terület
jelentős része az Országos Ökológiai Hálózat területét képezi. Keletről bányatelek
határa érinti a területet.
1.5.1.9. A TSZT tartalma a módosítással érintett T7 számú terület tekintetében
A
módosítással
érintett
terület
Dunavarsány közigazgatási területének
határában helyezkedik el, többnyire Má
jelű általános mezőgazdasági terület
területfelhasználásba sorolt. Keleten egy
nagyobb Eg jelű gazdasági erdő
található, északon illetve keresztülszelve
a területet V jelű vízgazdálkodási terület
(csatorna) fut. A teljes vizsgált terület a
bányatelek határán és a belvízzel
mérsékelten
veszélyeztetett
terület
határán belül esik. A vizsgált területet
nagyrészt beépítésre nem szánt területek
(vizgazdálkodási
terület,
védelmi
erdőterület, általános mezőgazdasági terület, különleges beépítésre nem szánt
honvédelmi terület, különleges beépítésre nem szánt sportolási célú terület) veszik
körbe, csupán a Rukkel-tó mentén található üdülőházas terület. Nyugati határa
mentén helyi jelentőségű természetvédelmi terület található.
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1.5.1.10. A TSZT tartalma a módosítással érintett ÉSZ1 számú terület tekintetében
A 088 helyrajzi számú terület Má jelű
általános
mezőgazdasági
terület
területfelhasználásba sorolt. A telket
nyugatról a Bartók Béla utca, északról a
Naprózsa út határolja, melyek egyaránt
tervezett települési fő- és gyűjtőutak és
amelyeken nyomott szennyvízcsatorna,
valamint villamosenergia légvezeték
ábrázolt. A Naprózsa utcában 22/0,4 kV
transzformátor található. A Bartók Béla
utcát tervezett kerékpárút kíséri. Északon
nagy-középnyomású
földgáz
szállítóvezeték
érinti
a
területet,
melyhez
területfelhasználást jelentősen befolyásoló védőtávolság tartozik.
1.5.1.11. A TSZT tartalma a módosítással érintett SZ4 számú terület tekintetében
A módosítással érintett terület Gksz jelű
kereskedelmi,
szolgáltató
terület
területfelhasználásba sorolt. Nyugati és
dél-keleti oldalán országos főút fut (51.
főút, 510. számú út), melyeket
területfelhasználást
jelentősen
befolyásoló védőtávolságok kísérnek.
A főutak mentén tervezett kerékpárút
ábrázolt. A tervezési terület északi
részén villamosenergia légvezetékek,
valamint
egy
22/0,4
kV-os
transzformátor találhatóak. A terület
nyugati részeit belvízzel mérsékelten
veszélyeztetett terület határa érinti.
A tervezési terület környezetében nagyrészt gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató
területek, illetve ipari területek találhatóak. A főútvonalak mentén védelmi erdők
húzódnak. A Ráckevei-(Soroksári) Duna-ág felé kertvárosias lakóterületekkel és
különleges sportolási területekkel találkozhatunk.
1.5.1.12. A TSZT tartalma a módosítással érintett T10 számú
terület tekintetében
A TSZT a területet Kbn-ez jelű beépítésre nem szánt
különleges egyéb zöldfelület területfelhasználásba sorolja,
ahol semmilyen beépítés nem megengedett.
A teljes területet közművezetékek és védőtávolságaik
foglalják el.
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1.5.1.13. A TSZT tartalma a módosítással érintett T9 számú terület tekintetében
A tervezési terület az RSD parti sávja. A parti sávban futó közterületi rész nincs önálló
területfelhasználásba sorolva, így a part menti jellemzően különleges
területfelhasználási kategóriákhoz kapcsolódik.
1.5.1.14. A TSZT tartalma a módosítással érintett T8c, T8d, SZ6b, SZ6c számú területek
tekintetében
A felsorolt módosítással érintett területek esetében a területfelhasználási kategóriák,
az egyes útszakaszokat érintő módosulások kapcsán változnak.
A T8c terület Zkk területfelhasználási kategóriát;
A T8d területek módosulásai folyékony hulladék szikkasztását szolgáló
különleges (Kbn-fhsz), vasúti közlekedési (Kök), lakó és vegyes területeket (Vt)
érint;
- Az SZ6b terület közjóléti erdőterületet (Ek);
Az SZ6c terület temető területet (Kbn-te) érint.
-

-

1.5.1.15. A TSZT tartalma a módosítással érintett SZ8 számú
terület tekintetében
A módosítással érintett terület Lke jelű, kertvárosias
lakóterületbe sorolt és települési gyűjtőút, valamint
tervezett kerékpárút mentén fekszik.

1.5.2. Dunavarsány város hatályos Építési Szabályzata és Szabályozási Terve
A hatályos Építési Szabályzatot és Szabályozási Tervet (SZT) Dunavarsány Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 12/2016. (VI.10.) rendeletével hagyta jóvá.
A rendelet azóta többször módosult, részben kisebb módosulások kapcsán, részben
pedig a Településkép-védelmi rendelet kapcsán.
1.5.2.1. Az ÉSZ és az SZT tartalma a módosítással érintett T1, SZ1, SZ2 területek
tekintetében
A tervezési terület túlnyomó része Vt-Z-1 jelű építési övezetbe, kisebb hányada Vt-O-1
jelű építési övezetbe sorolt. Az Árpád utca és a Kossuth Lajos utca kereszteződésénél
Zkk jelű övezet található.
„50.§ (1) A Vt jelű településközpont építési övezetének területe elsősorban lakó és
olyan települési szintű egyéb rendeltetést szolgáló épület elhelyezésére szolgál,
amely nincs zavaró hatással a lakó rendeltetésre.”
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Az építési övezetek paraméterei a következőek:
Az építési telek

Az építési
övezet jele

A
beépítés
jellemző
módja

kialakítható
legkisebb

Az épület megengedett
kialakítandó
legkisebb

megengedett legnagyobb

területe

szélessége

beépítési
mértéke

szintterületi
mutatója

m2

m

%

m2/m2

terepszint
alatti
beépítési
mértéke

legkisebb*

zöldfelületi
mértéke

legnagyobb

épületmagassága

%

%

m

m

Vt-O-1

O

800

16

40

1,4

50

30

3,5

7,5

Vt-Z-1

Z

800

16

40/sarok
-telken
65

1,6

50/saroktelken 75

20

3,5

10,0

Az épület megengedett legkisebb épületmagassága* - kivéve a melléképületeket

„79.§ (2) A zöldterületek Zkp és
Zkk jelű közpark és közkert
övezeteiben
elhelyezhetők
a
terület
rendeltetésszerű
használatához
szükséges
építmények
és
vendéglátó
rendeltetést tartalmazó épület.
(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.
(5)
Zöldterület
létesítése,
átalakítása és rekonstrukciója
során figyelembe kell venni a
meglévő értékes, idős faállományt, melyek védendők és megőrzendők.”

A tervezési területet a dél-nyugati határban futó vasúti terület 50 méteres
védőtávolsága érinti. A Kossuth Lajos utca északi részén és a Pozsonyi utcán
villamosenergia átviteli hálózat található. Ezen felül több helyi védett építmény
(épületek, szobrok, emlékek) és két (6-7-es számú) településképi szempontból jelentős
helyi védett természeti érték is fellelhető a területen, mely annak településközponti
szerepét mutatja. A tervezési terület nyugati felét hidrogeológiai védőidom „B” zóna
határa érinti.
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1.5.2.2. Az ÉSZ és az SZT tartalma a módosítással érintett T8b, SZ3, SZ6b számú
területek tekintetében
A vizsgált területen túlnyomó részt Lke jelű építési övezetek találhatóak, melyek a
kertes, elsősorban lakófunkciójú épületek elhelyezésére szolgálnak. Területükön
legfeljebb egy 2 lakásos lakóépület létesíthető (kivéve: K jelű építési övezetekben 1
lakóépület létesíthető; az előírt legkisebb telekméret duplájával rendelkező telken 4
lakás létesíthető.) Az Lke jelű lakóterületeken az előkert mérete 5 méter, az
oldalhatáron álló beépítés esetén az oldalkert mérete minimum 4 méter.
A módosítással érintett SZ3 területek észak-nyugati részén Lf jelű falusias lakóterületek
találhatóak, amelyek legfeljebb 4,5 méter magas lakóépületek, mező- és
erdőgazdasági építmények, valamint a lakosságot szolgáló, a környezetre jelentős
hatást nem gyakorló kereskedelmi, szolgáltató építmények elhelyezésére szolgálnak.
Az építési övezetben az előkert mértéke 5 méter – kialakult állapot esetén minimum 3
méter. Az oldalkert mérete oldalhatáron álló beépítés esetén 4 méter, szabadonálló
beépítés esetén min. 3 méter. A hátsókert minimum 6 méteres kialakítású lehet.
Épületet, építményt elhelyezni az elő-, oldal- és hátsókertben csak bizonyos keretek
között lehet.
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A módosítással érintett területen megtalálható kertvárosias és falusias lakóterületi
építési övezetek és azok előírt paraméterei a következőek:
Kertvárosias lakóterületek:
Az építési telek
Az építési
övezet jele

Lke-SZ-K
Lke-SZ-1
Lke-SZ-4
Lke-SZ-8
Lke-O-K
Lke-O-1

A
beépítés
jellemző
módja

SZ
SZ
SZ
SZ
O
O

kialakítható
legkisebb

Az épület megengedett
kialakítandó
legkisebb

megengedett legnagyobb

legkisebb*

legnagyobb

területe

szélessége

beépítési
mértéke

szintterületi
mutatója

terepszint
alatti beépítési
mértéke

zöldfelületi
mértéke

m2

m

%

m2/m2

%

%

m

m

600
1000
800
800
550
800

K
18
20
18
16
16

30
30
30
30
30
30

0,6
0,6
0,6
0,8
0,6
0,6

40
40
40
40
40
40

50
50
50
50
50
50

3,0
3,5
3,5
4,5
3,0
3,5

K
7,5
7,5
7,5
K
7,5

épületmagassága

SZ- szabadonálló beépítés, K – kialakult, de legfeljebb 7,5 m, O – oldalhatáron álló beépítés, Z - zártsorú beépítés
Az épület megengedett legkisebb épületmagassága* - kivéve a melléképületeket

Falusias lakóterületek:
Az építési telek
Az építési
övezet jele

Lf-O-1
Lf-SZ-1

A
beépítés
jellemző
módja

O
SZ

kialakítható
legkisebb

Az épület megengedett

megengedett legnagyobb

területe

szélessége

beépítési
mértéke

m2

m

%

m2/m2

terepszint
alatti
beépítési
mértéke
%

800
800

16
16

30
30

0,5
0,5

40
50

szintterületi
mutatója

kialakítandó
legkisebb
zöldfelületi
mértéke

legkisebb*

legnagyobb

épületmagassága

%

m

m

40
50

3,0
3,0

4,5
4,5

O – oldalhatáron álló beépítés, SZ - szabadonálló beépítés
Az épület megengedett legkisebb épületmagassága* - kivéve a melléképületeket

A tervezési terület nyugati határán Zkk jelű zöldterület és Ev jelű védelmi (védett és
védő) erdőterület található.
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1.5.2.3. Az ÉSZ és az SZT tartalma a módosítással érintett T2 számú terület tekintetében
A módosítással érintett terület felhagyott bányatavai V*-t jelű, vízgazdálkodási
övezetbe soroltak. 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 ilyen övezetbe sorolt tavakba csapadékvíz nem vezethető
be, valamint kiemelt figyelmet kell fordítani a vizek védelmére, azok jó állapotban
történő fenntartására.
A tó körüli terület a TSZT-vel
ellentétben
Kbn-t
jelű,
különleges beépítésre nem
szánt övezetbe sorolt. Az
övezet „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 fent említett Kbn-t jelű övezet előírt paraméterei a következők:

Az építési
övezet jele

Kbn-t

A
beépítés
jellemző
módja

SZ

kialakítható legkisebb
területe

szélessége

m2

m

-

-

Az építési telek
megengedett legnagyobb
terepszint
szintbeépítési
alatti
területi
mértéke
beépítés
mutatója
mértéke
%
m2/m2
%

1

0,01

-

Az épület megengedett
legkisebb
zöldfelületi
mértéke

legkisebb

legnagyobb

épületmagassága

%

m

m

-

2,5

3,5

A módosítással érintett terület észak-keleti részét hidrogeológiai védőidom „B” zóna
határa érinti, míg dél-nyugaton régészeti lelőhely határa nyúlik át a területre. A
terület dél-nyugati részén közterület szabályozás található. A teljes vizsgált terület a
TSZT szerinti távlati felhasználású területként nyilvántartott.
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1.5.2.4. Az ÉSZ és az SZT tartalma a módosítással érintett T8a és SZ6a számú területek
tekintetében
A tervezési terület csak a szabályozási terven feltűntetett kiszolgáló közterületi utak és
a Petőfi tó nyugati szélén futó tervezett gyűjtőút nyomvonalának módosításával
érintett.
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1.5.2.5. Az ÉSZ és az SZT tartalma a módosítással érintett T3, T4 és SZ6a számú
területek tekintetében
A módosítással érintett egyik terület Lke-SZ-7 jelű kertvárosias lakóterület építési
övezetébe tartozik. Területét dél-nyugaton közterület szabályozás érinti. A Naprózsa
utcáról- mely településszerkezeti jelentőségű útként jelölt - egy 12 és egy 18 méter
széles magánút tárja föl a területet, melyen több javasolt telekhatár ábrázolt. A
területtől délre kőolajvezeték fut, melynek 10 méteres védőtávolsága a vizsgált
terület déli határán fut. Észak-keleten egy szennyvíz átemelő található, melynek 20
méteres és 150 méteres védőtávolsága is érinti a területet. Északon és keleten a
módosítással érintett terület határa egybeesik a belterület határával. A tervezési
terület teljes egésze az Országos Erdő Adattár szerinti erdőként nyilvántartott.
A módosítással érintett területen megtalálható kertvárosias lakóterületi építési övezet
(Lke-SZ-7) előírt paraméterei a következő táblázatban olvashatóak:
Az építési telek
Az építési
övezet jele

Lke-SZ-7

A
beépítés
jellemző
módja

SZ

kialakítható
legkisebb

Az épület megengedett
kialakítandó
legkisebb

megengedett legnagyobb
terepszint
alatti beépítési
mértéke

zöldfelületi
mértéke

legkisebb*

legnagyobb

területe

szélessége

beépítési
mértéke

szintterületi
mutatója

m2

m

%

m2/m2

%

%

m

m

700

21

30

0,6

40

50

3,0

4,5

épületmagassága

Az épület megengedett legkisebb épületmagassága* - kivéve a melléképületeket

A módosítással érintett másik terület a szabályozási terv szerint a módosítással érintett
terület Ev jelű védelmi (védett és védő) erdő terület övezetébe sorolt. Az övezetbe
tartozó területek „elsődlegesen a természeti környezet és különböző környezeti
elemek, valamint a település és egyéb létesítmények védelmére szolgálnak”. Az
övezetben épületet elhelyezni nem lehet, kivéve az erdő és természet értékeit, a
védelmi rendeltetést nem zavaró egyes építményeket. Az erdőterületeken kerítés
csupán erdőgazdálkodási, védelmi vagy természetvédelmi céllal emelhető. A telket
kőolajvezeték és a hozzá tartozó 10 méteres védőtávolság szeli ketté.
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1.5.2.6. Az ÉSZ és az SZT tartalma a módosítással érintett T5 számú terület tekintetében
A tervezési terület Gip-4 jelű ipari terület
építési övezetbe sorolt. Ez az építési
övezet Építési Szabályzat 54. §-a szerint:
„egyéb ipari terület (mely) elsősorban
az ipari, az energiaszolgáltatási és a
településgazdálkodás
építményei
elhelyezésére szolgál.” Egyéb ipari
gazdasági területen önálló lakóépület
nem helyezhető el, azonban a
tulajdonos, a használó és a személyzet
számára
szolgáló
lakások
kialakíthatóak. Az építési telket teljes
közművesítéssel
kell
ellátni.
A
módosítással
érintett
területre
vonatkozó ipari terület építési övezeti
paramétereit a következő táblázat
tartalmazza:
Az építési telek
Az építési
övezet jele

Gip-4

A beépítés
jellemző
módja

SZ

kialakítható
legkisebb

Az épület megengedett
kialakítandó
legkisebb* legnagyobb
legkisebb

megengedett legnagyobb

területe

szélessége

beépítési
mértéke

szintterületi
mutatója

terepszint
alatti beépítési
mértéke

zöldfelületi
mértéke

m2

m

%

m2/m2

%

%

m

m

4000

40

50

1,5

60

25

3,0

12,5

épületmagassága

SZ – szabadonálló beépítés
Az épület megengedett legkisebb épületmagassága* - kivéve a melléképületeket

A vizsgált területet kiszolgáló út közterület szabályozása érint. Dél nyugaton
villamosenergia átviteli hálózat ábrázolt. A területet keletről az országos ökológiai
hálózat, ökológiai folyosó övezete, délről vízgazdálkodási terület, míg keletről és
délről helyi jelentőségű természetvédelmi terület határa határolja.
1.5.2.7. Az ÉSZ és az SZT tartalma a módosítással érintett SZ5 számú terület
tekintetében
A módosítással érintett területen Lke jelű kertvárosias lakóterületek építési övezetei
jelennek meg. Ezeknek az építési övezeteknek „területei a kertes, elsősorban lakó
rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgálnak.” Legfeljebb egy 2 lakásos lakóépület
létesíthető (kivéve: K jelű építési övezetekben 1 lakóépület létesíthető; az előírt
legkisebb telekméret duplájával rendelkező telken 4 lakás létesíthető) az érintett
telkeken. Az Lke jelű lakóterületeken az előkert mérete 5 méter, az oldalhatáron álló
beépítés esetén az oldalkert mérete minimum 4 méter. A hátsókert mérete minimum
6 méter.
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A tervezési területen megjelenő Lke jelű építési övezetek és azok paraméterei a
következő táblázatban olvashatóak:
Az építési telek
Az építési
övezet jele

Lke-SZ-4
Lke-O-K
Lke-O-1
Lke-O-2

A
beépítés
jellemző
módja

SZ
O
O
O

kialakítható
legkisebb

Az épület megengedett
kialakítandó
legkisebb

megengedett legnagyobb

legkisebb*

legnagyobb

területe

szélessége

beépítési
mértéke

szintterületi
mutatója

terepszint
alatti beépítési
mértéke

zöldfelületi
mértéke

m2

m

%

m2/m2

%

%

m

m

800
550
800
800

20
16
16
18

30
30
30
30

0,6
0,6
0,6
0,6

40
40
40
40

50
50
50
50

3,5
3,0
3,5
3,0

7,5
K
7,5
4,5

épületmagassága

SZ- szabadonálló beépítés, K – kialakult, de legfeljebb 7,5 m, O – oldalhatáron álló beépítés, Z - zártsorú beépítés
Az épület megengedett legkisebb épületmagassága* - kivéve a melléképületeket

A tervezési terület dél-nyugati részén Lke-Z-1 jelű építési övezet található, melynek
paraméterei hiányoznak a hatályos HÉSZ-ből.
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1.5.2.8. Az ÉSZ és az SZT tartalma a módosítással érintett T6 számú terület tekintetében
A módosítással érintett terület Kbn-ho jelű övezetbe tartozik, mely „honvédelmi,
katonai és nemzetbiztonsági különleges beépítésre nem szánt terület, ahol a
honvédelmi célú felhasználás megszűnését követően is a terület térségi övezeti
besorolása alapján – az országos ökológiai folyosó terület részeként - a
természetvédelmi érdekeket kell megtartani és ezért az övezet területén építmény
nem helyezhető el”. Ebbe egy kisebb V jelű vízgazdálkodási terület ékelődik,
melyben építményt elhelyezni csak külön jogszabályokban foglaltak alapján lehet.
A tervezési terület dél-nyugati nyúlványa beépítésre szánt Kho-SZ-1 jelű építési
övezet, mely a HÉSZ 69. §-a értelmében: „honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági
különleges terület, ahol a honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági feladatok
ellátásához kapcsolódó épületek és létesítmények, valamint azok ellátását biztosító
kiegészítő épületek és szolgálatai lakás helyezhetők el.” Az építési övezetre
vonatkozó beépítési paraméterek a következőek:

Az építési
övezet jele

Kho-SZ-1

A
beépítés
jellemző
módja

SZ

kialakítható legkisebb
területe

szélessége

m2

m

10000

40

Az építési telek
megengedett legnagyobb
terepszint
beépítési szintterületi
alatti
mértéke
mutatója
beépítés
mértéke
%
m2/m2
%

30

1,0

40

Az épület megengedett
legkisebb
zöldfelületi
mértéke

legkisebb*

legnagyobb

épületmagassága

%

m

m

40

3,5

10,0

Az épület megengedett legkisebb épületmagassága* - kivéve a melléképületeket
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A vizsgált terület beépítésre nem szánt területei a helyi jelentőségű természetvédelmi
terület határán belül találhatóak. Nagy része az országos ökológiai hálózat, ökológiai
folyosó övezetébe esik. A területet délről és keletről bányatelek határa veszi körbe,
mely délen a tervezési területen belülre is átnyúlik. A belvízzel mérsékelten
veszélyeztetett terület határa a módosítással érintett terület középső és keleti részét
érinti. A Homok utca mentén, a beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek
elválasztásaként településszerkezeti jelentőségű út közterület szabályozása került
ábrázolásra. Itt a belterület határa is érinti a tervezési területet.
1.5.2.9. Az ÉSZ és az SZT tartalma a módosítással érintett T7 számú terület tekintetében
A módosítással érintett terület
jelentős része Má-l jelű általános
mezőgazdasági legelő övezetbe
sorolt. Az övezetben gazdasági
építmény
legalább
hiányos
közműellátás esetén létesíthető.
Lakófunkció a 2 ha-t elérő telkek
esetében
helyezhető
el.
A
tervezési terület keleti területein Eg
jelű
gazdasági
rendeltetésű
erdőövezet
található.
Ezek
„elsődleges célja a fatermelés,
valamint egyéb erdei termékek
hasznosítása.” Az övezetben olyan
építmények
helyezhetőek
el,
melyek az erdő rendeltetésének
megfelelőek, az erdőműveléssel,
erdőfenntartással kapcsolatosak,
illetve
melyek
a
védelmi
rendeltetésű erdőterületeken is
elhelyezhetőek.
A
tervezési
területen V jelű vízgazdálkodási
övezet fut (itt: csatorna), melyben építményt elhelyezni csak külön jogszabályokban
foglaltak alapján lehet.
Az érintett övezetek beépítési paramétereit a következő táblázat tartalmazza:
Erdő területek

Az övezet
jele

A
beépítés
jellemző
módja

Eg

SZ

A beépíthető földrészlet
megengedett
legkisebb
legnagyobb
kialakítandó
beépítettsége
legkisebb
zöldfelületi
mértéke
mértéke
területe
szélessége mértéke a terepszint
alatt
m2 (ha)
m
%
%
%

100000 (10,0 ha)

-

0,5

0,5

-

A beépítési
magasság
megengedett
legnagyobb
mértéke,
épületmagassága
m

4,5

SZ - szabadonálló beépítés
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Általános mezőgazdasági területek
legkisebb
Az
övezet
jele

Má-l

A beépítés
jellemző
módja

SZ

területe

szélessége

m2

m

20000

-

A beépíthető földrészlet
megengedett legnagyobb
beépített- kialakítandó
legkisebb
beépítettbruttó
ségének
zöldfelületi
ségének
szintterületi
mértéke
mértéke
mértéke
mutatója
a terepszint
alatt
%
m2/ m2
%
%

3

-

3

-

A beépítési
magasság
megengedett
legnagyobb
mértéke,
épületmagassága
m

4,5*

4,5* - mezőgazdasági technológiai igény esetén ettől eltérő lehet”

A teljes terület a belvízzel mérsékelten veszélyeztetett terület határán és a
bányatelek határán belül helyezkedik el. A területet dél-nyugatról helyi jelentőségű
természetvédelmi terület határa, illetve országos ökológiai hálózat, ökológiai folyosó
területe, északról a település határa határolja.
1.5.2.10. Az ÉSZ és az SZT tartalma a módosítással érintett ÉSZ1 számú terület
tekintetében
A módosítással érintett terület övezeti
besorolása Má-f-la jelű, fás mezőgazdasági
övezet. Az övezetben a terület erdős jellege
megtartandó a faállomány minimum 70%-os
megőrzésével. Lakóépületet a 3000 m2-t el
nem érő telkeken nem lehet elhelyezni,
valamint kialakításukhoz legalább részleges
közműellátás szükséges. „Az övezetben a
megengedhető épületmagasság értéket a
mezőgazdasági tevékenységhez szükséges
üzemi építmények (pl. silók) technológiai
okokból legfeljebb kétszeresen haladhatják
meg.” Az övezetre előírt beépítési paraméterek a következő táblázatban
olvashatók:

legkisebb
Az
övezet
jele

Má-f-la

A beépítés
jellemző
módja

SZ

területe

szélessége

m2

m

6000

60

A beépíthető földrészlet
megengedett legnagyobb
beépített- kialakítandó
legkisebb
beépítettbruttó
ségének
zöldfelületi
ségének
szintterületi
mértéke
mértéke
mértéke
mutatója
a terepszint
alatt
%
m2/ m2
%
%

3

0,1

5

80**

A beépítési
magasság
megengedett
legnagyobb
mértéke,
épületmagassága
m

7,5

80** - a meglévő faállomány 70%-os megtartása mellett

A vizsgált telket három irányból közterület szabályozás veszi körbe. Északon és keleten
településszerkezeti jelentőségű út, míg délen kiszolgáló út számára.
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A tervezési terület teljes egésze az Országos Erdő Adattár szerinti erdő. A Bartók Béla
utca mentén villamosenergia átviteli hálózat fut, míg dél-keleten a meglévő
belterület határ található. A módosítással érintett terület közvetlen közelében nagyközépnyomású földgáz szállítóvezeték fut 9-9 méteres védőtávolsággal.
1.5.2.11. Az ÉSZ és az SZT tartalma a módosítással érintett SZ4 számú terület
tekintetében
A tervezési terület a hatályos Szabályozási Terv szerint Gksz-3 jelű gazdasági terület
építési övezetébe tartozik. Az építési övezet olyan kereskedelmi, szolgáltató terület
ami „elsősorban környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenységi
célú épületek elhelyezésére szolgál”. Az építési övezetben önálló lakófunkciójú
épület nem alakítható ki, de szolgálati lakás létesíthető. Az építési övezetre
vonatkozó paraméterek a következők:
Az építési telek

Az építési
övezet jele

Gksz-3

A beépítés
jellemző
módja

SZ

kialakítható
legkisebb

Az épület megengedett
kialakítandó
legkisebb

megengedett legnagyobb
szintterületi
mutatója

terepszint
alatti
beépítési
mértéke

zöldfelületi
mértéke

legkisebb*

legnagyobb

területe

szélessége

beépítési
mértéke

m2

m

%

m2/m2

%

%

m

m

5000

30

50

2,0

60

20

4,5

12,5

épületmagassága

Az épület megengedett legkisebb épületmagassága* - kivéve a melléképületeket

A vizsgált területet kiszolgáló utak
tagolják. Az északi kiszolgáló út egy
részén 22 kV-os villamosenergia
átviteli hálózat fut. Az 51-es főútvonal
50
méteres
és
100
méteres
védőtávolsága, illetve az 510-es főút
50 méteres védőtávolsága egyaránt
érinti a területet. Nyugaton belvízzel
mérsékelten veszélyeztetett terület
határa látható.

1.5.2.12. Az ÉSZ és az SZT tartalma a módosítással érintett T10 számú terület
tekintetében
A tervezési terület Kbn-ez-1 jelű, különleges
beépítésre nem szánt egyéb zöldfelület övezetbe
sorolt, ahol a beépítés nem megengedett.
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1.5.2.13. Az
módosítással
tekintetében

ÉSZ és
érintett

az SZT tartalma a
T9
számú
terület

A tervezési terület az RSD parti sávja. A parti
sávban futó közterületi kiszolgáló utak vonala.

(SZT részlet)
1.5.2.14. Az ÉSZ és az SZT tartalma a módosítással érintett T8c, T8d, SZ6b, SZ6c számú
területek tekintetében
A felsorolt módosítással érintett területek esetében az építési övezeti/övezeti határok,
az egyes útszakaszokon, a szabályozási vonalakat érintő tervezett módosítások
kapcsán változnak.
1.5.2.15. Az ÉSZ és az SZT tartalma a módosítással érintett SZ7 számú terület
tekintetében
A tervezési terület a hatályos Szabályozási Terv szerint
Gksz-3 jelű gazdasági terület építési övezetébe tartozik.
Az építési övezet olyan kereskedelmi, szolgáltató terület
ami „elsősorban környezetre jelentős hatást nem
gyakorló gazdasági tevékenységi célú épületek
elhelyezésére szolgál”. Az építési övezetben önálló
lakófunkciójú épület nem alakítható ki, de szolgálati
lakás létesíthető.
Az építési övezetre vonatkozó paraméterek a következők:
Az építési telek

Az építési
övezet jele

Gksz-3

A beépítés
jellemző
módja

SZ

kialakítható
legkisebb

Az épület megengedett
kialakítandó
legkisebb

megengedett legnagyobb
szintterületi
mutatója

terepszint
alatti
beépítési
mértéke

zöldfelületi
mértéke

legkisebb*

legnagyobb

területe

szélessége

beépítési
mértéke

m2

m

%

m2/m2

%

%

m

m

5000

30

50

2,0

60

20

4,5

12,5

épületmagassága

Az épület megengedett legkisebb épületmagassága* - kivéve a melléképületeket
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1.5.2.16. Az ÉSZ és az SZT tartalma a módosítással érintett SZ8 számú terület
tekintetében
A módosítással érintett területen Lke jelű kertvárosias
lakóterület Lke-O-K jelű építési övezete jelenik meg. Az
építési övezet „területei a kertes, elsősorban lakó
rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgálnak.”
A megjelenő Lke jelű építési övezet paraméterei a
következő táblázatban olvashatók:
Az építési telek
Az építési
övezet jele

Lke-O-K

A
beépítés
jellemző
módja

O

kialakítható
legkisebb

Az épület megengedett
kialakítandó
legkisebb

megengedett legnagyobb
terepszint
alatti beépítési
mértéke

legkisebb*

zöldfelületi
mértéke

legnagyobb

területe

szélessége

beépítési
mértéke

szintterületi
mutatója

m2

m

%

m2/m2

%

%

m

m

550

16

30

0,6

40

50

3,0

K

épületmagassága

SZ- szabadonálló beépítés, K – kialakult, de legfeljebb 7,5 m, O – oldalhatáron álló beépítés
Az épület megengedett legkisebb épületmagassága* - kivéve a melléképületeket

1.5.3. Dunavarsány város hatályos Településképi Arculati Kézikönyvének (TAK) és
Településképvédelmi rendeletének (TKR) vizsgálata a módosítással érintett területek
vonatkozásában
Dunavarsány Önkormányzata a város Településképi Arculati Kézikönyvét a 183/2017.
(XII.11.) Képviselő-testületi határozatával fogadta el. A város önkormányzatának
képviselő-testülete a 21/2017. (XII.12.) önkormányzati rendelettel hagyta jóvá
Dunavarsánynak a településkép védelméről szóló előírásait.
A dunavarsányi TAK különböző településképi szempontból meghatározó területet
határol le az eltérő karakterek és településkép, az arculati jellemzők alapján. Ennek
értelmében a módosítással érintett területek településkarakterei a következő
kategóriákba sorolhatóak:
Sorszám

Településkarakter megnevezése

Egyéb érintettség

T1, SZ1, SZ2

zártsorú jellegű kisvárosi,
településközponti karakterű területek

helyi védett építmények (épületek,
szobrok, emlékek); településképi
szempontból jelentős helyi védett
természeti érték (6,7)

T3, T4, T8b, T8c, T8d, SZ3,
SZ5, SZ6a, SZ6b, Sz6c,
SZ8

kertvárosi karakterű területek;
falusi karakterű területek

T2, T8a, SZ6a

rekreációs és sportolási célú karakterű
területek; kertvárosi karakterű terültek

nyilvántartott régészeti lelőhely határa

T4, ÉSZ1

mező- és erdőgazdasági karakterű
területek, egyéb karakterű területek

-

T5, SZ6a

ipari karakterű területek

határán: országos ökológiai hálózat,
ökológiai folyosó; helyi jelentőségű
védett természeti területek határa
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Sorszám

Településkarakter megnevezése

Egyéb érintettség

SZ4, SZ7

kereskedelmi, szolgáltató karakterű
területek

-

T6

kertvárosi karakterű területek; mező- és
erdőgazdasági karakterű területek,
egyéb karakterű területek; rekreációs
és sportolási célú karakterű területek

országos ökológiai hálózat, ökológiai
folyosó; helyi jelentőségű védett
természeti területek határa

T7

mező- és erdőgazdasági karakterű
területek, egyéb karakterű területek

határán: országos ökológiai hálózat,
ökológiai folyosó; helyi jelentőségű
védett természeti területek határa

A TKR III. és IV. fejezete a településképi követelményekről, és a településképi részletes
követelményekről rendelkezik a településkép szempontjából meghatározó karakterű
területek megállapításáról és az azokra vonatkozó előírásokról. Ennek értelmében:
„11.§ Dunavarsány településképi karakter szempontjából meghatározó területei
az 1. mellékleten lehatárolt:
a) falusi karakterű területek;
b) kertvárosi karakterű területek;
c) zártsorú jellegű kisvárosi, településközponti karakterű területek;
d) üdülési karakterű területek;
e) rekreációs és sportolási karakterű területek;
f) ipari karakterű területek;
g) kereskedelmi, szolgáltató karakterű területek;
h) mező- és erdőgazdasági karakterű területek;
i) egyéb karakterű területek.”
A módosítással érintett területek települési karakter szerinti besorolása a legtöbb
esetben megegyezik a valósággal, vagy a tervezett állapottal.

1.6.
A
MÓDOSÍTÁSSAL
ÉRINTETT
HUMÁNINFRASTRUKTURÁLIS VISZONYAI

TERÜLETEK

TÁRSADALMI

ÉS

A tervezési területek közül a T1, SZ1, SZ2, SZ3, SZ5 és SZ8 számú rendelkezik lakóterületi
beépítéssel, így helyi lakosokkal. A T5, SZ4 és SZ7 számú terület esetében leginkább
gazdasági vagy egyéb tevékenység által generálódik napközbeni tartózkodás. A
többi terület esetében jelenleg beépítetlen telkeket találunk, így azok társadalmi és
humáninfrastrukturális szerepe még nem értelmezhető. Az egyes módosítással érintett
területek esetében a következők állapíthatók meg a jelenlegi és tervezett társadalmi
viszonylatokban:
T1, SZ1 és SZ2 számú módosítással érintett területek
A vizsgált területen településközponti szerepének köszönhetően a lakóépületek
mellett több intézmény is feltűnik, melyek a helyi igényeket hivatottak kiszolgálni. Itt
található többek között a város Polgármesteri Hivatala, az Árpád Fejedelem
Általános Iskola több épülete, a Weöres Sándor Óvoda, a Szent Kereszt
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felmagasztalása templom, a Máltai Szeretetszolgálat Bambi és Törpikék Családi
Bölcsőde, a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár, a posta, valamint ezek mellett több
kereskedelmi és szolgáltatási egység is. A tervezett módosítások során az intézményi
területek megtartására, fejlesztési lehetőségük fenntartására lehet számítani. A
kereskedelmi és szolgáltató funkciók megerősítése révén további munkahelyek
létesülhetnek a területen, illetve a helyiek és a látogatók nappali száma is
növekedhet.
SZ3 számú módosítással érintett terület
A vizsgált területnek egy része, főleg kertvárosias vagy falusias karakterrel már kiépült.
A kialakított lakótömbök közterülettel történő feltárása után a terület folyamatos
fejlődésére, gyorsabb ütemű beépülésére lehet számítani. A területen intézmény
jelenleg nem működik.
SZ5 számú módosítással érintett terület
A vizsgált terület jelentős része már kertvárosias karakterrel beépült. Területén
intézmények (Soli Deo Gloria Közösségi Ház) és kereskedelmi, szolgáltató egységek is
megtalálhatóak. Várhatóan a meglévő még üres telkek beépülése várható.
Nyugaton lakópark megvalósulása indult el. A terület új lakosainak alap igényei új
intézmények és szolgáltatások ide települését idézhetik elő a későbbiekben.
T5 számú módosítással érintett terület
A vizsgált terület ipari terület, mely tervezett módosításának nincsenek építési jellegű
vonzatai.
SZ4 számú módosítással érintett terület
A vizsgált területen jelenleg gazdasági épületek találhatóak (szolgáltatás,
kereskedelem), melyek további megtelepedésére lehet számítani. A tervezett
módosítás maga azonban nem hordoz építési jellegű változtatásokat.
SZ7 számú módosítással érintett terület
A területen jelenleg gazdasági funkció üzemel. A tervezett módosítás a területet
érintő szabályozás (kerékpárút miatt) következtében kialakuló telekméret-csökkenést
hivatott kompenzálni.
SZ8 számú módosítással érintett terület
A területen új sport funkció elhelyezése tervezett, de ez nincs egyéb hatással a
kialakult beépítésére.
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Egyéb módosítással érintett területek
Az egyéb módosítással érintett területeken beépítés jelenleg nem található.
A területi lehatárolással nem rendelkező módosítási igények társadalmi és
humáninfrastrukturális vonatkozásai nem meghatározhatóak.

A fenti részletes elemzés alapján megállapítható, hogy a tervezéssel érintett
területeken várható módosítások kismértékű társadalmi változásokat idézhetnek elő,
új lakóépületek és új lakosok megjelenése, új szolgáltatási, kereskedelmi funkciók
kialakulása, új munkahelyek létrehozása által, de a teljes településre kiterjedő
jelentős változásról a térség társadalmi és humánifrastrukturális viszonyaiban nem
beszélhetünk.

1.7. A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK GAZDASÁGI SZEREPE
A tervezéssel érintett területek gazdasági szerepe a településen belül jelenleg
változatos képet mutat. Közvetlenül gazdasági, ipari jelentőséggel ma a T4, T5 és SZ4
számú módosítással érintett terület rendelkezik, de különböző szolgáltatási és
kereskedelmi funkciók a városközponti és elszórtan a lakóterületeken is megjelennek.
Az egyes módosítással érintett területek közül, a gazdasági szereppel is bíró területek
esetében a következők állapíthatók meg a jelenlegi és tervezett gazdasági
viszonylatokban:
T4 számú módosítással érintett terület
A ma védelmi erdőként funkcionáló területnek gazdasági szerepe nincs. A tervezett
módosítás által azonban a beépítésre nem szánt terület beépítésre szánt, gazdasági,
kereskedelmi, szolgáltató terület építési övezetbe kerül. Ezáltal a telek gazdasági
jellegű hasznosítására lehet számítani hosszú távon. A megtelepedő gazdasági
beruházásnak munkahelyteremtő hatása is lehet.
T5 számú módosítással érintett terület
A vizsgált terület ipari terület, mely a Dunavarsányi Ipari Park részét képezi. Itt
található a Tündérvíz palackozó üzem, illetve az Agromulti Kereskedőház Kft. is,
melyek iparűzési adójukkal és munkahelyteremtő képességükkel a település
gazdasági fejlődéséhez járulnak hozzá. A tervezett módosítás által, melynek
keretében veszélyességi övezetek kerülnek kijelölésre a településrendezési terveken,
a terület gazdasági értékéből nem veszít.
SZ4 számú módosítással érintett terület
A tervezéssel érintett terület a Dunavarsányi Ipari Parktól nyugatra található
kereskedelmi, szolgáltató terület, melyen jelenleg is folyik már gazdasági
tevékenység. A tervezett módosítás a közterületek és övezethatárok felülvizsgálatát
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tartalmazza, de a terület gazdasági tevékenyégét ez nem befolyásolja, a terület
gazdasági szerepe továbbra is megmarad.
SZ7 számú módosítással érintett terület
A tervezési területen jelenleg gazdasági funkció üzemel. A tervezett módosítás a
területfelhasználást nem érinti, a meglévő funkció üzemelésében jelentős változást
várhatóan nem eredményez, esetleg kisebb bővülésre adhat lehetőséget.

A lakóterületeket és a településközponti vegyes területeket érintő egyéb
módosítások nem jelentenek jelentős módosítást gazdasági szempontból. Egyes
területek folyamatos beépülésével esetleg új kisebb kereskedelmi, szolgáltató
egységek jelenhetnek meg.
A területi lehatárolás nélküli módosítási igények gazdasági hatása nem jelentős. A
főként közterület-szabályozási felülvizsgálatok, pontosítások várhatóan nem járnak
jelentős gazdasági hatással.

1.8. A TÁJI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK, A ZÖLDFELÜLETI RENDSZER ÉS A
KÖRNYEZETVÉDELMI SZEMPONTOK VIZSGÁLATA
Az általános táji-, és természeti adottságok, illetve a környezetvédelmi szempontok
vizsgálata megegyezik a 2016-ban elkészült és elfogadott, Dunavarsány egész
területére kiterjedő terveinek megalapozó vizsgálatával. A tervezési folyamathoz a
városi főépítész által előzetesen meghatározott tartalom alapján ezt az általános
vizsgálatot nem szükséges jelen megalapozó vizsgálat keretében megismételni. Az
egyes módosítással érintett területek részletes elemzése az alátámasztó
munkarészben, a tervezett módosításokkal és azok hatásainak elemzésével együtt
kerül bemutatásra.

1.9. AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VIZSGÁLATA
A módosítással érintett területek egy része már beépített, főként kertvárosias,
kisvárosias, vagy falusias lakó, vegyes vagy gazdasági funkciójú, míg más része
beépítetlen, vagy beépítésre nem szánt terület. Az egyes módosítással érintett
területekre vonatkozó épített környezeti vizsgálatok az alábbi fejezetekben kerülnek
bemutatásra.
1.9.1. Tulajdonvizsgálat
A módosítással érintett területek közül több is érint állami tulajdonú telkeket, köztük
közlekedési területeket, honvédségi területeket, különleges területeket is.
A módosítások által érintettek a helyi önkormányzat tulajdonában álló egyes telkek
is. Míg Kisvarsány – központ területén több, főként intézményi telek is önkormányzati

URBANITÁS Tervező és Tanácsadó Kft.
www.urbanitas.hu

47

Dunavarsány város hatályos településrendezési eszközeinek módosítása

kézben van, addig a többi érintett vizsgált terület esetében többnyire a közterületek
telkei (utak, utcák) tartoznak önkormányzati tulajdonba.
A Nyugati lakópark területén és Kisvarsány – központ területén tervezett módosítások
egyházak és egyesületek tulajdonát is érinti, köztük a Szent Kereszt felmagasztalása
templom és a Máltai Szeretetszolgálat bölcsődéje, vagy a Soli Deo Gloria Közösségi
Ház.
Jellemzően a gazdasági területeken tervezett módosítások érintenek gazdasági
társaságok tulajdonában lévő telkeket.
Egyes tervezett módosítások kizárólag magántulajdonban (természetes személyek
területe) lévő telkeket érintenek, de egyes lakóterületi módosítások esetében is
többségben vannak a magántulajdonú ingatlanok.
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1.9.2. Telekméret vizsgálat
A telekméretek tekintetében igen vegyes a területek összetétele. A tervezett
módosítások jellegükben és céljaikban is olyan jelentősen eltérnek, hogy nem
érdemes ezeket egymással telekméret szinten összehasonlítani, de a tervezett
módosítással érintett területek feltűntetésével elkészült egy telekméreteket
összefoglaló ábra.
1.9.3. Beépítettség vizsgálat
A beépítettség vizsgálatát a rendelkezésünkre álló adatszolgáltatások alapján
végeztük el. A tervezett módosítások kapcsán a beépítettség részletesebb
vizsgálatára leginkább a Kisvarsány központját és az egyes intenzíven beépült
lakóterületeket (Nyugati lakópark) érintő módosítások esetében volt szükség. A cél a
túlépítettség állapotának kiszűrése és megelőzése volt. A beépítettség vizsgálatát is
ábrán foglaltuk össze.
1.9.5. Funkcióvizsgálat
A tervezési területek viszonylatában a TSZT-n jelölt és a valós területfelhasználás egyes
esetekben megegyezik, de több esetben eltér egymástól.
Kisvarsány központja
A terület valós területfelhasználása megegyezik a TSZT-ben jelölttel. A városközponti
vegyes területen több lakóépület, intézményépület, kereskedelmi – szolgáltató és
vegyes használatú épület is megtalálható. Az épületek főként földszintesek,
tetőtérbeépítéssel rendelkeznek, vagy egyemeletesek. További cél a területen a
városközponti funkciók fejlesztése, bővítése.
Részben átalakulás előtt álló, részben már beépült kertvárosias, falusias lakóterületek
a város keleti szélén
A terület valós területfelhasználása részben egyezik meg a TSZT-ben jelölttel. Bár
egyre több lakóépület jelent meg a területen, nagy része még mindig beépítetlen,
parlagon álló, használaton kívüli terület. Az épületek általában földszintesek,
tetőtérbeépítéssel rendelkeznek, vagy egyemeletesek. Az egyes be nem épített
telkeket néhol mezőgazdasági területként, szántóként is hasznosítják.
Az egykori bányatavak és környezetük területei
A területen jelenleg megmaradt bányatavak találhatóak, melyeket hasznosítatlan
területek vesznek körbe. A TSZT-n ábrázolt lakó- és sport, rekreációs területek
megvalósítása csupán részben, korlátozottan tervezett. A fejlesztői igények szerint
jellemzően különleges beépítésre nem szánt területként kívánják ezeket hasznosítani,
esetleg lakó funkcióval keverve.
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Az 51-es út menti területek
Az érintett területeken a valós területfelhasználás eltér a TSZT-ben ábrázolttól. A T3
terület esetében a terület jelenleg beépítetlen, felszínét erdő borítja. A TSZT-n jelölt
kertvárosias lakófunkciót megszűntetve cél a terület jelenlegi erdőterületeinek
megtartása. A T4 terület esetében a korábbi erdő megszüntetésre került, miközben a
TSZT a területet erdőként jelöli. A telken épület nem áll, de a tervek szerint a területen
funkcióváltás várható, melynek keretében beépítésre szánt, gazdasági terület
kialakítása a cél.
A Nyugati lakópark területe
A terület valós területfelhasználása nagyrészt megegyezik a TSZT-ben jelölttel. A
kertvárosias lakóterületek beépülése már elkezdődött, ugyanakkor főként nyugaton
és délen még számos telek hasznosítatlan. Ezek folyamatos beépülése várható. A
meglévő épületek nagy része újépítésű, melyek általában földszintesek,
tetőtérbeépítéssel rendelkeznek, vagy egyemeletesek.
Egykori honvédségi terület
A honvédségi területként nyilvántartott terület esetében a tényleges honvédségi
tevékenység már megszűnt, a területet jelenleg nem hasznosítják. A 860 helyrajzi
számon néhány lapostetős, földszintes katonai épület található, míg a 017/2 helyrajzi
számú telken egy katonai radarállomás földszintes épülete áll. A módosítás során a
terület funkcióváltása tervezett természetközeli területre.
A tervezett bánya területe
A terület valós területfelhasználása mára eltér a TSZT-ben jelölttől. A területen
mezőgazdasági és erdőterület jelölt, de valójában bányaművelés kezdődött meg
rajta. A valós hasznosítás értelmében a terület funkcióváltása és átsorolása indokolt
bányászati területté.
Az ÉSZ1 számú terület
A területen a valós területfelhasználás eltér a TSZT-n jelölttől. A telket jelenleg erdő
borítja, mezőgazdasági tevékenység nem folyik rajta, részben lakó rendeltetésű
hasznosítása tervezett.
Az SZ4 számú terület
Ezen a területen a valós területfelhasználás megegyezik a TSZT-ben jelölttel, jelenleg
gazdasági területként hasznosított. A kereskedelmi, szolgáltató területen több
gazdasági épület áll. Ezek nagy része földszintes csarnoképület.
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1.9.6. Az épített környezet értékei
A módosítással érintett területek közül Kisvarsány központját érintő módosítások érintik
közvetve Dunavarsány helyi védett építményeit (épületek, szobrok, emlékek). A helyi
védettségekkel összefüggő korlátozásokat és kötelezettségeket a település
képviselő-testületének 21/2017. (XII.12.) önkormányzati rendelete - a településkép
védelméről - tartalmazza. Ennek értelmében:
„9. § (1) A helyi védett érték jó karbantartása, állapotának megóvása a
tulajdonos kötelezettsége.
(2) A helyi védett érték megfelelő fenntartását és megőrzését elsősorban a
rendeltetésnek megfelelő használattal kell biztosítani.
(3) A használat a helyi védett építmények történeti, művészeti értékeit nem
veszélyeztetheti.
(4) A helyi védett építmények rendeltetésszerű használatáról, valamint szükségessé
váló felújításáról annak tulajdonosa köteles folyamatosan gondoskodni. Ennek
költségei a tulajdonost terhelik.
(5) A helyi védelem alatt álló építményt nem veszélyeztetheti, településképi vagy
műszaki szempontból károsan nem befolyásolhatja az adott építészeti örökségen
vagy közvetlen környezetében végzett építési tevékenység, területhasználat.”
A helyi védelem alatt álló értékekre vonatkozó egyedi építészeti követelmények a
rendelet 16. pontjában kerültek leírásra.
„24.§ (1) A helyi egyedi védett építmény felújítása, átalakítása, bővítése esetén
meg kell őrizni az épület:
a) tömegformáját, tömegarányait,
b) tetőformáját, tetőfelépítményeit,
c) homlokzati tagozatait,
d) homlokzati díszítőelemeit,
e) nyílásrendjét, nyílásosztását és nyílásméreteit,
f) nyílászáróinak, falfelületének, lábazatának, tetőfedésének anyaghasználatát,
g) megjelenésében eredeti állapotának megfelelő ereszkialakítást, oromfal
kialakítást.
(2) Az eredeti épülettartozékok (pl. rács, vasalat, világítótest, korlát, kerítés)
helyettesíthetőek, amennyiben azok védelméről külön az épület nyilvántartási
lapja nem tesz utalást.
(3) A helyi védett építmények homlokzati színezésénél a 15.§ előírásait kell
alkalmazni, azzal, hogy több szín használata esetén a nagy kontraszt kerülendő.
(4) A helyi egyedi védett építmények bővítésekor a védett építmény jellemző
formáját, szerkezetét, anyaghasználatát kell alkalmazni.
(5) A helyi egyedi védett építmények belső korszerűsítése, belső átalakítása,
tetőterének beépítése megengedett.
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25.§ A helyi védelem alatt álló épületek felújítása, átalakítása, bővítése során az
általános érvényű szabályokon kívül az alábbiakat kell betartani:
a) fésűs beépítésnél az oldalhatáron álló, az utcára merőleges tetőgerincű
épület az utcafronti homlokzati síktól mért 7,0 méteren túl keresztszárnnyal
bővíthető;
b) az épületek tetőhéjalásához égetett agyag, vagy beton cserepet kell
használni a vörös szín valamely árnyalatában.
c) nem létesíthető fém kémény;
d) a közterületről látható oldalon tető síkjából kiugró tetőablak nem létesíthető;
26.§ (1) A helyi egyedi védett építmények közterületről látható homlokzatán
épületgépészeti berendezések, azok tartozékai nem helyezhetők el.
(2) Adott homlokzatot – különösen az utcai homlokzatot – egy időben, és
egységes színezéssel, anyaghasználattal és kivitelben lehet csak felújítani, a
tulajdonviszonyoktól függetlenül. Ez alól kivétel a nyílászáró csere/felújítás, amely
lehet szakaszos.
(3) Az épület egységes megjelenése érdekében átalakítás vagy bővítés esetén az
eredeti állapot nyíláskiosztása és anyaghasználata megőrzendő.
(4) Az eredeti állapotában téglaburkolatú, illetve
homlokzatok megőrzendők, illetve helyreállítandók.

vakolatdíszítésű

utcai

(5) Utólagos redőny, roló csak úgy helyezhető el, ha az eredeti ablaknyílás
méretét nem csökkenti és az utcai homlokzaton a roló tokja nem látható módon
van elhelyezve.
27.§ (1) Helyi egyedi védett építmény bontására csak a helyi egyedi védett
építmény olyan mértékű károsodása esetén kerülhet sor, amely műszaki
eszközökkel nem állítható helyre. A helyi egyedi védett építmény bontására csak
a védettség megszűntetését követően kerülhet sor.
(2) A helyi egyedi védett építmény esetén rekonstruált homlokzat, épületrész
építése során Dunavarsány Építési Szabályzata építési paramétereitől el lehet
térni.
(3) A helyi egyedi védett építménnyel szomszédos új épület építése esetén,
amennyiben nem tartozik településképi véleményezési eljárás hatálya alá, az
illeszkedés
igazolásáról
főépítészi
nyilatkozatot
kell
csatolni
a
tervdokumentációhoz.”
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A tervezési területet közvetve az alábbi helyi védelemmel érintett építmények,
szobrok és emlékek érintik:
Utca, házszám

HRSZ

Kossuth Lajos utca 2.

103

Kossuth Lajos utca 25.

359

Kossuth Lajos utca 25.
Kossuth Lajos utca 25.
Kossuth Lajos utca 35.

359
359
680

A védelem alatt álló építmény, szobor
megnevezése
Művelődési ház
Szent Kereszt Felmagasztalása Római Katolikus
templom
XXIII. János Pápa szobor
Kereszt
Elemi iskola

A módosítással érintett területek közül - a hatályos Szabályozási terv szerint – az SZ5
számú területet érinti régészeti érdekű terület. Az ÉSZ és a TKR nem tartalmaz külön
előírásokat a régészeti érdekű területekre vonatkozóan, csak a nyilvántartott
régészeti lelőhelyek kapcsán, így a régészeti érdekű területek esetében a
felsőbbrendű jogszabályok előírásait kell alkalmazni.
A módosítással érintett T2 és SZ5 számú területek 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 módosítással érintett területeken található nyilvántartott régészeti lelőhelyek
adatai:
Azonosító

Lelőhelyszám

Név

Helyrajzi szám

42069

3

Határ út –
BajcsyZsilinszky út

42070

4.B

Nagyordasdűlő

0132/21, 0132/22, 0132/13,
1162/2, 1164, 1163, 1165, 1166,
1167, 0135/3, 1115, 996, 995,
4523, 999, 1077, 997, 1002, 1000,
1001, 1003, 1098, 1130, 1129,
1131, 1005, 1162/1, 1004, 1160,
1161, 1133, 1132, 1134, 1159/2,
1159/1, 1006
0138/37, 0138/38, 0138/43,
0138/31, 0138/32, 0138/33,
0138/34

EOV Y
koordináta

EOV X
koordináta

651127

215786

649894

214489

1.9.7. Változtatási tilalommal érintett telkek
Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018. (I.24.)
önkormányzati rendelete szól a településen változtatási tilalommal érintett
ingatlanokról, melynek 1. és 2. melléklete tartalmazza a telkek helyrajzi szám szerinti
felsorolását.
A helyi építési szabályzat és szabályozási terv, valamint a településszerkezeti terv
felülvizsgálata idejére elrendelt változtatási tilalom főleg a település egyes lakódomináns területrészeire terjed ki. Célja az, hogy a településrendezési eszközök
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meghatározó átalakítása előtt egy adott területet megóvjanak attól, hogy azon
visszafordíthatatlan, a település számára kedvezőtlen beavatkozások történjenek.
A változtatási tilalom elrendelése azzal jár, hogy az érintett területen nem szabad
telket alakítani, új építményt létesíteni, meglévő építményt átalakítani, bővíteni,
elbontani, illetőleg más, építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött értéknövelő
változtatást végrehajtani. A tilalom nem érvényes a hatálybalépéskor már hatályos
építésügyi hatósági engedéllyel rendelkező munkálatokra, a korábban gyakorolt
használat folytatására, valamint az állékonyságot, az életet és az egészséget, a közés vagyonbiztonságot veszélyeztető kármegelőzési és kárelhárítási tevékenységekre.
A módosítással érintett területek esetében az alábbi terület egyes telkei érintettek
változtatási tilalommal:

Változtatási tilalommal érintett továbbá a T3 számú tervezési terület, melyen a tilalom
2020.március 16.-ig van érvényben.
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1.10. KÖZLEKEDÉS
1.10.1. Közlekedési hálózati kapcsolatok
Közúti kapcsolatok
A települést az országos gyorsforgalmi és elsőrendű főúthálózat közvetlenül nem
érinti, a 10 km-re északra húzódó M0 autóút felé a kapcsolatot az 51. sz. főút
biztosítja. Az 51. sz. főút a Duna keleti partján levő települések, közöttük a
Dunavarsánnyal dél felől határos Majosháza felé irányuló forgalmat bonyolítja le.
Észak felé Taksonnyal és Budapesttel az 510. sz. főút a kapcsolat. A Csepel – sziget
északi része, Szigethalom az 510. sz. főút felől az 51104 jelű bekötő úton közelíthető
meg. A települést dél-kelet felől határoló Délegyháza felé a forgalom a Dunavarsány
központján észak-déli irányban az 52101 jelű úton és a Vasút soron halad végig. A
külterület keleti határát érintő 5202 jelű út Bugyi megközelítését biztosítja,
Dunavarsány belterületével nincsen kiépített közúti kapcsolata.

Közösségi közlekedési kapcsolatok
A település belterületén észak-déli irányban áthalad a 150 sz. Budapest –
Kunszentmiklós/Tass-Kelebia vasútvonal, amely a főváros felé irányuló utasforgalom
egy részét bonyolítja le. A vonal a X. Páneurópai Korridor része, de infrastruktúrája
jelenleg nem felel meg az EU paramétereknek. Dunavarsány vasútállomás szintén
alacsony szolgáltatási színvonalú.
A közúti közösségi közlekedés útvonalai az 51. sz. és az 52101 jelű út, ahol a Volánbusz
távolsági és helyközi járatai közlekednek. A járatok részben közvetlen budapesti
irányú, részben a környező települések és Csepel-sziget (Szigethalom
autóbuszállomás) közötti utasforgalmat bonyolítanak le. Dunavarsány belterületének
jelentős részét érintik, de a vasútvonaltól keletre eső résznek nincs közvetlen
kiszolgálása.

1.10.2. Közúti közlekedés
Országos főutak
Az országos főúthálózati kapcsolatokat biztosító 51. sz. Budapest – Hercegszántó
másodrendű főút a település északi és nyugati külterületén halad át,
Dunanagyvarsányt és az északi gazdasági területet közvetlenül is kiszolgálja. Az út 2x1
forgalmi sávos, jelenlegi forgalma 17566 Ej/nap, a nehéz forgalom aránya jelentős:
mintegy 20 %-os. Csomópontjai az 510. sz. főútnál és az Ipari parknál vannak
megfelelően kiépítve.
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Az 510. sz. Budapest – Dunavarsány főút Taksony és Dunaharaszti belterületén
átvezetve biztosítja a fővárosba irányuló forgalmi kapcsolatot. Az út az 51. sz. főúthoz
észak felől csatlakozik, külterületi jellegű, 2x1 sávos, forgalma 7620 Ej/nap.

Országos mellékutak
Az 5202 jelű Taksony – Kecskemét összekötő út Dunavarsány keleti határát érinti, 2x1
sávos, külterületi jellegű, forgalma 5000 Ej/nap. az összekötő út és Dunavarsány
belterülete között csak földút kapcsolat van.
Az 51104 jelű bekötő út az 510. sz. főúttól biztosítja a Csepel – sziget megközelítését a
Ráckevei (Soroksári) Dunaág hídján átvezetve, 2x1 sávos, forgalma 9.100 Ej/nap.
Az 52101 jelű Taksony – Dunavarsány bekötő út a település észak-déli irányú közúti
tengelye. Északi külterületi szakasza az 51. sz. főút felé irányuló forgalom fő
kapcsolata, forgalma 3.650 Ej/nap. az út belterületi szakasza a 150. sz. vasútvonal
mentén a Vasút soron halad végig.

Települési utak
Az önkormányzati úthálózat az előbbiekben leírt országos úthálózathoz kapcsolódik.
Ezek települési mellékút (gyűjtőút) funkciójúak, a két különálló településrész és az
egyes területi egységek kiszolgálását biztosítják.
A legfontosabb gyűjtő utak a településrészek összeköttetését és belső feltárást is
biztosító Sport u. – Vörösmarty utca útvonal. Kisvarsány területén a Kossuth Lajos utca
és a Halász Lajosné utca a két legfontosabb gyűjtőút, de az Iskola utca is ellát
gyűjtőúti funkciót.
A Vasút sor szintbeni vasúti átjárója és déli szakasza települési út, Délegyháza felé
átmenő forgalmat is lebonyolít.
A település Ráckevei (Soroksári) Dunapart üdülőterületének megközelítését a Duna
sor – Szigetsor útvonal biztosítja, kapcsolata az 51. sz. főút felé a Nyárfás utca.
Az északi ipari park (Kandó Kálmán út) és a Naprózsa lakópark kapcsolata az 51. sz.
főút felől van kiépítve.
A település kiszolgáló úthálózata a megyei átlagnál magasabb kiépítettségű.
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1.10.3. Közösségi közlekedés
Kötöttpályás közlekedés
A településen észak-déli irányban áthalad a MÁV 150. sz. Budapest –
Kunszentmiklós/Tass – Kelebia vasútvonala, a X. Páneurópai Korridor része. A vonal
egyvágányú, villamosított. A vonalat a településen két helyen szintben keresztezi
közút, sorompós ill. fénysorompós biztosítással. Dunavarsány vasútállomás
infrastruktúrája alacsony színvonalú. A vonal az agglomeráció más vonalaihoz képest
kis elővárosi forgalmat bonyolít le.

Autóbusz közlekedés
A település autóbuszközlekedését a Volánbusz helyközi járatai bonyolítják le. A
közvetlen budapesti kapcsolatot biztosító 654, 655, 660 és 661 sz. járatok közül a 655
számú az 52101 jelű úton a vasútállomásig csúcsidőben 20 – 30 percenként
közlekedik, a többi az 51. sz. főúton megállói csak az Autógyári elágazásnál
Naprózsa lakóparknál 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-he csatlakoznak.
A település területén a Sport utca – Vörösmarty utca útvonalon a megálló távolság
6-700 m, megfelelő kiszolgálást biztosít.

1.10.4. Parkolás
A településen a parkolás általában telken belül megoldott. Jelentősebb közcélú
parkoló csak a vasútállomás környezetében van: CBA előtt, vasútállomási P+R.

1.10.5. Kerékpáros és gyalogos közlekedés
A településen egyelőre kiépített vagy kijelölt kerékpáros létesítmény nincs. A
települést két részre vágó vasútvonalon keresztül kevés a gyalogos kapcsolat.
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1.11. KÖZMŰVESÍTÉS
Dunavarsány területét érintő fejlesztési szándékok a település rendezési eszközeinek
módosítását tették szükségessé.
A fejlesztési szándékkal érintett 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 külterületen beépítésre szánt új használati mód megváltoztatás közműves
szempontból akkor lehetséges, ha annak is legalább a részleges közműellátása
biztosítható,
úgy,
hogy
a
szennyvízelvezetés,
elhelyezés
a
legkisebb
környezetkárosítás, veszélyeztetés nélkül legyen megoldható, az erre vonatkozó helyi
építési szabályzatban rögzített előírás szigorú betartásával.
A beépítésre nem szánt területen, a javasolt szintén beépítésre nem szánt használati
mód megváltoztatás közműves szempontból 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.
Az egyes módosítással érintett területek részletes közműjavaslatait az alátámasztó
munkarész tartalmazza.

1.12. KATASZTRÓFAVÉDELMI VIZSGÁLAT
A Budapesti Agglomeráció Területrendezési tervének 3.18. sz. mellékletében rögzített
földtani veszélyforrásos területek övezete nem érinti Dunavarsány közigazgatási
területét, így egyik módosítással érintett területet sem. A Magyar Bányászati és
Földtani Szolgálat által kiadott Magyarország mozgásveszélyes területei című
térképen ábrázolt pontszerű, vagy felületi és vonalas elemek egyike sem érinti a
település területét, így a módosítással érintett területeket sem.
Katasztrófavédelmi szempontból veszélyeztető hatásként jelentkezhetnek az egyre
gyakoribbá váló rendkívüli időjárási jelenségek és az általuk okozott károk.
Dunavarsány területén, bár jelentős károkat még nem regisztráltak, fel kell készülni az
esetleges nagy mennyiségű csapadékvíz gyors elvezetésére, kezelésére.
A Budapesti Agglomeráció Területrendezési tervének 3.16. sz. mellékletében rögzített
rendszeresen belvízjárta területek övezete Dunavarsány déli területének csupán csak
egy elhanyagolható méretű részét érinti. A módosítással érintett területek közül egyik
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sem található rendszeresen belvízjárta területek övezetében. A településen
árvízveszély, árvízveszélyes területek nincsenek, a város árvízvédelmi szempontból
mentesített ártérnek tekinthető. A RSD mentén védgátak találhatóak.
Magyarország földrengés-veszélyeztetettségi térképe a valószínűségi módszer
alapján készült. A szeizmicitás alapján kijelölt forrászónák földrengés-aktivitásának
statisztikus jellemzői mellett figyelembe veszik a bizonytalansági tényezőket, az
alapkőzetet, valamint a talaj vízszinthelyzetét. Az adatok alapján Dunavarsány város
területén 1,1-1,3 m/s2 a maximális horizontális gyorsulás (PGA) értéke. Ezzel a
közepesen aktív területnek minősülő magyarországi értékek közel átlagát mutatja.
Dunavarsány
területét
kedvezőtlen
morfológiai adottságok, mélységi és
magassági korlátozások nem érintik,
ugyanakkor tevékenységi korlátozásnak
tekinthető a város területén áthaladó
országos közművezetékek, vasútvonalak
és útvonalak védőövezete.

(Forrás: seismology.hu)

Dunavarsány területén jelenleg egy
veszélyes üzem található, a T5 számú
módosítással érintett terület esetében a
Pest
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
határozata
alapján
veszélyességi övezetek kerülnek kijelölésre.

1.13. ÁSVÁNYI NYERSANYAG LELŐHELYEK VIZSGÁLATA
A BATrT 3.15. sz. melléklete alapján Dunavarsány teljes területe az ásványi
nyersanyag-gazdálkodási terület övezetébe tartozik. A Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal legfrissebb nyilvántartása alapján a T7 számú tervezési területet
bányatelek érinti. Dunavarsány észak-keleti területein CH koncessziós kutatás
kiterjedése ábrázolt.
A település Településszerkezeti tervén különleges nyersanyag kitermelés (bánya)
céljára szolgáló terület (Kb) jelenleg a város Bugyi felé eső határán található. Ez a
működő Méhes Kft. kavicsbányája, mely bányatelek határa Dunavarsány keleti
területeit, így a T7 (és részben a T6) számú módosítással érintett területet érinti. A T7
számú vizsgált terület esetében a meglévő bánya üzemeltetői által tervezett
hasznosítás különleges beépítésre nem szánt nyersanyag kitermelés (bánya) céljára
szolgáló területen valósulhat meg.
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1.14. VÁROSI KLÍMA
Dunavarsány éghajlata alföldi jellegű, meleg, száraz. A napsütéses órák száma évi
1900-2000 között mozog. Az évi átlaghőmérséklet 10,5 és 11°C körüli. Az évi
csapadékmennyiség több éves átlag alapján 500-600 mm. A területen az uralkodó
szélirány nyugati, de gyakori az északi, északnyugati és déli szél is. Dunavarsány
klimatikus adottságai – RSD menti terület, erdők, kertvárosias beépítések,
bányatavak, stb. – kedvezőek.
A városi klímát befolyásoló tényezők:
 települési adottságok (fekvés, domborzat, éghajlati és vízrajzi adottságok);
 burkolt felületek aránya;
 kondicionáló hatású zöldfelületek, erdőterületek aránya;
 vízfelületek megléte;
 a környezethasználat jellege és a környezethasználatra vonatkozó helyi
szabályok a területen és a területtel szomszédos, tágabb környezetben.
A fenti szempontok alapján a tervezéssel érintett területek - kiterjedésüknek
megfelelő mértékben - a rajtuk tervezett kisebb-nagyobb változtatások
következtében elsősorban lokálisan befolyásolhatják saját mikrokörnyezetük
klimatikus viszonyait, akár a burkolt felületek arányának változásával, a beépítés
intenzitásával és mértékével, akár az erdőterületek áthelyezésével is. A tervezett
változtatások e téren pozitív és negatív hatással is rendelkezhetnek, attól függően,
hogy az egyes tervezéssel érintett területeken a fejlesztés jellege, milyen klimatikus
állapotot befolyásoló hatásokkal bír.
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2. HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ
A módosítással érintett területeken tervezett változtatásokkal kapcsolatban
összefoglalóan megállapítható, hogy azok jellemzően illeszkednek a meglévő
településszerkezetbe, a jövőbeni célok és fejlesztési szándékok igazodnak a
felsőbbrendű tervekhez, valamint a tervezési területek jelenlegi épített és természeti
környezetéhez. Néhány területi változtatás településszerkezeti átsorolást is igényel, de
ezek léptéke sem rugaszkodik el a város átfogó céljaitól, csak egyes részterületek
esetében a településszerkezeti elemek pontosítását, illetve a valós és tervezett
használathoz való igazítását igénylik.

IGÉNYEL

MÓDOSÍTÁST

TELEPÜLÉSSZERKEZETI

az alábbi

KÖZMŰ FELTÉTELEK

jellemzőit

KAPCSOLATOK

KÖZLEKEDÉSI

Önkormányzati

HASZNOSÍTÁSA

TULAJDON

Beépített

TERÜLET

BEÉPÍTETTSÉG

T1

területek legfontosabb

FUNKCIÓ,

TERÜLET

Az egyes módosítással érintett
táblázatban foglaltuk össze:

Településközponti
szerep, intézményi
funkciók

Nagyon jó

Teljes
közművesítettség

Igen

Burkolat
nélküli úton
elérhető

Részleges
közművesítés
lehetséges

Igen

T2

Beépítetlen

Magán

Használaton kívüli
terület; bányatavak

T3

Beépítetlen

Magán

Erdő

Nem releváns

Nem releváns

Igen

T4

Beépítetlen

Magán

Beépítetlen terület

Jó

Teljes
közművesítés
lehetséges

Igen

T5

Beépített

Magán

Gazdasági, ipari
terület

Nagyon jó

Teljes
közművesítettség

Igen

T6

Beépítetlen

Állami

Hasznosítatlan terület

Nem releváns

Nem releváns

Igen

T7

Beépítetlen

Állami/Magán

Bánya terület

Nem releváns

Nem releváns

Igen

T8

-

Állami/Önkormányzati/Magán

Közlekedési területek

Közlekedési
területek

Nem releváns

Igen

T9

-

Önkormányzati

közterületek
(valóságban
nincsenek kialakítva)

Nem releváns

Nem releváns

Igen
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Beépített

Önkormányzati

IGÉNYEL

SZ2

MÓDOSÍTÁST

Beépített

TELEPÜLÉSSZERKEZETI

SZ1

Önkormányzati,
Állami, Egyéb

KÖZMŰ FELTÉTELEK

közművezetékek
területe

KAPCSOLATOK

-

KÖZLEKEDÉSI

TULAJDON

-

TERÜLET

BEÉPÍTETTSÉG

T10

FUNKCIÓ,

TERÜLET

HASZNOSÍTÁSA
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Nem releváns

Nem releváns

Igen

Településközponti
szerep, intézményi
funkciók

Nagyon jó

Teljes
közművesítettség

Nem

Településközponti
szerep, intézményi
funkciók

Nagyon jó

Teljes
közművesítettség

Nem

Teljes
közművesítés
lehetséges

Nem

SZ3

Részben
beépített

Vegyes

Lakóterületek

Részben
burkolt,
részben
burkolat
nélküli
kiszolgáló
úthálózat

SZ4

Beépített

Magán

Gazdasági,
kereskedelmiszolgáltató terület

Nagyon jó

Teljes
közművesítettség

Nem

Nem

SZ5

Beépített

Vegyes

Lakóterületek

Nagyon jó

Teljes
közművesítettség

SZ6

-

Állami/Önkormányzati/Magán

Közlekedési területek

Közlekedési
területek

Nem releváns

Nem

Nagyon jó

Teljes
közművesítettség

Nem

Nagyon jó

Teljes
közművesítettség

Nem

Jó, de
közvetlen
kiszolgálása
jelenleg
burkolat
nélküli útról
megoldható

Részleges,
vagy teljes
közművesítés
lehetséges

Nem

SZ7

Beépített

Magán

Gazdasági,
kereskedelmiszolgáltató terület

SZ8

Részben
beépített

Önkormányzati

Lakóterületek

ÉSZ1

Beépítetlen

Magán
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3. HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ
A fenti vizsgálatok alapján a tervezett módosításokkal kapcsolatban megállapítható,
hogy a 17 tervezési területből 10 igényel valamilyen jellegű településszerkezeti
módosítást, vagy átsorolást. A tervezett állapot minden esetben illeszkedik a jelenlegi
települési struktúrába.
A tervezett módosítások infrastrukturális igényei a szakági vizsgálatok alapján
várhatóan biztosíthatók. A T4 számú terület esetében új beépítésre szánt terület kerül
kijelölésre, melyen a beépítés feltétele a teljes közművesítettség, melynek kiépítése
várhatóan nagyobb költségekkel járhat.
A T2 és T4 valamint a T7 számú módosítással érintett terület esetében TSZT-n ábrázolt
erdőterület található, melyek megszüntetése pótlási kötelezettséggel jár.
A módosítással érintett területekkel kapcsolatban összegzésképpen 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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4. A FEJLESZTÉSI / VÁLTOZTATÁSI PROGRAMELEMEK ÖSSZEFOGLALÁSA
Az alábbiakban az egyes módosítással érintett területeken tervezett változtatásokat
foglaljuk össze.

4.1. TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZÁSSAL JÁRÓ MÓDOSÍTÁSI TERÜLETEK:
T1 terület: A Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár előtti tér rendezésének következtében
a téren megváltozik a parkolás rendje, illetve a 103 hrsz-ú telken - a Művelődési ház
előtt - egy új köztér kialakítása is tervezett, ami besorolását tekintve is Zkk
területfelhasználásba kerül.
T2 terület: A 0138/37 hrsz-ú telken lévő 10-12. számú tavak szárazulatai új beépítésre
nem szánt különleges területfelhasználási kategóriába kerülnek (Kbn-la). Az átsorolás
célja, hogy a tavak körüli szárazulaton, az építési szabályzatban meghatározott
feltételekkel, a tulajdonosok számára, lakóépületek is elhelyezésre kerülhessenek.
T3 terület: A 076/33 hrsz-ú területen a jelenlegi lakóterületek erdőterületbe (Ev)
történő visszasorolása tervezett, mivel az elmúlt időszakban a korábban tervezett
lakóterületi fejlesztés okafogyottá vált.
T4 terület: A 086/55 hrsz-ú telken a korábbi erdő
megszüntetésre és a vonatkozó jogszabályok szerint –
az ún. „V8 területen” - pótlásra került. Az erdőtérkép
alapján a módosítással érintett terület már nem része
az Országos Erdőállomány Kataszternek (kivéve a
telket keresztező távvezeték területét). Ez a tény
lehetőséget biztosít arra, hogy a tulajdonosi
igényeknek megfelelően, a területen új beépítésre
szánt gazdasági terület (Gksz) kerüljön kijelölése, a
vonatkozó egyéb előírások betartása mellett.
T5 terület: Az Agromulti Kereskedőház Kft. dunavarsányi telephelyén folytatott
veszélyes üzem körül megállapításra kerültek az üzemet körülvevő veszélyességi
övezetek (belső-, középső-, külső zóna), melyeket a településrendezési eszközökön is
fel kell tüntetni.
T6 terület: A 017/2 hrsz-ú telken, korábbi honvédségi területen, a részben az Országos
ökológiai hálózat részeként feltűntetett, helyi jelentőségű természetvédelmi terület,
átsorolásra kerül a jelenlegi állapotnak és valós használatnak jobban megfelelő
természetközeli (Tk) területfelhasználásba.
T7 terület: A Méhes Kft. bányaterülete (Bugyi IX. homok, kavics bánya) a
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által korábban
elfogadott Telepítési tanulmányterv alapján módosul. Ennek keretében új beépítésre
nem szánt különleges bányaterület kerül kijelölésre a jelenlegi besorolás szerinti
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mezőgazdasági területen. A tervezési területen belüli kijelölt erdőterületek, a
területen belül kerülnek áthelyezésre.
T8 terület: A T8 terület egy gyűjtő kategória, ami azon útszabályozásokat foglalja
magába, melyeknek a hatályos TSZT-t és a települési mérleget is érintő hatásai
vannak:
 A Petőfi tó nyugati szegletében a Majosháza irányába tervezett gyűjtőút
nyomvonala, a szabályozással érintett ingatlan tulajdonosának kérésére
minimálisan megváltozik.
 A Homok utcában (gyűjtőút) szintén kis mértékben változik az utca
szabályozása annak érdekében, hogy a meglévő, kialakult ingatlanokat,
illetve az azokon megépült házakat ne érintse szabályozási vonal.
 A Vörösmarty Mihály utca és Százados Istvánné utca kereszteződésében
(mindkettő gyűjtőút) a tervezett állapot oly módon változik, hogy az jobban
illeszkedjen a meglévő csomópont geometriájához.
 A várost északi irányból (52101 j. út felől) megközelítő és a vasútvonal, illetve a
Vörösmarty M. utca mentén Nagyvarsány irányába haladó tervezett
kerékpárút tervei alapján, a korábbi szabályozási szélességeket néhány
ponton módosítani szükséges, a megfelelő helybiztosítás érdekében.
T9 terület: A hatályos terveken az RSD partján, szinte a település teljes hosszában
kiszolgáló út jelölt. Ez a kiszolgáló út azonban a valóságban nem létezik, mert a parti
házak tulajdonosai a területét elkerítették, elépítették, vagy adott esetben a
vízfelület széle sem ott fut, ahol azt a tervek jelölik. A valós közterületi kialakítás talán
majd távlatban valósulhat meg, de addig is az Önkormányzat az érintett terület
átsorolását kezdeményezte a vízfelületek parti sávját jelölő beépítésre nem szánt
különleges területbe (Kbn-re).
T10 terület: A vonatkozó jogszabályok alapján, az erdőterületek egyenlegének
szinten tartása érdekében új erdő területfelhasználás (Ev) kerül kijelölésre a 2109-2114
hrsz-ú telkeket érintően. Az átsorolás indoklását és az egyenleg alakulását a
későbbiekben, a területi mérlegben mutatjuk be.

4.2. A TELEPÜLÉSSZERKEZETET NEM BEFOLYÁSOLÓ, CSAK A SZABÁLYOZÁSI TERV
VÁLTOZÁSÁT CÉLZÓ MÓDOSÍTÁSI TERÜLETEK:
SZ1 terület: A Kossuth Lajos utca menti – jellemzően oktatási - intézményi területek
építési övezeti besorolása megváltozik (Vt-Z-3), figyelembe véve a telkek kialakult
beépítettségét, zöldfelületi arányát és a tulajdonosi struktúra változása alapján
történő esetleges megosztás lehetőségét.
SZ2 terület: A meglévő önkormányzati tulajdonú telkek szomszédságában
megvásárolt újabb önkormányzati tulajdonba kerülő telkek esetében is változik az
építési övezeti besorolás (Vt-Z-1) annak érdekében, hogy az önkormányzati
tulajdonba került ingatlanok azonos építési övezeti besorolásba kerüljenek.
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SZ3 terület: A szabályozási terven (és a helyi építési szabályzatban is) új elemként
jelenik meg az „egységes telekosztás” sajátos jogintézményének jelölése (és
előírásai). Az új elemmel az Önkormányzat azt kívánja elérni, hogy azon beépítésre
szánt területek, melyek jelenlegi telekstruktúrája nem ideális az új beépítések
számára, egységes telekalakítási terv alapján válhassanak csak beépíthetővé, ezzel
megakadályozva azon egyéni építési tevékenységeket, melyek a teljes tömbök
későbbi ideális hasznosíthatóságát előzetesen ellehetetlenítik.
SZ4 terület: Az 51. sz. út és az 510. sz. út kereszteződésében lévő gazdasági területen
(039/3 hrsz., 042/3 hrsz., 071/33 hrsz.) a kialakult valós területhasználat jelentősen eltér
a hatályos jogi telekviszonyoktól. A szabályozási tervben a valós használatnak
megfelelő telekalakítás, szabályozás szerepeltetése tervezett.
SZ5 terület: A „Nyugati lakópark” területén - a jelenlegi állapot szerint - több telken
túlépítettség és a minimális zöldfelületi arány hiánya tapasztalható. Az Önkormányzat
kezelni kívánja a kialakult helyzetet, ezért a korábbi építési övezeti besorolás
megváltozik (Lke-O-1 helyett Lke-O-3 és Lke-SZ-4 helyett Lke-SZ-9) annak érdekében,
hogy erre a területre speciális előírásokat lehessen alkalmazni, mellyel hosszabb
távon rendeződhet a jelenlegi helyzet.
SZ6 terület: A T8 területhez hasonlóan az SZ6 terület is egy gyűjtő kategória, mely
olyan utakat érintő átsorolásokat tartalmaz, melyeknek nincs településszerkezeti
kihatása, de a szabályozási terven módosítást igényelnek:
 Egyes tavak körül (Tó lakópark, Sun Residence lakópark) és egyes gazdasági
területek környezetében (086/2; 086/3; 086/37 hrsz.) a hatályos terveken
szereplő közterületi szabályozás megszűnik és a kialakítandó utak
magánútként kerülnek feltűntetésre, mivel az Önkormányzat egyelőre nem
kívánja ezeket az utakat közterületként kialakítani.
 Az Erdőalja utcában a szemközti erdőterületek védelme érdekében és a
megépült közművek terveinek is megfelelve, új szabályozási szélesség kerül
feltűntetésre, melynek keretében az utca nyomvonala is minimálisan módosul.
 A temető mentén a tervezett 16 m széles gyűjtőút kialakítása távlati cél. A
hatályos tervben emiatt szabályozási vonal érinti a temető területét, mely a
jelenlegi módosítás keretében is megmarad, de a jelölés feltételes
szabályozási vonalra módosul, mivel a telekalakítás előzetes feltétele kell
legyen az érintett temetőrész előzetes rendezése. Így elkerülhető, hogy a
tervezett szabályozás esetlegesen meglévő sírokat is érintsen.
SZ7 terület: A területen a Taksonyi út menti tervezett kerékpárút kialakításához
szükséges szabályozás (telekméret-csökkenés) kompenzációjaként, a beépíthetőség
maximumának növelése tervezett.
SZ8 terület: A területen új sport funkció elhelyezése tervezett, melyhez a pontos
szabályozás érdekében, új építési övezet kerül kijelölésre az Lke területfelhasználáson
belül.
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4.3. A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TERVEZETT MÓDOSÍTÁSAI
ÉSZ1 terület: Az építési szabályzatot érintő módosítások közül ez a módosítás
területileg is jól behatárolható, mivel az érintett Má-f-la övezet csak egy helyen került
kijelölésre és a terület fejlesztéséről előzetesen az Önkormányzat és a Tulajdonos
településrendezési szerződést kötöttek. A módosítással érintett területen a
beépíthetőség növelése a cél, de a növekmény felhasználását az építési
szabályzatban meghatározott feltételekhez köti az Önkormányzat.
Az építési szabályzatot érintő egyéb módosítási elemek nem köthetők feltétlenül
konkrét fejlesztésekhez. Egyes előírások pontosításait, kisebb módosításait, esetleg
kiegészítéseket tartalmaznak, melyek jellemzően a használati gyakorlat alapján
váltak szükségessé. Ezek a szabályozási koncepció keretében kerülnek részletesen
bemutatásra.

5. BEÉPÍTÉSI KONCEPCIÓ
A módosítással érintett területek közül a legtöbb esetben a tervezett változás jellege
és volumene várhatóan nem jár jelentős, a településképet is érintő beépítési
változásokkal. Több terület esetében a tervezett hasznosítás a terület beépítésre nem
szánt területbe történő sorolását, vagy megtartását eredményezi. Azon esetekben
amikor az építési övezetek paramétereiben,
vagy valamely közterületi szabályozás
kérdésében tervezett a változás, ott nem
készült külön beépítési javaslat, mivel a
változás jellege ezt nem indokolja. Van
azonban néhány olyan módosítással
érintett
terület
is,
amely
jelenleg
beépítetlen, és a meglévő állapottól
jelentősen
eltérő
területfelhasználás
tervezett. Ezen esetekben jelentősebb
beépítés,
vagy
környezetváltozás
megvalósítása is várható.
Új beépítésre szánt terület kijelölése csak a
T4 jelű gazdasági területen tervezett. A
terület tervezett építési övezeti besorolása
Gksz-9,
ahol
50%-os
maximális
beépíthetőség valósítható meg, de csak a
25%-os minimális zöldfelületi arány mellett. A
terület
konkrét
beépítési
programja
egyelőre nem ismert, így egy lehetséges
állapotot tűntettünk fel.
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Ezen felül a T2 területen tavanként maximum két új
lakóépület elhelyezése tervezett. Az előzetes tulajdonosi
elképzelések alapján a tavak két végébe kerülhetne
egy-egy épület.
A tervezett állapotban a T7 területen kialakításra kerülő
bánya, a korábban elkészült és az Önkormányzat
Képviselő-testülete
által
elfogadott
telepítési
tanulmányterv alapján, az alábbi ábra szerint alakulhat
ki:

A módosítással érintett területen a tervezett változtatások során új beépítés nem
valósul meg, de a jelenlegi, jellemzően mezőgazdasági területhasználat
bányaművelésre változik. A területeken ennek megfelelően nyíltszíni bányászati
tevékenység valósul meg. A terv szerint a tervezési terület összekapcsolásra kerül a
szomszédos területen üzemelő bányával (Méhes kft. kavicsbánya), ahol minden
szükséges ellátottság és a megfelelő közúti csatlakozás is biztosított.
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Az ÉSZ1 területen - meglévő
mezőgazdasági területen - a
területre készült 2015-ös telepítési
tanulmányterv szerint (készítette:
Zarándokterv Kft.) 5 db lakóház és
azok
kiszolgáló
építményeinek
elhelyezése tervezett.

6. TELEPÜLÉSSZERKEZETI ÉS SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ
6.1. A HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV TERVEZETT MÓDOSÍTÁSAI
T1 terület

A hatályos TSZT kivonata

A tervezett TSZT kivonata
Területi mérleg

A hatályos állapot szerint
Vt

1 244 m2

A tervezett állapot szerint
Zkk

1 244 m2
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T2 terület

A hatályos TSZT kivonata

A tervezett TSZT kivonata
Területi mérleg

A hatályos állapot szerint
Kel

4 572 m2

Kbn-re

46 092 m2

Lke

10 009 m2

Ek

5 384 m2
Összesen:

66 057 m2

A tervezett állapot szerint
Kbn-la

65 712 m2

Kbn-sp

345 m2
Összesen:

66 057 m2

T3 terület

A hatályos TSZT kivonata

A tervezett TSZT kivonata
Területi mérleg

A hatályos állapot szerint
Lke

10 459 m2

A tervezett állapot szerint
Ev

10 459 m2
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T4 terület

A hatályos TSZT kivonata

A tervezett TSZT kivonata
Területi mérleg

A hatályos állapot szerint
Gip

3 700 m2

Ev

15 406 m2
Összesen:

19 106 m2

A tervezett állapot szerint
Gksz

15 185 m2

Ev

3 921 m2
Összesen:

19 106 m2

T5 terület

A hatályos TSZT kivonata

A tervezett TSZT kivonata

A területi mérleg nem módosul
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T6 terület

A hatályos TSZT kivonata

A tervezett TSZT kivonata
Területi mérleg

A hatályos állapot szerint
Kbn-ho

399 113 m2

A tervezett állapot szerint
Tk

399 113 m2

T7 terület

A hatályos TSZT kivonata

A tervezett TSZT kivonata
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Területi mérleg
A hatályos állapot szerint
Má

392 072 m2

Eg

82 519 m2

V

6 245 m2
Összesen:

480 836 m2

A tervezett állapot szerint
Kbn-b

396 089 m2

Eg

82 519 m2

Má

2 228 m2
Összesen:

480 836 m2

T8a terület

A hatályos TSZT kivonata

A tervezett TSZT kivonata
Területi mérleg

A tervezett módosítás után
Ek

+183 m2

Kbn-sp

+730 m2

A pozitív mérleg az út nyomvonalából adódik.

T8b terület

A hatályos TSZT kivonata

A tervezett TSZT kivonata
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Területi mérleg
A tervezett módosítás után
Eg

+183 m2

Lke

+57 m2

Lf

+745 m2

A pozitív mérleg az út szélességének helyenkénti csökkentéséből adódik.

T8c terület

A hatályos TSZT kivonata

A tervezett TSZT kivonata
Területi mérleg

A tervezett módosítás után
Zkk

-499 m2

A negatív mérleg a csomópont új geometriájának helyfoglalásából adódik.

T8d terület
A változásokat bemutató ábrák
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Területi mérleg
A tervezett módosítás után
Kfhk

-2 449 m2

Kbn-fhsz

-3 103 m2

Vt

-1 254 m2

Kbn-re

-67 m2

Kbn-sp

-1 200 m2

Ek

-119 m2

Eg

-248 m2

Ev

-50 m2

Zkk

-205 m2

Gksz

-1 156m2

A negatív mérleg a kerékpárút miatt szükséges közterület-szélesítésből adódik.
Jelen módosítás keretében a korábbi szabályozás módosítása történik, de az átláthatóság
érdekében a tervezett kerékpárutat érintő teljes szabályozást vizsgáltuk.
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T9 terület

A hatályos TSZT - részlet

A tervezett TSZT - részlet

A módosítás majdnem a teljes RSD partszakaszon végigfut.
Területi mérleg
A hatályos állapot szerint
Kre

15 831 m2

A tervezett állapot szerint
Kbn-re

15 831 m2

T10 terület

A hatályos TSZT - részlet

A tervezett TSZT - részlet
Területi mérleg

A hatályos állapot szerint
Kbn-ez

6 610 m2

A tervezett állapot szerint
Ev

6 610 m2
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6.2. A HATÁLYOS SZABÁLYOZÁSI TERV TERVEZETT MÓDOSÍTÁSAI
T1 terület

A hatályos SZT - részlet

A tervezett SZT - részlet

A hatályos SZT - részlet

A tervezett SZT - részlet

A hatályos SZT - részlet

A tervezett SZT - részlet

T2 terület

T3 terület
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T4 terület

A hatályos SZT - részlet

A tervezett SZT - részlet

A hatályos SZT - részlet

A tervezett SZT - részlet

A hatályos SZT - részlet

A tervezett SZT - részlet

T5 terület

T6 terület
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T7 terület

A hatályos SZT - részlet

A tervezett SZT - részlet

T8a terület

A hatályos SZT - részlet

A tervezett SZT - részlet

T8b terület

A hatályos SZT - részlet
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T8c terület

A hatályos SZT - részlet

A tervezett SZT - részlet

T8d terület

A tervezett SZT - részlet
T9 terület

A hatályos SZT - részlet
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T10 terület

A hatályos SZT - részlet

A tervezett SZT - részlet

SZ1 terület

A hatályos SZT - részlet

A tervezett SZT - részlet

SZ2 terület

A hatályos SZT - részlet
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SZ3 terület

A hatályos SZT - részlet
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SZ4 terület

A hatályos SZT - részlet

A tervezett SZT - részlet

SZ5 terület

A hatályos SZT - részlet

A tervezett SZT - részlet

SZ6a terület

A hatályos SZT - részlet
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SZ6b terület

A hatályos SZT - részlet

A tervezett SZT - részlet

SZ6c terület

A hatályos SZT - részlet

A tervezett SZT - részlet

SZ7 terület

A hatályos SZT - részlet

A tervezett SZT - részlet

SZ7 terület

A hatályos SZT - részlet
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6.3. A HATÁLYOS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TERVEZETT MÓDOSÍTÁSAI
6.3.1. Az általános előírások módosulásai
Az építési szabályzat kiegészül:
- Az újonnan bevezetésre kerülő telekalakítás sajátos jogintézményével és
annak előírásaival (3.§);
- A veszélyes üzem veszélyességi övezeteire vonatkozó előírásával (22.§)
Az építési szabályzat módosul:
 A magánutak előírásainak tekintetében (4.§);
 A szennyvízátemelő műtárgyakat érintő előírások tekintetében (28.§);
 A csapadékvizek elvezetésének szabályai tekintetében (29.§);
 Az építési övezetek beépítésének alapvető szabályai tekintetében (34-35.§);
 A zöldfelületek alakításának általános előírásai tekintetében (37-38.§);
 A kertvárosias lakóterületeken telkenként elhelyezhető lakóépületek és
lakások számának pontosítása tekintetében (45.§)
6.3.2. A részletes övezeti előírások módosulásai
Az építési szabályzat kiegészül:
- Az újonnan kijelölésre kerülő Lke-SZ-9, Lke-SZ-10 és Lke-O-3 építési övezetek
részletes előírásaival (47.§);
- Az Lke-Z-1 jelű építési övezett új előírásaival (47.§);
- Az újonnan kijelölésre kerülő Kbn-b övezet előírásaival (96.§)
Az építési szabályzat módosul:
- A Kok-sp építési övezet részletes előírásainak kiegészítésével (67.§);
- Az Má-f-la övezet részletes előírásainak pontosításával (91.§);
- A megszűnő Kbn-ho övezet előírásainak törlése okán (96.§)
- A Kbn-la övezetben lehetséges telekalakítás részletes előírásainak
tekintetében (96.§)
6.3.3. A mellékleteket érintő módosítások
Az építési szabályzat az építési övezetek és övezetek szabályozási határértékét
tartalmazó 1. melléklete kiegészül:
- az újonnan kijelölésre kerülő Lke-SZ-9, Lke-SZ-10, Lke-O-3, Vt-Z-3, Gksz-9,
Gksz-10, Kbn-b övezetekkel,
- a korábbi módosításkor kimaradó Lke-Z-1, Vt-Z-K övezetekkel.
Az építési szabályzat az építési övezetek és övezetek szabályozási határértékét
tartalmazó 1. melléklete módosul a Kfhk, Má-f-la, Kbn-la övezetek tekintetében.
Az építési szabályzat 2. melléklete – Szabályozási terv – a 6.2. fejezetben részletesen
bemutatott területeken módosul.
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6.3.4. A függelékeket érintő módosítások
Az építési szabályzat út mintakeresztszelvényeket tartalmazó 4. függeléke kiegészül 2
újabb mintakeresztszelvénnyel a 10 m-es és 8 m-es űrszelvények vonatkozásában.
Az építési szabályzat az elővásárlási jog bejegyzését megalapozó településrendezési
célokat meghatározó függelékkel is kiegészül.
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7. A MAGASABB SZINTŰ TERVEKNEK ÉS A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI
ELŐÍRÁSOKNAK VALÓ MEGFELELÉS IGAZOLÁSA
7.1. AZ OTRT ÉS BATRT ELŐÍRÁSAINAK VALÓ MEGFELELÉS
Előírás:
„OTrT 13.§ (1) Az országos ökológiai hálózat övezetben csak olyan kiemelt
térségi és megyei területfelhasználási kategória, illetve olyan övezet jelölhető ki,
amely az ökológiai hálózat természetes és természetközeli élőhelyeit és azok
kapcsolatait nem veszélyezteti.
(2) Az övezetben bányászati tevékenységet folytatni a bányászati szempontból
kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával lehet.”
Megfelelés:
Az országos ökológiai hálózat övezete a T6 és T9 területeket érinti. A T6 területen
beépítésre nem szánt természetközeli terület (Tk) kerül kijelölésre, míg a T9 területen
beépítésre nem szánt rekreációs terület (Kbn-re). Mindkét módosítás megfelel az
előírásnak. Ezeken a területeken jelenleg nem tervezett bányászati tevékenység.
Előírás:
„OTrT 14/A. § (1) A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület
övezete területét a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv és annak
alapján a településszerkezeti terv pontosítja.
(2) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított lehatárolása által érintett területre
a kiemelt térség és a megye területrendezési tervének megalapozó
munkarésze keretében meg kell határozni a tájjelleg helyi jellemzőit, valamint a
település teljes közigazgatási területére készülő településrendezési eszköz
megalapozó vizsgálata keretében meg kell határozni a tájjelleg megőrzendő
elemeit, elemegyütteseit, valamint a tájképi egység és a természeti
adottságokhoz igazodó hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit.
(3) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított lehatárolása által érintett területre
a tájképi egység és a hagyományos tájhasználat fennmaradása érdekében a
helyi építési szabályzatban meg kell határozni a területhasználatra és az
építmények tájba illeszkedésére vonatkozó szabályokat.
(4) A helyi építési szabályzat az építmények tájba illeszkedésének bemutatására
látványterv készítését írhatja elő és a készítésre vonatkozó követelményeket
határozhat meg.
(5) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett
helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni.
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(6) Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatokat,
erőműveket és kiserőműveket a tájképi egység megőrzését és a hagyományos
tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető műszaki megoldások
alkalmazásával kell elhelyezni.”
Megfelelés:
A tervezési területek közül a T9, T8a és SZ6a területeket érinti az övezet. A hatályos
TSZT alapján pontosított lehatárolás szerint a tájképvédelmi szempontból kiemelten
kezelendő terület a Petőfi tó környékét nem érinti, csak az RSD partját (T9 terület). A
tervezett módosítás a T9 területen első sorban technikai jellegű, az nem befolyásolja
érdemben a terület tájképét, tájjellegét, így a tervezett módosítás az előírásoknak
megfelel.
Előírás:
„OTrT 15. § (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.
(3) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett
helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni.
Megfelelés:
Az előírásnak megfelelően Dunavarsány város hatályos településrendezési eszközei
tartalmazzák mind a vízvédelemmel érintett területek lehatárolását, mind a
területükre vonatkozó előírásokat. Ezek jelen módosítás keretében nem változnak, így
a módosítást követő állapot megfelel az előírásoknak. A hatályos állapot szerint a
településrendezési terveken feltűntetésre került:
- Vízbázis belső védőterület határa
- Vízbázis külső védőterület határa
- Hidrogeológiai védőidom „A” zóna határa
- Hidrogeológiai védőidom „B” zóna határa
- Belvízzel mérsékelten veszélyeztetett terület határa
- Belvízzel közepesen veszélyeztetett terület határa
Előírás:
„OTrT 18. § (1) Az ökológiai folyosó övezetében új beépítésre szánt terület nem
jelölhető ki, kivéve, ha:
a) a települési területet az ökológiai folyosó vagy a magterület és az
ökológiai folyosó körülzárja, és
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a
beépítésre szánt terület területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Az
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eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e az ökológiai folyosó természetes és
természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok
zavartalan működése.
(3)
(4) Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok
elemeinek nyomvonala, az erőművek és kiserőművek az ökológiai folyosó és az
érintkező magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon,
az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki
megoldások alkalmazásával helyezhető el.
(5) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő
külszíni művelésű bányatelek nem bővíthető.”
Megfelelés:
Az ökológiai folyosó övezete a T6 és T9 területeket érinti. A területeken nem kerül
kijelölésre sem új beépítésre szánt terület, sem bányatelek, így a módosítás megfelel
az előírásoknak.
Előírás:
„OTrT 19/B. § (1) Az ásványi nyersanyagvagyon-terület övezetét a
településrendezési eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően
lehatárolni.
(2) Az (1) bekezdés szerint kijelölt területen, a településrendezési eszközökben
csak olyan területfelhasználási egység, építési övezet vagy övezet jelölhető ki,
amely az ásványi nyersanyagvagyon távlati kitermelését nem lehetetleníti el.”
Megfelelés:
A hatályos településrendezési terveken szerepelnek a nyilvántartott bányatelkek
határai. Jelen módosítás keretében a T7 területen, meglévő bányatelken kerül
kijelölésre új beépítésre nem szánt különleges bányaterület. A módosítás megfelel az
előírásnak.
Előírás:
„BATrT 5. § (2) 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.”
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Megfelelés:
Új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre a városias települési térségen belül. A
térséget érintő módosulások új beépítésre nem szánt területek kijelölését
eredményezik (T1, T2, T3, T8, T9, T10), így a tervezett módosítások megfelelnek az
előírásnak.
Előírás:
„BATrT 6. § (1) 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.
(2) Az egyes településeken lévő, erdőterületként besorolt területfelhasználási
egységek nagysága - a település közigazgatási területére vetítve összességében nem csökkenhet.”
Megfelelés:
A BATrT 1/3. sz. melléklete szerint Dunavarsány közigazgatási területét 420,87 ha
erdőgazdálkodási térség érinti. Az előírás szerint ebből 63,13 ha (15%) területen
jelölhető ki bármilyen területfelhasználási egység. Dunavarsány hatályos
Településszerkezeti terve alapján a 63,13 ha területből:
- 2016 előtt 8,00 ha területen,
- a 2016-os módosítás alkalmával 10,08 ha területen,
- a 2017-es módosítás alkalmával 3,41 ha területen
került
kijelölésre
az
erdőtől,
vagy
természetközeli
területtől
eltérő
területfelhasználás.
Eszerint a korábbi módosításokat is figyelembe
véve további 41,64 ha erdőgazdálkodási
területen
lehetséges
bármilyen
területfelhasználási egység kijelölése.
Jelen módosítás keretében csak a T7 számú
területen
tervezett
módosítás
érint
erdőgazdálkodási térséget, melyen a rajzon
fekete raszterrel jelölt területen kerül kijelölésre
az erdő- és természetközeli területtől eltérő
területfelhasználás, összesen 5,28 ha területen. A
módosítást követően 36,36 ha „tartalék”
területe marad a városnak az erdőgazdálkodási
térségen belül, így a tervezett módosítás az
előírásnak megfelel.
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A erdőterületek, azon belül a védelmi elsődleges rendeltetésű területek és a
természetközeli területek a tervezett módosítások kapcsán, az alábbiak szerint
módosulnak:

Jelenlegi
állapot

Összes terület
a teljes
településen

Módosítással
érintett terület

A tervezett
módosulás
mértéke

Összes terület
a teljes
településen a
tervezett
állapotban

Természetközeli
terület

60,72 ha

T6

+39,91 ha

100,63 ha

60,72 < 100,63
A természetközeli területeket érintő módosítások megfelelnek az előírásnak.
Védelmi
elsődleges
rendeltetésű
erdőterület

182,04 ha

T3

+1,05 ha

T4

-1,15 ha

T10

+0,66 ha

T2

-0,54 ha

T8b

+0,02 ha

T8d

-0,02 ha

182,6 ha

Gazdasági
elsődleges
rendeltetésű
erdőterület

144,08 ha

Közjóléti
elsődleges
rendeltetésű
erdőterület

133,35 ha

T8a

+0,01 ha

133,36 ha

Összesen:

459,47 ha

-

+0,03 ha

459,50 ha

143,54 ha

Ev: 182,04 < 182,6
és
Összesen: 459,47 < 459,50
Az erdőterületeket érintő módosítások megfelelnek az előírásnak.
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Előírás:
„OTrT 7. § (1) Az Országos Erdőállomány Adattár szerint erdőterületnek minősülő
területet a településrendezési eszközökben legalább 95%-ban erdőterület
területfelhasználási egységbe kell sorolni.”
Megfelelés:
A módosítással érintett területek közül a T3, T8b, T8d területek érintik az Országos
Erdőállomány Adattár (OEA) szerinti erdőterületeket az alábbi táblázat szerint:
Módosítással érintett terület

A módosulás mértéke

T3

+1,05 ha új erdőterület kerül kijelölésre az
OEA területén

T8b

+0,02 ha új erdőterület kerül kijelölésre az
OEA területén

T8d

-0,02 ha erdőterület szűnik meg az
OEA területén

Összesen:

A tervezett állapotban 1,05 ha-ral több
erdőterület kerül kijelölésre az OEA
területén. A jelenlegi állapothoz képest
ez növekményt jelent, így a tervezett
módosítás az előírásnak megfelel.

Előírás:
„BATrT 7. § (1) A mezőgazdasági térség legalább 90%-át mezőgazdasági
terület, illetve természetközeli terület területfelhasználási egységbe kell sorolni. A
mezőgazdasági térség legfeljebb 10%-án bármely települési területfelhasználási
egység kialakítható.”
Megfelelés:
A BATrT 1/3. sz. melléklete szerint Dunavarsány közigazgatási területét 390,11 ha
mezőgazdasági térség érinti. Az előírás és a hatályos TSZT szerinti mérleg alapján
ebből 39,011 ha (10%) területen jelölhető ki a mezőgazdasági területfelhasználástól
eltérő bármilyen területfelhasználási egység. Jelen módosítás keretében
mezőgazdasági területfelhasználás csak a T7 számú terület vonatkozásában
módosul. A T7 területen a mezőgazdasági térség területén kijelölt Má jelű, általános
mezőgazdasági terület 38,99 ha-ral csökken, ami megfelel az előírásnak.
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7.2. BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁS
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3)
bek. b) pontja alapján „újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg
a település közigazgatási területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti
aktivitás értékhez képest nem csökkenhet”
A tervezett módosítások új beépítésre szánt területek kijelölésével (is) járnak. Ennek
megfelelően a területek biológiai aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007. (IV.3.)
ÖTM rendelet alapján megvizsgáltuk a tervezett módosítások biológiai aktivitásértékegyenlegét, melynek eredménye az alábbi táblázatokban látható:
Jelenlegi állapot
Módosítással
érintett terület

Területfelhasználás

Terület (ha)

BIAÉ szorzó

BIAÉ

T1

Vt

0,12

0,5

0,62

Lke

1,00

2,7

2,7

Kel

0,46

1,5

0,69

Kbn-re

4,61

3,2

14,752

Eg

0,54

9

4,86

Lke

1,05

2,7

2,835

Gip

0,37

0,4

0,148

Ev

1,54

9

13,86

T2

T3
T4
T5
T6
T7

T8

Nincs változás

0

Kbn-ho

39,91

3,2

127,712

Má

39,21

3,7

145,077

Eg

8,25

9

74,25

V

0,62

6

3,72

A tervezett állapotban történő változás kerül
rögzítésre

0

T9

Kre

1,58

1,5

2,37

T10

Kbn-ez

0,66

3,2

2,112

Összesen:

395,706

Tervezett állapot
Módosítással
érintett terület

Területfelhasználás

Terület (ha)

BIAÉ szorzó

BIAÉ

T1

Zkk

0,12

6

0,72

Kbn-la

6,58

3,2

21,056

Kbn-sp

0,03

3,2

0,096

Ev

1,05

9

9,45

T2
T3
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Tervezett állapot
Módosítással
érintett terület
T4

Területfelhasználás

Terület (ha)

BIAÉ szorzó

BIAÉ

Gksz

1,52

0,4

0,608

Ev

0,39

9

3,51

T5
T6

Nincs változás

0

Tk

39,91

8

319,28

Kbn-b

39,61

0,2

7,922

Má

0,22

3,7

0,814

Eg

8,25

9

74,25

Kbn-sp

+0,07

3,2

+0,224

Ek

+0,02

9

+0,18

Lke

~0

2,7

0

Lf

+0,07

2,4

+0,168

Eg

+0,02

9

+0,18

Zkk

-0,05

6

-0,3

Vt

-0,13

0,5

-0,065

Gksz

-0,12

0,4

-0,048

Kfhk

-0,24

0,1

-0,024

Kbn-fhsz

-0,31

3,2

-0,992

Kbn-sp

-0,12

3,2

-0,384

Kbn-re

~0

3,2

0

Zkk

-0,02

6

-0,12

Ek

-0,01

9

-0,09

Eg

-0,02

9

-0,18

Ev

~0

9

0

közlekedési terület

+0,97

0,6

+0,582

T9

Kbn-re

1,58

3,2

5,056

T10

Ev

0,66

9

5,94

T7

T8a

T8b
T8c

T8d

Összesen:

447,833

A fenti táblázatok alapján a település közigazgatási területére számított BIAé 52,127tel nő a tervezett módosítások eredményeként. A településfejlesztési koncepcióról,
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (IX.8.)
Korm. rendelet 16. § (8) bekezdése szerinti:
„A biológiai aktivitásérték szinten tartásának biztosítása érdekében, új beépítésre
szánt terület kijelölésével járó településszerkezeti terv módosítása során a 9. § (9)
bekezdés szerinti biológiai aktivitásérték növekmény (a továbbiakban: növekmény) a
teljes közigazgatási területre készülő új településszerkezeti terv elfogadásáig
felhasználható, amennyiben a módosítással a településszerkezeti terv biológiai
aktivitásérték számítási eredménye kiegészül a (9) bekezdésben foglaltak szerint.”
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7.3. AZ ORSZÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK (OTÉK) ALÓLI
FELMENTÉS SZÜKSÉGESSÉGE
Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.)
Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) 2. mellékletének „A beépítésre szánt területek
építési használatának megengedett felső határértékei”-t tartalmazó táblázat szerint,
a kertvárosias lakóterületek esetében, az adott építési övezetben meghatározott
megengedett legnagyobb beépítettség nem haladhatja meg a telek területének
30%-át.

A jelenlegi módosítás keretében a Nyugati lakópark területén kijelölésre kerülő új
Lke-SZ-9 és Lke-O-3 jelű építési övezetekben a megengedett legnagyobb
beépítettség 40%-ban került meghatározásra. A változtatást a terület jelenlegi
túlépítettsége indokolja. A cél az, hogy a jellemzően túlépített telkeken az
építéshatósági munka ne lehetetlenüljön el egyes fennmaradási engedélyek, vagy
kisebb átalakítások tekintetében. Nem cél ugyanakkor a túlépítettség erősítése, ezért
a 40% csak az építési szabályzatban meghatározott feltétellel alkalmazható, az
alábbiak szerint:
„47. § (3) Az Lke-SZ-9 és Lke-O-3 jelű építési övezetekben az 1. melléklet 2.
pontjában az építési telek megengedett legnagyobb beépítési mértékeként
meghatározott 40%-os értékből
a) maximum 30% használható fel a lakó, vagy egyéb főrendeltetés
elhelyezésére,
b) 10% csak a főrendeltetést kiszolgáló építmények, melléképítmények
elhelyezésére használható.”
A fentiek alapján Dunavarsány Város Önkormányzata kéri az újonnan kijelölésre
kerülő Lke-SZ-9 és Lke-O-3 építési övezetekben megengedett legnagyobb
beépítettség tekintetében az OTÉK 2. mellékletében szereplő értéktől való eltérés
lehetőségének biztosítását.
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8. SZAKÁGI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK
8.1. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK
8.1.1. Közlekedési hálózati kapcsolatok
Dunavarsányt a Nemzeti Közlekedési Stratégia szerint új országos jelentőségű hálózati
elem nem érinti, a fejlesztés a meglevő vonalak kapacitásbővítésével várható.
Közúti kapcsolatok
Az 51. sz. főút fejlesztését a Kiskunlacházától északra eső szakasz 2x2 sávra
bővítésével irányozza elő a 1222 sz. kormányrendelet. A bővítés az út külterületi
jellegének megtartásával, várhatóan a meglevő mellett új útpálya építésével fog
megtörténni, a fejlesztés II. programciklusában.
Az 510 sz. főút és a települést érintő országos mellékutak keresztmetszete nem változik
(51104 j, 52101 j és 5202 jelű utak).
Közösségi közlekedési kapcsolatok
A 150 számú Budapest – Kelebia vasútvonal fejlesztése a vonal második vágányának
megépítésével fog megtörténni.
A fejlesztés keretében Dunavarsány vasútállomás infrastruktúrájának korszerűsítése is
szükséges.
A vasúti fejlesztési stratégia a vonalon Délegyháza és Budapest között félórás
járatsűrűségű elővárosi közlekedést irányoz elő, váltott ütemben a Kunszentmiklós
/Tass – Budapest személyvonatokkal.
A koncepció a vonalon jelentős nemzetközi teherfogalommal számol.
8.1.2. Közúti közlekedés
Országos főutak
Az 51. számú főút 2x2 sávra bővítésére vonatkozóan tanulmányterv nem készült. Az
útpálya bővítés módja, keresztmetszeti elrendezése szakaszonként változó lehet, a
jelenlegi tengely kis mértékben változhat. A külterületi jellegnek megfelelő
csomópont távolság (600 – 900 m) figyelembevételével a települési úthálózati
kapcsolatok biztosíthatók. Tervezési kategóriája K.IV.A.
Az 510 sz. főút jelenlegi 2x1 sávos keresztmetszettel, külterületi jelleggel megtartandó.
Tervezési kategóriája K.IV.B.
Az országos főutakon az út tengelyétől mért 100 – 100 m védőtávolságon belül
építmény 50 – 50 m-re, kerítés 30 – 30 m-re helyezhető el.
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Az 51. sz. és 510. sz. főút csomópontja körforgalomként építendő át.
Országos mellékutak
Az 5202 jelű útnak jelenleg nincs kiépített kapcsolata a belterülettel, ezt a települési
úthálózat fejlesztésével javasoljuk.
Az 5202 jelű út és az 52101 jelű bekötő út külterületi szakasza mentén az út
tengelyétől mért 50 – 50 m védőtávolságon belül, beépítés 30 -30 m-re, kerítés
20-20 m-re létesíthető. A tervezési kategória K.V.A.
Az 52101 jelű út belterületi szakaszán a közterület szélessége nem változik. A tervezési
kategória B.IV.c.B.
Települési utak
A település úthálózat fejlesztésének két fő iránya:
1. A külterületen húzódó országos útvonalak elérhetőségének javítása
2. A településének közötti kapcsolatok sűrítése, a forgalmi igényeknek megfelelő
gyűjtőút hálózat kialakítása
1. Az 5202 jelű útnak a belterület vasúttól keletre fekvő részével a kapcsolat
kialakítása jó eljutási lehetőséget biztosít az 51. sz. főút budapesti irányába. A
kapcsolatok kialakítását a település déli határán és a szabadkai utca északi
meghosszabbításában levő földúton javasoljuk.
Az 51. sz. főútnak Majosháza északi külterületén levő csomópontjához kapcsolódóan,
Dunavarsány területéről két irányban javasoljuk települési gyűjtőút kiépítését, a déli
közigazgatási határ mentén, illetve Kisvarsány nyugati határán tervezett út
meghosszabbításában.
2. A településen belül az Ipari parknak illetve a Naprózsa lakóparknak nincs kiépített,
települési úti kapcsolata, ezeket az Ipari park felől a Neumann János út keleti
meghosszabbításával az 52101 jelű útig, a lakópark felől a Naprózsa út
meghosszabbításával javasoljuk.
Nagyvarsány és Kisvarsány között a jelenleg egy útvonalra korlátozott kapcsolatot a
Sport utca és Völgy utca keleti szakaszának kiépítésével célszerű bővíteni.
8.1.3. Közösségi közlekedés
A belterület jelenleg autóbusz közlekedéssel el nem látott területein a gyűjtőút
hálózat kiépítése biztosítja a lehetőséget autóbuszjáratok közlekedtetésére.
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8.1.4. Kerékpáros és gyalogos közlekedés
Az Eurovelo 6 európai kerékpáros útvonal Budapesttől délre eső szakasza.
Dunavarsány területén az OTRT-nek megfelelően, a Ráckevei Dunaág mentén, kis
forgalmú utakon kivezet. A nyomvonal Taksony felől a Forrás sor – Ér utca irányban éri
el az 510. sz. főutat. A főút mentén keresztezi a Szigethalom felé vezető híd
hídfőjének csomópontrendszerét. Az 510. sz. főúttól a part felé a Strand utca vonalán
éri el a Duna sort, Majosháza határáig ezen halad végig.
Kerékpáros hálózatfejlesztés
Az 51. számú főút és a település központ közötti kerékpáros kapcsolat nyomvonala a
kerékpárútra készített terv szerint 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 kialakítása az 52101 jelű út mentén területigénybevételének
mértéke változó: a Vasút sor mellett a keleti oldalon, a Varsányi úti szakaszon az
útpálya nyugati oldalán 3 – 5 m.
A gyalogos közlekedési létesítmények fejlesztése egyrészt a vasúti keresztezések
megfelelő kialakításával, másrészt a gyalogos járda kiépítettség növelésével várható.
8.1.5. Parkolás
A településen új beépítés esetén az OTÉK előírásai szerinti parkolókat telken belül kell
biztosítani.
8.1.6. Egyes módosítással érintett fejlesztési területek közlekedési igényei
T1, SZ1, SZ2 területek
A területek közúti kapcsolatát biztosító Kossuth Lajos utca 2x1 sávos keresztmetszete
megfelelő, szabályozást nem igényel (B.V.c.B.). A Petőfi Művelődési Ház parkolója
átépül.
Sz3 (T8b, SZ6b-c) terület
A területek megközelítését a Kossuth Lajos utcát és Szabadkai utcát összekötő Epres
utca és a kiépítendő Homok utca biztosítja.
A területek belső közutjait 12 m szélességben javasoljuk kialakítani (B.VI.d.B.). A
Homok utca és Epres utca gyűjtőút (B.V.c.B.) 14-16 m széles szabályozással.
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T2 (T8a, SZ6a) terület
A terület fejlesztése szükségessé teszi a déli határán kijelölt gyűjtőút kiépítését
(B.V.c.B.).
T4 terület
A terület beépítése esetén a Naprózsa utcához és a 086/2 hrsz. utcához
kapcsolódóan biztosítható a megközelítés.
SZ5 terület
A területen belüli Habitat utca megépült.
SZ7 terület
A terület megközelítését biztosító 52101 jelű út mentén tervezett kerékpárút területét
az út 24,6 m illetve 29 m széles szabályozása biztosítja.
T6, T7 területek
A terület az 5202 jelű úthoz kapcsolódó települési úton közelíthető meg, ez megfelelő
a fejlesztéshez.
ÉSZ1 terület
A terület közúti kapcsolatait a Naprózsa utca és nyugat felől a Bartók Béla utca
szabályozásával (16 m) és kiépítésével lehet biztosítani.

8.2. KÖZMŰ JAVASLATOK
Dunavarsány területét érintő fejlesztési szándékok a település rendezési eszközeinek
módosítását tették szükségessé, ennek alátámasztó munkarészeként készül a közmű
és hírközlési fejezet.
A fejlesztési szándékkal érintett 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 külterületen beépítésre szánt új használati mód megváltoztatás közműves
szempontból akkor lehetséges, ha annak is legalább a részleges közműellátása
biztosítható,
úgy,
hogy
a
szennyvízelvezetés,
elhelyezés
a
legkisebb
környezetkárosítás, veszélyeztetés nélkül legyen megoldható, az erre vonatkozó helyi
építési szabályzatban rögzített előírás szigorú betartásával.
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A beépítésre nem szánt területen, a javasolt szintén beépítésre nem szánt használati
mód megváltoztatás közműves szempontból 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.
8.2.1. A fejlesztési szándékkal érintett területeken a fejlesztés megvalósításának
közműveket érintő feltételei
T1, SZ1, SZ2 számú területek
A vizsgált terület a település központi belterületének a középső részén helyezkedik el
és jelenleg is teljes közműellátással rendelkezik. Érinti a terület észak-nyugati szélét a
település vízmű kútjainak kijelölt hidrogeológiai „B” védőidoma, amelyre vonatkozó
előírásokat figyelembe kell venni. Ez az érintettség közművek vonatkozásában építési
korlátot nem okoz, csak a felszín alatti vizek védelme érdekében a szennyvíz
közcsatornával való elvezetésének kötelmét jelenti.
A tervezett módosítás célja telekalakítás és intenzívebb telekhasznosítás
lehetőségének vizsgálata. Közműves szempontból továbbra is a teljes közműellátás
megoldása szükséges, a többlet igény kielégítését várhatóan a kiépített hálózatokról
biztosítani lehet. Az ellátás feltétele a módosítással érintett telkek közműbekötésének
megoldása, akár a jelenlegi megtartásával, akár új bekötés építésével, valamint a
közműszolgáltatókkal szolgáltatási szerződés kötése, amelyben a szolgáltatás
feltételeit a közmű üzemeltetője meghatározza.
SZ3 számú területek
A vizsgált terület csatlakozik a központi belterület régen beépített, már régebben
teljes közműellátással rendelkező területhez. A vizsgált terület hatékonyabb
hasznosítása, funkcióváltása, új telekalakítása már korábban is tervezett volt, így a
teljes közműellátás kiépítésének igénye már korábban is rögzítésre került. Ennek
kielégítésére a szennyvízelvezetés kiépítése megtörtént, a vízhálózat fejlesztése
folyamatban van. Egyéb közművek fejlesztési igénye a ténylegesen jelentkező
igények esetén várható. Az energiaellátásnál a szolgáltatók megállapodást kötnek
egy-egy beruházás megvalósításához, amelyben az ellátás műszaki-gazdasági
feltételeit rögzítik. Ma már a teljes közműellátáshoz a földgázellátás kiépítése nem
kötelező, ha a termikus energiaellátását megújuló energiahordozó hasznosításával
valósítják meg.
A csapadékvíz elvezetés megoldása igényel komolyabb fejlesztést, mivel a
településen a csapadékvíz elvezetés nyílt árkos kialakítású és a kedvező geológiai
adottságok miatt a csapadékvíz a talajba elszikkad. A szélsőséges
csapadékesemények azonban olyan csapadék mennyiséget jelentenek, amelynek
elszikkadása különösen a magasabb talajvízállásra tekintettel időigényes, így a
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továbbtervezésnél a burkoltsági aránynövekedésével járó többlet elvezetendő
csapadékvíz mennyiségére helyi vízvisszatartásra zárt záportározó létesítési igényével
kell számolni, amelyből fékezetten és késleltetve lehet majd a közterületi vízelvezető
rendszerbe a vizet kivezetni.
T2 számú terület
Kavicsbányák környezetében kijelölt különleges beépítésre nem szánt területen az
elhelyezhető lakóépületre és sport, rekreációs funkciójú épületre új szabályozás
igénye merült fel. A módosítás közműves feltétele a terület beépítésre nem szánt
területhasznosítása ellenére, a terület „vizes” adottságára tekintettel és a tervezett
rekreációs hasznosítás komfort igényére a terület teljes közműellátásának
megoldása. Amennyiben csak lakóépületek valósulnak meg a területen, úgy az
emberi tartózkodás esetén a villamosenergia ellátás kiépítése javasolt, egyéb
közműigények ellátására közműpótlók is alkalmazhatók.
A teljes közműellátás megoldására a közeli már beépített és teljes közműellátással
rendelkező területeken üzemelő közműhálózatok csatlakozási lehetőségre,
rendelkezésre állnak.
A továbbtervezésnél figyelembe kell venni, a terület északi-keleti oldalára, a
település vízmű kútjainak hidrogeológiai „B” védőidom is rányúlik, annak korlátozó
adottságával is számolni kell.
T3 számú terület
A Naprózsa lakóparkhoz dél-nyugati irányba csatlakozó területre a korábban
készített módosításkor a véderdőbe sorolt terület - a Naprózsa területének
beépítésével azonos - lakóterületi Lke övezetbe való átsorolását kérték. A
településrendezési szerződés megszűnte miatt a terület visszakerül korábbi övezeti
besorolásába, véderdőbe. A beépítésre nem szánt véderdő terület közművesítést
nem igényel.
T4 számú terület
A Naprózsa út déli oldalán a véderdőként jelölt terület kereskedelmi gazdasági
területbe való átsorolását kérték. Közműves szempontból, mint beépítésre szánt
területhasznosítású területre a teljes közműellátás megoldása szükséges. Erre kedvező
adottság, a Naprózsa út északi oldalán levő lakópark, amelynek teljes közműellátása
megoldott és a lakóparkot is ellátó közművek a vizsgált módosítást kérő telek előtt
haladnak.
Meg kell említeni, hogy a terület északi sarkát érinti a Naprózsa lakópark
szennyvízátemelőjének jelenlegi kiépítettségével 150 m-es védőtávolság tartási
igénye. Emiatt célszerű a szennyvízátemelő hatásterületének meghatározására
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hatásvizsgálatot készíttetni és abban a hatásterület csökkentési lehetőségének
megoldását is rögzíteni.
A módosítással érintett területen áthaladó szénhidrogén vezetékek, a Barátság I. DN
400 kőolajvezeték, a Barátság I. DN 450 kőolajvezeték és biztonsági övezetük
helyigényét a továbbtervezés során, mint korlátozó adottságot figyelembe kell venni.
T5 számú terület
Az Agromulti Kereskedőház telephelyének veszélyességi övezetének rögzítése
szükséges a településrendezési eszközökben. Ennek közműves feltétele nincs.
SZ5 számú terület
A Százados Istvánné - Tanítók útja - Habitat utca - Gömöry utca intenzív beépítésű
lakóterület túlépítési lehetőségének visszafogására készül az előírás pontosítása. A
terület teljes közműellátása megoldott, így a tervezett módosításnak nincs közműves
feltétele.
Meg kell említeni, hogy a terület a település vízmű kútjainak hidrogeológiai „B”
védőidomán fekszik, így a felszín alatti vizek védelme érdekében a szennyvíz
közcsatornás elvezetésére fokozott figyelmet kell fordítani.
A területet érintő korábbi tervekben is már szigorú előírás javaslat született a
csapadékvizek elvezetésére vonatkozóan. A terület beépítésének mértéke, a
burkoltsági arány és a szélsőséges csapadékesemények együttesen olyan csapadék
mennyiséget jelentenek, amelynek zavarmentes elvezetését a nyílt árkos vízelvezetés
nem mindig tudja biztosítani. A továbbtervezésnél a burkoltsági arány
növekedésével járó többlet elvezetendő csapadékvíz mennyiségére, helyi
vízvisszatartásra, zárt záportározó létesítési igényével kell számolni, amelyből
fékezetten és késleltetve lehet majd a közterületi vízelvezető rendszerbe a vizet
kivezetni.
T6 számú terület
A Honvédség által használt területről a honvédség lemondott, a korábbi beépítésre
nem szánt honvédségi terület természetvédelmi érdeket nem sértő Tk övezetbe kerül
besorolásra, ennek közműveket érintő feltétele nincs.
T7 számú terület
A korábban kialakított bányatelken az elfogadott telepítési tanulmányterv alapján
bányászati tevékenységet folytathatnak. A megvalósításnak közműves feltétele
nincs. A különleges beépítésre nem szánt bányászati területen a várható
tevékenységnek villamosenergia igénye lesz, amelynek kielégítésére egyedileg
köthetnek megállapodást a szolgáltatóval. A szolgáltató a megállapodásban
rögzítheti az ellátás műszaki és gazdasági feltételeit.
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A vizsgált területet a vízügyi ágazat belvízzel mérsékelten veszélyeztetett területként
tartja nyilván.
ÉSZ1 számú terület
A Bartók Béla utca - Vörösmarty Mihály utca sarkán levő beépítésre nem szánt
általános mezőgazdasági terület beépítési lehetőségének növelését kérte a
tulajdonos. Mint beépítésre nem szánt terület közművesítésére emberi tartózkodás
esetén a villamosenergia ellátás kiépítése javasolt, egyéb közműigények ellátására
közműpótlók alkalmazhatók.
Meg kell azonban említeni, hogy a módosításra javasolt terület teljes közműellátása is
igény esetén megoldható. A teljes közműellátáshoz a közhálózati csatlakozások
rendelkezésre állnak. Közüzemű vízellátás akár a Bartók Béla utca, akár a Vörösmarty
Mihály utca felöl kiépíthető. A szennyvízelvezetésre a telek előtt 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.
SZ5 számú terület
Az 51-es és 510 út északi szélén levő út és gazdasági hasznosítású terület telekhatár
módosítására irányuló kérés rendezésének közműves feltétele nincs.
SZ7 számú terület
A Taksonyi út északi oldalán a MarIngBar Kft. területének csereterületi módosításának
közműves feltétele nincs. A terület déli részét érinti a település vízmű kútjainak kijelölt
hidrogeológiai „B” védőidoma, amelyre vonatkozó előírásokat figyelembe kell venni.
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8.3.
TÁJRENDEZÉS,
KÖRNYEZETVÉDELEM

TERMÉSZETVÉDELEM,

ZÖLDFELÜLETI

RENDSZER

ÉS

A módosítások értékelése és a szakági alátámasztó javaslatok megfogalmazása
során a tájrendezési, táj – és természetvédelmi, zöldfelületi és környezetvédelmi –
környezetalakítási hatásokat és javaslatokat összefoglalóan környezeti hatásokként
illetve környezeti javaslatokként szerepeltetjük a szövegben.
A várható környezeti hatásokat illetve környezeti javaslatokat nem témakörönként,
hanem az egyes módosítások kapcsán foglaljuk össze. (A módosítások tartalmát
csak rövidítve foglaljuk össze, ezek részletes leírása megtalálható a városrendezési
fejezetekben.)
8.3.1. T1, SZ1, SZ2 területek
A módosítás tartalma:
 a városközponti Vt telkek építési lehetőségeinek növelése az intézményi
funkciók fejleszthetősége érdekében;
 Vt építési övezetek kisebb léptékű átstrukturálása
Hatásai:
A tervezett átsorolások nem sértenek természeti - ökológiai és környezeti értékeket;
környezet-védelmi hatásai nem jelentősek, részletes környezeti és egyéb vizsgálatot
nem igényelnek.
Potenciális negatív környezeti hatások
 A módosítás a kötelező zöldfelületi
eredményezheti.

minimum

érték

csökkentését

Környezeti javaslatok, javasolt környezeti intézkedések:
Zöldfelületek, zöldterületek:
 az építési intenzitás növelését az előírt zöldfelületi minimumérték csökkentése
nélkül kell megoldani (a telken belüli beépített és a burkolt felületarány
összessége lehetőleg ne növekedjen)
 a módosítás a település zöldterületi ellátottságra nincs hatással, minimális
zöldterületi növekménnyel jár
A tervezési területen belül kijelölt zöldterületi kijelölések (Zkk) fennmaradnak, a
művelődési ház melletti parkoló közkerti átépítése megvalósul (Petőfi tér).
A tervezési területen belül meglévő közutak (Kossuth L. u. és keresztező mellékutcák)
és rendezésre javasolt köz- és magánterületek (pl. parkolók, előkertek,
intézménykertek) zöldfelületi fedettsége (fásításának, zöldsávjainak intenzitása)
lehetőség szerint erősítendő.
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Tájrendezés, természet- és környezetvédelem:
A módosítás táj- természet- és környezetvédelmi intézkedések megfogalmazását
nem igényli.
Összességében semleges környezeti hatású módosításnak minősíthető.

8.3.2. SZ3 területek
A módosítás tartalma:
 a TSZT által lakóterületi fejlesztésre kijelölt tömbök telekalakításának javaslata,
a kapcsolódó közterületek szabályozásának felülvizsgálata, a HÉSz és a SZT
szükség szerinti módosítása.
Hatásai:
A tervezett átsorolás nem sért természeti - ökológiai és környezeti értékeket;
környezet-védelmi hatásai nem jelentősek, részletes környezeti és egyéb vizsgálatot
nem igényelnek.
Potenciális negatív környezeti hatások alapesetben nem feltételezhetők. Biológiai
aktivitásérték veszteséget nem okoz, mivel területfelhasználási átsorolás nem
tervezett.
Környezeti javaslatok, szükséges, illetve javasolt környezeti intézkedések:
Zöldfelületek, zöldterületek:
- a lakóterületi fejlesztésre kijelölt tömbök szabályozásának felülvizsgálata, illetve
esetleges újraszabályozása során törekedni kell a zöldfelületi minimumérték
minél magasabb szinten való megállapítására;
- a közterületek szabályozása során biztosítani kell a legalább egyoldali, fasor
telepítésére is alkalmas zöldsáv kialakításának biztosítására;
- a Homok u. és az Erdőalja u. mentén meglévő erdőszegélyek védelme
biztosítandó;
- a módosítás a település zöldterületi ellátottságra nincs hatással, zöldterületet
nem érint.
Tájrendezés, természet- és környezetvédelem:
A módosítás táj- természet- és környezetvédelmi intézkedések megfogalmazását
nem igényli.
Az előzetes véleményezés során az erdészeti hatóság véleményében kifejtette, hogy
a területen lévő 26F, jelű erdőrészelet megtartásához ragaszkodik, mivel
igénybevétele a közérdekkel ellentétes lenne. A módosítás során ez az erdőterület
nem vehető igénybe. Nem azonnali egyeztetést igénylő feladat, mert a jelen
módosítás nem érinti, - de a hatályos terv nem sorolja erdőterületbe az érintett Epres
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u. menti telkeket, csak a meglévő – megtartandó erdőállományt tünteti fel a
szabályozási terv a kijelölt lakóövezeten belül.
Összességében semleges környezeti hatású módosításnak minősíthető.

8.3.3. T2 terület
A módosítás tartalma:
- A TSZT és HÉSZ összehangolása, a TSZT besorolás illetve a HÉSZ szabályozás,
kismértékű módosítása (Kbn területre ill. Kbn-la övezetre) Lke, Kel  Kbn
Hatásai:
A tervezett átsorolás nem sért természeti - ökológiai és környezeti értékeket;
környezet-védelmi hatásai nem jelentősek, részletes környezeti és egyéb vizsgálatot
nem igényelnek.
Potenciális negatív környezeti hatások alapesetben nem feltételezhetők.
A biológiai aktivitásértékre való hatása pozitív, többlet keletkezik.
Környezeti javaslatok, javasolt környezeti intézkedések:
Zöldfelületek, zöldterületek:
- a területfelhasználási és az övezeti átsorolásnak a zöldfelületi rendszerre és az
érintett tófelületre nincs hatása, intézkedést nem igényel;
- a módosításnak közterületi hatása nincs, a település zöldterületi ellátottságra
nincs hatással, zöldterületet nem érint.
Tájrendezés, természet- és környezetvédelem:
A módosítás táj- természet- és környezetvédelmi intézkedések megfogalmazását
nem igényli.
Összességében semleges környezeti hatású módosításnak minősíthető.

8.3.4. T3 terület
A módosítás tartalma:
- Lke- átsorolási igény törlése (a területfelhasználási lehetőség megszűnt a
településrendezési szerződés megszűnése miatt). A TSZT és a SZT eredeti (Ev)
övezeti besorolásának visszaállítása a 076/33 hrsz-en; Lke  Ev.
Hatásai:
A tervezett átsorolás nem sért természeti - ökológiai és környezeti értékeket; települési
környezet-védelmi hatásai kedvezőek, a zöldfelületi többlet következtében, részletes környezeti és egyéb vizsgálatot nem igényelnek.
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Potenciális negatív környezeti hatások alapesetben nem feltételezhetők.
A biológiai aktivitásértékre való hatása pozitív, többlet keletkezik. A beépítésre szánt
terület beépítésre nem szánt övezeti átsorolása környezeti szempontból
egyértelműen pozitív hatású módosítás.
Környezeti javaslatok, javasolt környezeti intézkedések:
Zöldfelületek, zöldterületek:
- a területfelhasználási és az övezeti visszasorolásnak a zöldfelületi rendszerre és
a biológiai aktivitásérték egyenlegre pozitív hatása van, intézkedést nem
igényel;
- a település erdőterületi mérlegét javítja;
- a módosításnak közterületi hatása nincs, a település zöldterületi ellátottságra
nincs hatással, zöldterületet nem érint.
Tájrendezés, természet- és környezetvédelem:
A módosítás táj- természet- és környezetvédelmi intézkedések megfogalmazását nem igényli.
Összességében pozitív környezeti hatású módosításnak minősíthető.

8.3.5. T4 terület
A módosítás tartalma:
- az összefüggő véderdőterületi tömb ökológiai szempontból kedvezőtlen
megosztásának megalapozása előzetesen megtörtént a tulajdonos által
igényelt gazdasági kereskedelmi-szolgáltató funkciók fejleszthetősége
érdekében. Az előírt csereerdősítés teljesítését követően szükséges a TSZT és a
SZT módosítása, Ev-ről  Gksz területre.
Hatásai:
A tervezett átsorolás nem sért védett értékeket; de településökológiai és környezeti
pozitív adottságot károsít, környezetvédelmi hatásai negatívak. A hatások erőssége
azonban helyi szinten nem jelentős, a hatások iránya egyértelmű, részletes környezeti
és egyéb vizsgálatot nem igényel.
Potenciális negatív környezeti hatások:
A módosítás az érintett terület zöldfelületi értékének jelentős csökkentését
eredményezi.
A biológiai aktivitásértékre való hatása negatív, a veszteség a módosítás területén
belül nem pótolható.
A módosításnak nincs közterületi hatása.
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Környezeti javaslatok, szükséges, illetve javasolt környezeti intézkedések:
Zöldfelületek, zöldterületek:
- az erdőterületi besorolás alóli kivonás a meglevő faállomány nagyrészének
kivágását teszi lehetővé; törekedni kell azonban a telken belül a meglevő
erdőállomány minél nagyobb arányban való megtartására – a telek
minimálisan biztosítandó zöldfelületi mértékéig -, a beállt faállomány biológiai
értéke ugyanis többszöröse az új telepítésnek: a Gksz-9 jelű övezetre előírt min.
25% zöldfelületi arány elsődlegesen a meglévő erdőállomány megtartásával
biztosítandó;
- az erdőterületi veszteség előírt pótlása csereerdősítés révén megtörtént, a
közigazgatási területen belül. A biológiai aktivitásértékre való jelentős negatív
hatás, a módosítás területén kívül egyenlíthető ki;
- a település erdőterületi mérlege – ezen belül a véderdőterületi egyenleg – az
előírásoknak megfelelően biztosítandó, területi veszteséget nem mutathat. A
telken belül, lakóterület felőli és távvezeték biztonsági övezetén kijelölt
megtartandó erdőterületen túl további erdőterület kijelölés is szükséges
Javasolt kapcsolódó módosítás: a 2109-2114 hrsz. KBn övezetű terület
átsorolása Ev területbe (T10 terület).
- a módosítás a település zöldterületi ellátottságra nincs hatással, zöldterületet
nem érint.
A szabályozási terven le kell határolni az Ev övezetbe sorolandó területeket.
Az előzetes véleményezés során a módosítás ellen kifogást emelt a földvédelmi
hatóság, „indokolatlan termőföld igénybevétel miatt” – a 086/55 hrsz. legelőbe sorolt
alrészletének művelésből való kivonása okán. A vélemény is megállapítja, hogy ez
ugyan nem „átlagosnál jobb minőségű termőföld” (L6: 6.oszt. legelő), de véleménye
szerint a belterületen „jelentős mennyiségű beépítetlen ingatlan található”. A
földvédelmi szerv képviselőjével egyeztetés szükséges az elutasítás alapjául felhozott
2007.é.CXXIX. tv. 6/B § (2) b) pont értelmezése érdekében, - a megtörtént eljárási
előzmények (csereerdősítés, stb.) figyelembevételével.
Tájrendezés, természet- és környezetvédelem:
A módosítás további táj- természet- és
megfogalmazását nem igényli.

környezetvédelmi

intézkedések

Összességében – a megtörtént csererdősítést és a részleges aktivitásérték
kompenzációt is figyelembe véve - enyhén negatív környezeti hatású módosításnak
minősíthető.
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8.3.6. T5 terület
A módosítás tartalma:
- Az Agromulti Kereskedőház Kft dunavarsányi telephely veszélyességi
övezetének kijelölése, illetve annak átvezetése a TSZT-re és a SZT-re.
Hatásai:
Az adminisztratív intézkedés átvezetése nem sért természeti - ökológiai és környezeti
értékeket; környezetvédelmi hatásai kedvezőek, a védőterületi övezetek kijelölése
következtében, - részletes környezeti és egyéb vizsgálatot nem igényel.
A módosításnak nincs közterületi hatása.
Potenciális negatív környezeti hatások nem feltételezhetők.
A biológiai aktivitásértékre való hatása nincs, mivel nem jár területfelhasználási
változással.
Környezeti javaslatok, javasolt környezeti intézkedések:
Zöldfelületek, zöldterületek:
- a zöldfelületi rendszerre annyiban van pozitív hatással, hogy kijelölt
védőterületen lévő értékes zöldfelületi elemek – természetközeli területek,
véderdők - megtartását elősegíti;
- a módosítás a település zöldterületi ellátottságra nincs hatással, zöldterületet
nem érint.
Tájrendezés, természet- és környezetvédelem:
A módosítás pozitív táj- természetvédelmi hatása a szomszédos, természetközeli (Tk)
övezetbe sorolt gyepterületek beépítésre igénybe nem vehető besorolását erősíti.
A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vonatkozó Határozatában előírtakon
túl további táj- természet- és környezetvédelmi intézkedések megfogalmazása nem
szükséges.
Összességében enyhén pozitív környezeti hatású módosításnak minősíthető.

8.3.7. SZ5 terület
A módosítás tartalma:
- a Nyugati lakópark további túlépítésének visszafogása, a kialakult állapot és a
hatályos szabályok közötti differenciák feltárása, kezelése, a zöldfelületek
védelme.
Hatásai:
A tervezett átsorolás nem sért természeti - ökológiai és környezeti értékeket;
környezet-védelmi hatásai nem jelentősek, - részletes környezeti és egyéb vizsgálatot
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nem igényelnek. Települési környezeti hatásai pozitívak, a szabálytalanságok
visszaszorítása (a zöldfelületek védelme) alapján.
Potenciális környezeti hatások
A módosítás az érintett terület zöldfelületeinek védelmét segíti elő.
A biológiai aktivitásértékre való hatása formálisan nem értékelhető, de a módosítás
nagyrészt a biológiai aktivitást biztosító zöldfelületek valós védelmét célozza.
Környezeti javaslatok, javasolt környezeti intézkedések:
Zöldfelületek, zöldterületek:
- az építési övezetre vonatkozó zöldfelületi előírások esetleges módosítása
pozitív hatású lehet;
- a módosítás szabálytalan túlépítést gátló, a kijelölt zöldfelületek védelmét
célzó javaslatai csak részben érvényesíthetők a HÉSz által, eredményességük
az engedélyezési eljárások és az ellenőrzés következetességének függvénye;
- a módosítás a település zöldterületi ellátottságra nincs hatással, zöldterületet
nem érint.
Tájrendezés, természet- és környezetvédelem:
A módosítás táj- természet- és környezetvédelmi intézkedések megfogalmazását
nem igényli.
Összességében enyhén pozitív környezeti hatású módosításnak minősíthető.

8.3.8. T6 terület
A módosítás tartalma:
- az érintett honvédségi területek besorolásának felülvizsgálata, módosítása
Kbn-ho  Tk.
Hatásai:
A tervezett átsorolás nem sért természeti - ökológiai és környezeti értékeket;
környezet-védelmi hatásai nem jelentősek, - részletes környezeti és egyéb vizsgálatot
nem igényelnek. Környezeti hatásai pozitívak lehetnek, különösen a Tk övezet
kijelölésével. A biológiai aktivitásértékre való hatása pozitív, veszteség nem
keletkezik.
Potenciális környezeti hatások
A módosítás az érintett területek természetközeli zöldfelületeinek védelmét segíti elő.
Környezeti javaslatok, javasolt környezeti intézkedések:
Zöldfelületek, zöldterületek:
- a módosítás a település zöldterületi ellátottságra nincs hatással, zöldterületet
nem érint,
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-

a pozitív zöldfelületi következmények természetvédelmi jellegűek

Tájrendezés, természet- és környezetvédelem:
A helyi jelentőségű természeti védettség és részben országos ökológiai hálózat által
érintett területek elsődlegesen természetközeli (Tk) övezeti átsorolása javasolt. A
017/2 hrsz. Tk övezeti átsorolásával a természet- és környezetvédelmi hatóság,
valamint a DINPI előzetes véleménye is egyetért.
A módosítás további tájmegfogalmazását nem igényli.

természet-

és

környezetvédelmi

intézkedések

Összességében pozitív környezeti hatású módosításnak minősíthető.

8.3.9. T7 terület
A módosítás tartalma:
- Területfelhasználási és övezetmódosítás a „Bugyi IX. homok, kavics” korábban
kialakított bányatelken, a bányaterület tanulmánytervvel és környezetvédelmi
engedéllyel megalapozott bővíthetősége érdekében. Má, Eg  Kbn-b, Eg
Hatásai:
A terület illetve a módosítási igény részletes vizsgálata megtörtént Környezetvédelmi
Engedély kiadása, valamint előzetes Tanulmányterv keretében. Ezek alapján
kijelenthető, hogy a tervezett módosítás nem sért természeti - ökológiai és környezeti
értékeket, környezeti hatásai nem jelentősek. (A Pest m. KH PE/KTF/1476-30/2015 SZ.
Határozata részletesen tartalmazza a tervezett területhasználat környezet- táj- és
természetvédelmi feltételeit, további környezeti vizsgálatot, hatásvizsgálatot nem ír
elő.)
A módosítás biológiai aktivitásértékre való hatása negatív, a veszteség részben a
területen belüli rekultiváció során, részben azon kívül pótolható.
Potenciális környezeti hatások vizsgálata
A területfelhasználási, övezeti átsorolási igény részletes környezeti vizsgálata és
engedélyeztetése előzetesen megtörtént.
Környezeti javaslatok, javasolt környezeti intézkedések:
Zöldfelületek, zöldterületek:
- a bányaterület bővülésével csökkenő zöldfelület helyét a művelés
előrehaladásával
fokozatosan
növekszik
a
vízfelület;
ennek
figyelembevételével biztosítható a biológiailag aktív felületek többségi
aránya;
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-

-

a hagyományos zöldfelületek a rekultivációs célú tájrendezés során változnak,
de végső soron véderdő vagy (pl. a vízparti nádasok) természetközeli
besorolást kapnak;
a módosítás a település zöldterületi ellátottságra nincs hatással, zöldterületet
nem érint.

Tájrendezés, természet- és környezetvédelem:
A bányaművelés során kialakult és kialakuló vizes, vízközeli élőhelyek természetközeli
területek elsődlegesen természetközeli (Tk) övezeti besorolása javasolt, a tájrendezési
tervvel összhangban.
Az elfogadott bányarekultivációs tájrendezési terv megállapítja a környezet- táj- és
természetvédelem biztosítása érdekében szükséges intézkedéseket.
A DINPI előzetes véleményében felhívja a figyelmet a 9.sz. módosítással közvetlenül
határos 10.sz. módosítás területén védőzöldsáv kiszabályozását a csatlakozó 017/2
hrsz. ökológiai folyosó övezethez tartozó gyep természeti értékeinek védelmében.
A módosítás további táj- természetmegfogalmazását nem teszi szükségessé.

és

környezetvédelmi

intézkedések

Összességében enyhén negatív környezeti hatású módosításnak minősíthető.

8.3.10. ÉSZ1 terület
A módosítás tartalma:
- a HÉSZ beépíthetőségi előírások növelésének igénye, előzetes tanulmányterv
alapján: HÉSZ előírás módosítása az Má-f-la övezetben (3%  10%-ra).
Hatásai:
A tervezett módosítás a jelen jogi állapot (az erdős telek átsorolás mezőgazdasági
övezetbe előzetesen megtörtént) szerint nem sért természeti - ökológiai és környezeti
értékeket; környezet-védelmi hatásai nem jelentősek, részletes környezeti és egyéb
vizsgálatot nem igényelnek.
Potenciális környezeti hatások
A biológiai aktivitásértékre való hatása e területen semleges, mivel TSZT módosítás
nem szükséges. A faállomány előzetesen előírt megtartása, valamint a vállalt
erdőtelepítés ökológiailag kedvező hatású.
Környezeti javaslatok, szükséges, illetve javasolt környezeti intézkedések:
Zöldfelületek, zöldterületek:
- beépíthetőség lehetőségének megemelése a telek zöldfelületi arányát ugyan
csökkenti, de a telek meglévő faállományának csaknem maradéktalan
megtartása mellett, így ennek nincs jelentős környezeti hatása;
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-

a módosítás a település zöldterületi ellátottságra nincs hatással, zöldterületet
nem érint.

Tájrendezés, természet- és környezetvédelem:
A módosítás táj- természet- és környezetvédelmi intézkedések megfogalmazását
nem igényli.
A településrendezési szerződés keretében vállalt erdőtelepítés, a véderdő terület
növelése táji- természeti, és települési környezetvédelmi szempontból is kedvező
hatású.
Az előzetes véleményezés során az erdészeti hatóság jelezte, hogy a területen lévő 24A, B, C
és E jelű erdőrészeletek megtartásához ragaszkodik, mivel igénybevételük a közérdekkel
ellentétes lenne. Az előzetes vélemény feltehetően elavult nyilvántartási információkon
alapul, mivel a terület mezőgazdasági területbe történő átsorolása már korábban
megtörtént, ami ellen a hatóság akkor kifogást nem emelt.
Összességében semleges - enyhén pozitív környezeti hatású módosításnak minősíthető.

8.3.11. SZ4 terület
A módosítás tartalma:
- útszabályozás felülvizsgálata, az övezethatárok módosítása, a kialakult
állapothoz alkalmazkodóan (közúti közlekedési célú közterületek és Gksz
telephelyek határterületeinek szabályozási célú rendezése).
Hatásai:
A tervezett átsorolás nem sért természeti - ökológiai és környezeti értékeket;
környezet-védelmi hatásai nem jelentősek, részletes környezeti és egyéb vizsgálatot
nem igényelnek.
Potenciális negatív környezeti hatások nem feltételezhetők. Biológiai aktivitásérték
veszteséget nem okoz, mivel területfelhasználási átsorolás nem tervezett.
Környezeti javaslatok, javasolt környezeti intézkedések:
Zöldfelületek, zöldterületek:
- zöldfelületi veszteséget vagy növekményt nem okoz, - a települési zöldfelületi
rendszerre nincs hatással;
- a módosítás a település zöldterületi ellátottságra nincs hatással, zöldterületet
nem érint.
Tájrendezés, természet- és környezetvédelem:
A módosítás táj- természet- és környezetvédelmi intézkedések megfogalmazását
nem igényli.
Összességében semleges környezeti hatású módosításnak minősíthető.
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8.3.12. SZ7 terület
A módosítás tartalma:
- a HÉSZ előírásainak módosítása a maximális beépíthetőség kapcsán
(50%->60%).
Hatásai:
Javasolt a telek méretének kismértékű csökkenését az építésszabályozási előírások
módosításával, a beépíthetőségi % növelésével kompenzálni, mert így nem szükséges a
kapcsolódó erdőterület opcionális igénybevétele.

Potenciális környezeti hatások
A potenciális negatív hatások
alkalmazásával.

elkerülhetőek

a

kompenzációs

alternatíva

Környezeti javaslatok, szükséges, illetve javasolt környezeti intézkedések:
Zöldfelületek, zöldterületek:
 a beépíthetőség kismértékű emelésével a telephelyen belüli kismértékű
potenciális zöldfelületi veszteség megoldható a nem beépített, egyéb burkolt
felületi arány csökkentésével, vagy amennyiben ez kizárt, a csökkent
zöldfelület intenzívebb kialakításának megvalósításával;
A módosítás a település zöldterületi ellátottságra nincs hatással, zöldterületet nem érint.

Tájrendezés, természet- és környezetvédelem:
A módosítás táj- természet- és környezetvédelmi intézkedések megfogalmazását nem igényli.
Összességében semleges környezeti hatású módosításnak minősíthető.

8.3.13. Egyéb módosítások
A további módosítás-csomagok területi lehatárolás (térképi munkarész) nélküli,
jellemzően szövegpontosítási és módosítási javaslatok. Ezek közül csak néhányról
állítható vagy feltételezhető bármilyen környezeti hatás, - ezeket e fentiektől eltérő
szerkezetben tárgyaljuk, kiemelve a potenciálisan környezeti hatású elemeket jelezve
a lehetséges környezeti hatásokat és javaslatokat.
A módosítások közül környezeti hatással is rendelkezhetnek az alábbiak:
A Településrendezési szerződések kapcsán kellő hangsúlyt kell fektetni a környezeti –
zöldfelületi témakörre. Ennek megfelelően fontos
-

-

a területfelhasználási változtatási igények megfelelő mélységű és
részletességű hatásvizsgálati megalapozottságának igénye (ez elsősorban a
környezetvédelmi,
az önkormányzati elvárás, miszerint a szegélyező növénytelepítési
kötelezettségnek egyes fejlesztések részeként kell eleget tenni,
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-

a HÉSz zöldfelület-védelmi kiegészítése lenne az építési telken belül kötelezően
biztosítandó zöldfelület „minőségére” vonatkozó előírás, amely az előírás
érdemi érvényesíthetőségét célozza.

Egyes javaslatok a tervezett közterületek (utak, parkok) felülvizsgálatát célozzák a
köz- és magánérdek egyensúlyának megteremtése érdekében (az Étv. 7. § (1)
bekezdésre való tekintettel). Ezek közül környezeti vonatkozásúak az alábbiak:
-

-

-

A
szennyvízátemelők
150
m-es
védőtávolsága
szükségességének
felülvizsgálata a rendeletben és az SZT-n (a védőtávolságok beépített és
kialakított telkeket fednek le). A települési környezetvédelmi –
közegészségügyi problémának a jelen helyzetben csak egy valós megoldása
van, mivel a területi védelem, az érintett területek beépítettsége miatt nem
hatékony, csak szükségmegoldásnak minősíthető. A védőtávolság kijelölése
és fenntartása csak a potenciális fertőzéssel fenyegető területen érintett
népesség további növekedésének, besűrűsödésének lehetőségét csökkenti,
valamelyest, - a már ott élők védelmét nem oldja, nem oldhatja meg. Erre
csak a műszaki és környezetvédelmi szempontból is avult átemelők
technológiai korszerűsítése adhat megfelelő megoldást: a vonatkozó
környezetvédelmi előírások „az elérhető legjobb technológia” alkalmazását
írják elő. Ebben az esetben az 50-150 m-es védőtávolságok nagyságrendileg
csökkenthetők. Addig azonban, szükségmegoldásként, elengedhetetlen a
védőtávolság lehatárolása és előírásainak betartása – hacsak erősen
korlátozott mértékben is. Átmeneti megoldásként, ahol új építési igény van, ott
a hatásterület pontos meghatározását lehet előírni feltételként. Ebben
szakember meghatározza, hogy ténylegesen az adott szennyvízátemelőnél
hány m védőtávolság kell és azon belül mit lehet építeni és azt is, hogy a
kívánt mértékig a csökkentéshez mit kell megtenni.
„A telken belüli csapadékvíz-elvezetésre” vonatkozó előírás felülvizsgálata
során figyelemmel kell lenni az avult szemléletű megfogalmazás korszerű
használatára: a vízelvezetés, csapadékvíz-elvezetés helyett már jó ideje a
vízmegtartás, a csapadék helyben való hasznosításának, tározásának a
megoldása a feladat, az „elvezetés” csak a racionális tárolókapacitás
kimerülését követően lehet cél.
A további módosítási javaslatok közút- és kerékpárút szabályozási javaslatok,
melyek
lehetőség
szerint
kiegészítendők
a
közlekedési
területek
zöldfelületeinek kellő mennyiségű minél hatékonyabb kialakítási módjának
előírásaival, illetve ezek pontosításával.
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Összefoglalóan megállapítható az egyéb módosítások várható környezeti hatásairól,
hogy a tervezett módosítások pontosító jellegűek, nem sértenek természeti ökológiai és környezeti értékeket, környezeti hatásaik nem jelentősek, jelentős pozitív
hatás eredményezhetne néhány – fent részletezett – javaslat megvalósítása. A
biológiai aktivitásértékre való hatásuk semleges, mivel TSZT módosítás nem történik.
Részletes környezeti vizsgálat lefolytatását nem igénylik.
Összességükben semleges - enyhén pozitív környezeti hatású módosításnak
minősíthetők.

8.3.14. A várható környezeti hatások értékelésének összefoglalása
A részletesen ismertetett területekre vonatkozó és az egyéb tervmódosítási javaslatok
összességében elsődlegesen nem környezeti - tájrendezési, táj – és természetvédelmi,
zöldfelületi és környezetvédelmi – környezetalakítási - változtatásokat irányoznak elő.
A módosítások döntő többsége kisebb jelentőségű és enyhébb hatású változtatási
igényeket, javaslatokat tükröz. Szélsőségesen erős hatásokkal rendelkező, környezeti
vizsgálatot igénylő módosítási javaslatot nem tartalmaz a tervezet.
Található azonban a módosítások között néhány olyan, amely kisebb – nagyobb
mértékben pozitív vagy negatív környezeti hatásokkal járhat.
A negatív irányú hatások közül a legenyhébb a biológiai aktivitásértékre való hatás,
mivel ennek kompenzálása kötelezően megoldandó. Ennél erősebb valószínűsíthető
negatív hatás, amely településrendezési vagy környezetvédelmi intézkedést követel,
elvétve jelentkezik.
A pozitív irányú hatások közül is a legenyhébb a biológiai aktivitásértékre való hatás,
amely a zöldfelület célzott vagy kompenzációs célú növeléséből adódik. Ennél
erősebb valószínűsíthető pozitív hatás táji – természeti értékmegőrző, ökológiai
kondíciókat erősítő módosítások esetén állapítható meg, bizonyos esetekben.
A módosítások hatások iránya szerinti csoportosítása az alábbi:
-




Enyhén negatív hatásúak az T4 és a T7 módosítás, amelyek a biológiai
aktivitásérték egyenleget lerontó hatásukon túl egyéb ártalommal nem
rendelkeznek.
Erősebb negatív hatású, külön intézkedést igénylő, természet- vagy
környezetkárosító hatású módosítás nem állapítható meg.
Enyhén pozitív hatásúak a T3, T5, SZ5, ÉSZ1.sz. módosítások, amelyek a biológiai
aktivitásérték egyenleget javító hatásukon túl egyéb jelentős környezeti
előnnyel nem rendelkeznek.
Erősebb pozitív hatásúnak minősíthető a T3 és a T6 módosítás, amelyek a
fentieken túl az erdőterületi mérlegre, illetve a táj- és természetvédelmi,
ökológiai érdekek érvényesítésére is pozitív hatással vannak.

URBANITÁS Tervező és Tanácsadó Kft.
www.urbanitas.hu
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Dunavarsány város hatályos településrendezési terveinek módosítása
a város közigazgatási területének több pontján

A további módosítások alapvetően semleges környezeti hatású javaslatoknak
minősíthetők.
A módosítások összességéről megállapítható, hogy a 2/2005.(I.11.) kr. szerinti várható
környezeti hatásuk jelentősége alapján indokolt környezeti vizsgálat (KV) lefolytatása,
illetve az ehhez tartozó környezeti értékelési (KÉ) dokumentáció kidolgozása nem
szükséges.
Az előzetes eljárás során a környezet védelméért felelős szervek is ezzel egyetértő
nyilatkozatokat tettek.

URBANITÁS Tervező és Tanácsadó Kft.
www.urbanitas.hu
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Dunavarsány Város
Településszerkezeti tervének módosítása

…/2018. (……) 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 „Módosítással érintett terület határa” jelöléssel ellátott területek
vonatkozásában, jelen határozat 1-7. mellékletei szerinti tartalom lép.

2.

A Településszerkezeti Terv 2. melléklete szerinti „Szerkezeti Terv leírása” érintett részei helyébe
a jelen határozat 8. 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, 2018….

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

8. melléklet
Dunavarsány Város Önkormányzatának
…/2018. (…) 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 2 ponton módosul. Törlésre kerül a d) pont szerinti honvédelmi, katonai és
nemzetbiztonsági különleges beépítésre nem szánt terület (Kbn-ho), de a felsorolás egy újabb
területfelhasználási kategóriával is kiegészül: Kbn-b jelű, különleges beépítésre nem szánt bánya
terület:
„h) a Kbn-b jelű övezet a nyersanyag-kitermelés (bánya), nyersanyag-feldolgozás céljára szolgáló,
bányaműveléssel - a nyersanyag-kitermeléssel és a nyersanyag-, másodnyersanyagfeldolgozással,
telephelyengedély alapján nem veszélyes és nem szerves hulladékok gyűjtésével és tárolásával kapcsolatos tevékenységek elhelyezésére szolgáló terület, ahol a felsorolt funkciókhoz kapcsolódó
építmények helyezhetők el.”
2. A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK BEMUTATÁSA
Módosítással
érintett terület
T1

T2

T3
T4
T5
T6
T7
T8

T9
T10

Jelenlegi állapot
Tervezett állapot
Területfelhasználás
Terület (ha)
Területfelhasználás
Terület (ha)
Vt
0,12
Zkk
0,12
Lke
1,00
Kbn-la
6,58
Kel
0,46
Kbn-re
4,61
Kbn-sp
0,03
Eg
0,54
Lke
1,05
Ev
1,05
Gip
0,37
Gksz
1,52
Ev
1,54
Ev
0,39
Nincs változás
Kbn-ho
39,91
Tk
39,91
Má
39,21
Kbn-b
39,61
Eg
8,25
Má
0,22
V
0,62
Eg
8,25
Vt
0,13
Lf
0,07
Gksz
0,12
Kfhk
0,24
Ek
0,01
Kbn-fhsz
0,31
Kbn-sp
0,05
Közlekedési terület
0,84
Zkk
0,07
Kre
1,58
Kbn-re
1,58
Kbn-ez
0,66
Ev
0,66
Összesen:
100,84
=
100,84

3. 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*
Különleges beépítésre nem nyersanyag kitermelés (bánya) céljára szolgáló
terület, Kbn-b*
Közlekedési terület*
Beépítésre nem szánt területek összesen
DUNAVARSÁNY TELJES KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETE
*: Jelen módosítással érintett területfelhasználási kategóriák

Terület (ha)

%

3,99
376,47
18,05
37,67
127,22
67,08
7,80
5,04
24,77
8,80
11,14
3,33
9,81
3,39
0,10
31,14
8,08
1,34
6,24
4,55
1,52
757,53

0,18
16,71
0,80
1,67
5,65
2,98
0,35
0,22
1,09
0,39
0,49
0,15
0,44
0,15
~0,01
1,38
0,36
0,06
0,28
0,20
0,07
33,63

9,91
3,49
3,35
127,78
54,82
143,54
133,36
333,22
287,06
100,63
11,44
89,03
1,99

0,44
0,15
0,15
5,67
2,43
6,37
5,92
14,79
12,74
4,47
0,51
3,95
0,09

53,74

2,39

6,89
8,86

0,31
0,39

39,61

1,75

86,27
1.494,99
2.252,52

3,82
66,37
100

4. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA
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

Erdőgazdálkodási térség

420,87

18,70

Mezőgazdasági térség
Különleges rendeltetésű
térség
Építmények által igénybe
vett térség
Vízgazdálkodási térség

390,11

17,33

18,08+3,41+5,28
=26,77
38,99

59,94

2,66

-

-

42,11

1,87

-

-

335,30

14,90

9,55

7,210

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

36,36
0,021

Dunavarsány Város Településszerkezeti Terve módosítása a BATrT-től való, törvény által
biztosított eltérés alapján


a BATrT-ben rögzített erdőgazdálkodási térség 6,36%-át, 26,77 ha területet egyéb területfelhasználási egységként használ fel, mely kisebb mint a BATrT-ben rögzített
erdőgazdálkodási térség 15%-a;



a BATrT-ben rögzített mezőgazdasági térség 9,99%-át, 38,99 ha területet egyéb területfelhasználási egységként használ fel, mely kisebb mint a BATrT-ben rögzített mezőgazdasági
térség 10%-a;

5. BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁS
Dunavarsány Településszerkezeti Tervének 2016 és 2017-es módosításai után: +67,412
Dunavarsány Településszerkezeti Tervének jelen módosításait követően:
Jelenlegi állapot
Módosítással
érintett terület
T1

T2

T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10

Területfelhasználás

Terület (ha)

BIAÉ szorzó

0,12
0,5
Lke
1,00
2,7
Kel
0,46
1,5
Kbn-re
4,61
3,2
Eg
0,54
9
Lke
1,05
2,7
Gip
0,37
0,4
Ev
1,54
9
Nincs változás
Kbn-ho
39,91
3,2
Má
39,21
3,7
Eg
8,25
9
V
0,62
6
A tervezett állapotban történő változás kerül rögzítésre
Kre
1,58
1,5
Kbn-ez
0,66
3,2
Összesen:
Vt

BIAÉ
0,62
2,7
0,69
14,752
4,86
2,835
0,148
13,86
0
127,712
145,077
74,25
3,72
0
2,37
2,112
395,706

Tervezett állapot
Módosítással
érintett terület
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7

T8a

Területfelhasználás
Zkk
Kbn-la
Kbn-sp
Ev
Gksz
Ev
Tk
Kbn-b
Má
Eg
Kbn-sp
Ek

Terület (ha)
0,12
6,58
0,03
1,05
1,52
0,39
Nincs változás
39,91
39,61
0,22
8,25
+0,07
+0,02

BIAÉ szorzó

BIAÉ

6
3,2
3,2
9
0,4
9

0,72
21,056
0,096
9,45
0,608
3,51
0
319,28
7,922
0,814
74,25
+0,224
+0,18

8
0,2
3,7
9
3,2
9

Tervezett állapot
Módosítással
érintett terület
T8b
T8c

T8d

T9
T10

Területfelhasználás

Terület (ha)

Lke
Lf
Eg
Zkk
Vt
Gksz
Kfhk
Kbn-fhsz
Kbn-sp
Kbn-re
Zkk
Ek
Eg
Ev
közlekedési terület
Kbn-re
Ev

~0
+0,07
+0,02
-0,05
-0,13
-0,12
-0,24
-0,31
-0,12
~0
-0,02
-0,01
-0,02
~0
+0,97
1,58
0,66

BIAÉ szorzó
2,7
2,4
9
6
0,5
0,4
0,1
3,2
3,2
3,2
6
9
9
9
0,6
3,2
9
Összesen:

BIAÉ
0
+0,168
+0,18
-0,3
-0,065
-0,048
-0,024
-0,992
-0,384
0
-0,12
-0,09
-0,18
0
+0,582
5,056
5,94
447,833

A fenti táblázatok alapján a település közigazgatási területére számított BIAé 52,127-tel nő a tervezett
módosítások eredményeként, így a TSZT-ben rögzített érték a jelen módosítást követően: +119,539-re
nő.

Dunavarsány Város Helyi Építési Szabályzatának és
Szabályozási tervének módosítása

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2018. (... ...) 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” (továbbiakban:SZT)
a) „SZT-0/b” számú, az SZT jelmagyarázatát tartalmazó tervlapja helyébe jelen rendelet 1.
melléklet „SZT-0/b/M2” számú tervlapja lép.
b) A3-as szelvényezés, illetve digitális dokumentálás esetén, az M=1:4000 méretarányú tervlapok
ba) „SZT-1” szelvénye helyébe jelen rendelet 1. m1elléklet „SZT-1/M2” számú szelvénye,
bb) „SZT-2” szelvénye helyébe jelen rendelet 1. melléklet „SZT-2/M2” számú szelvénye,
bc) „SZT-3” szelvénye helyébe jelen rendelet 1. melléklet „SZT-3/M2” számú szelvénye,
bd) „SZT-4” szelvénye helyébe jelen rendelet 1. melléklet „SZT-4/M2” számú szelvénye,
be) „SZT-5” szelvénye helyébe jelen rendelet 1. melléklet „SZT-5/M2” számú szelvénye,
bf) „SZT-7” szelvénye helyébe jelen rendelet 1. melléklet „SZT-7/M2” számú szelvénye,
bg) „SZT-8” szelvénye helyébe jelen rendelet 1. melléklet „SZT-8/M2” számú szelvénye,
bh) „SZT-9” szelvénye helyébe jelen rendelet 1. melléklet „SZT-9/M2” számú szelvénye,
bi) „SZT-10” szelvénye helyébe jelen rendelet 1. melléklet „SZT-10/M2” számú szelvénye,
bj) „SZT-12” szelvénye helyébe jelen rendelet 1. melléklet „SZT-12/M2” számú szelvénye,
bk) „SZT-13” szelvénye helyébe jelen rendelet 1. melléklet „SZT-13/M2” számú szelvénye,
bl) „SZT-14” szelvénye helyébe jelen rendelet 1. melléklet „SZT-14/M2” számú szelvénye,
bm) „SZT-15” szelvénye helyébe jelen rendelet 1. melléklet „SZT-15/M2” számú szelvénye,
bn) „SZT-17” szelvénye helyébe jelen rendelet 1. melléklet „SZT-17/M2” számú szelvénye,
bo) „SZT-18” szelvénye helyébe jelen rendelet 1. melléklet „SZT-18/M2” számú szelvénye,
bp) „SZT-19” szelvénye helyébe jelen rendelet 1. melléklet „SZT-19/M2” számú szelvénye,
lép.

c) A0 szelvényezés esetén, az M=1:4000 méretarányú „SZT-a” és „SZT-b” számú tervlapok
tartalmának helyébe a b) pontban meghatározott tartalom lép.
3.§ A R. 3.§-a az alábbi (6)-(7) bekezdésekkel egészül ki:
„(6) A telekalakítás sajátos jogintézménnyel érintett területeken:
a) tömbfeltárás a sajátos jogintézménnyel érintett teljes terület egységes telekalakítása szerint
valósítható meg;
b) telekfelosztás csak a tömb feltárását biztosító úthálózat szabályozásával egy időben, vagy azt
követően valósulhat meg;
c) közvetlen közterület kapcsolattal rendelkező, de tömbfeltáró út szabályozásával is érintett telek,
a jelölt szabályozás figyelembevételével, csak a közlekedési célú telkek kialakítását követően
osztható meg, vagy építhető be;
d) a közvetlen közterületi kapcsolattal nem rendelkező telek, a tömbfeltárást biztosító közlekedési
célú területek kialakulásával válik rendezett építési telekké.
(7) A 2. melléklet szerinti Kbn-te övezetet érintő feltételes szabályozási vonal szerinti
telekalakításnak feltétele a temető érintett területrészének rendezése.”
4.§ (1) A R. 4.§ (2) bek. ba) pontja helyébe az alábbi pont lép:
„ba) legfeljebb 4 db telek megközelítése esetén legalább 10 m, mely a kialakult állapot szerinti,
vagy ahhoz illeszkedő keskeny útburkolat esetén 8 m-ig csökkenthető.”
(2) A R. 4.§-a az alábbi (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A magánutakat, a terepadottságokat is figyelembe véve, a 4. függelékben meghatározott
mintakeresztszelvények szerint, vagy azokkal műszakilag azonos módon kell kialakítani.”
5.§ A R. 22.§-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A SZT-n ábrázolt veszélyes üzem veszélyességi övezeteinek (belső-, középső-, külső zóna)
határain belül, az egyes veszélyességi övezetekre vonatkozó jogszabályi előírásokat kell
alkalmazni.”
6.§ (1) A R. 28.§ (1) bek. b) pontja helyébe az alábbi pont lép:
„b) előzetes megállapítás nélkül általánosan:
ba) bűzzáróan és zajvédelemmel kivitelezett műtárgy esetén 20 m,
bűzzár vagy zajvédelem nélküli műtárgy esetén 150 m,”
(2) A R. 28.§ (1) bek. az alábbi c) ponttal egészül ki:
„c) A b) pontban meghatározott értékek részletes szakvélemény alapján, egyedileg is
pontosíthatók.”
7.§ A R. 29.§ (4) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:
„(4) A csapadékvizek vízmegtartását telken belül - a szomszédos
közterületeket nem érintve, a csapadékvizek helyben való
biztosításával - kell megoldani. A csapadékvíz kivezetése
csapadékcsatorna, akár nyílt árkos a közcsatorna-hálózat) a
kimerülését követően történhet csak.”

telkeket, valamint a csatlakozó
tározásának, hasznosításának
a közhálózatba (akár zárt
telken belüli tárolókapacitás

8.§ (1) A R. 34.§ (1) bekezdésének a)-c) pontjai helyébe az alábbi pontok lépnek:
„a) az építési telek az egyes övezeti előírásoknak megfelelően közművesített legyen, vagy a telek
közműellátásának feltétele biztosított legyen,
b) az építési telek vonatkozásában, közcsatorna hiányában a zárt rendszerű szennyvíztároló vagy
egyéb közműpótló alkalmazását a vonatkozó övezeti és általános érvényű előírások nem zárják ki,
c) az építési telek az övezeti előírásoknak megfelelő méretű legyen, kivéve a lakótelkeket, ahol a
meglévő telek az övezeti előírásoknál kisebb méretű is lehet, ha az az előírások keretei között
beépíthető”

(2) A R. 34.§ (1) bekezdése az alábbi d)-e) pontokkal egészül ki:
„d) az építési telek megközelítését biztosító közlekedési célú közterület, vagy magánút kialakítása
és annak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése;
e) a d) pont szerinti közút vagy magánút az övezeti előírásoknak és a közúti közlekedésre vonatkozó
ágazati szabályoknak megfelelő módon kiépült vagy ki fog épülni a tervezett épület használatba
vételének időpontjáig”
9.§ A R. 34.§ (3) bekezdésének helyébe az alábbi bekezdés lép:
„(3) A hátsókert határvonala:
a) a 100 méternél nagyobb telekmélységű telkek esetében az utcavonaltól mért 50 méternél;
b) 100 méter és 60 méter közötti telekmélységű telkek esetében a telek mélységének az utcavonaltól
mért felénél;
c).a 60 méternél kisebb telekmélységű telkek esetében a telek mélységének az utcavonaltól mért
60%-ánál;
d) nyeles telek esetében az utca irányából, a nyél végétől mért maximum 50 méternél
húzódik.”
10.§ A R. 37.§ (4) bekezdésének helyébe az alábbi bekezdés lép:
„(4) Fakivágás, a fás szárú növények pótlása, vagy esetleges pótlás helyett történő pénzbeli
megváltása csak a „fák és fás szárú növények védelméről” szóló önkormányzati rendelet, vagy
magasabb szintű jogszabály alapján végezhető.”
11.§ A R. 38.§ (2) bekezdésének helyébe az alábbi bekezdés lép:
„(2) Az egyes ingatlanokon az építési övezetenként, övezetenként meghatározott zöldfelületeket
a) legkésőbb az épületek használatba vételét követő egy éven belül, legalább 40%-ban nyúlványok
nélküli, egybefüggő zöldfelületként kell kialakítani,
b) csak fennmaradási engedélyezési eljárás keretében lehetséges részlegesen megváltani, a
vonatkozó önkormányzati rendelet alapján.”
12.§ A R. 42.§ (2) bekezdésének b) pontja helyébe az alábbi pont lép:
„b) olyan, már meghatározó módon felosztott és jellemzően beépített telektömbben, ahol a kialakult
telekadottságok, valamint egyéb meghatározó tényező (pl. vasútvonal) miatt a területet feltáró út
nem alakítható ki és a tömbre vonatkozó építési előírások érvényesíthetők a nyeles telek kialakítása
esetén is.”
13.§ A R. 45.§ (3) bekezdésének helyébe az alábbi bekezdés lép:
„(3) A kertvárosias lakóterületen
a) telkenként egy, egybefüggő teherhordó szerkezettel és egybefüggő tetőfelépítménnyel, egy
tömegben kialakítandó, legfeljebb 2 lakásos lakóépület létesíthető, ha az övezeti előírások
másképpen nem rendelkeznek.
b) a kialakult – K jelű – építési övezetekben egy, egybefüggő teherhordó szerkezettel és egybefüggő
tetőfelépítménnyel, egy tömegben kialakítandó lakóépület létesíthető.
c) az építési övezeti előírásokban meghatározott legkisebb telekméret kétszeresét elérő méretű
telken egy, egybefüggő teherhordó szerkezettel és egybefüggő tetőfelépítménnyel, egy tömegben
kialakítandó lakóépületben négy lakás létesíthető, amennyiben minden műszaki előírás,
településképi követelmény és a telepítés megfelelő településképi illesztése maradéktalanul
biztosítható.
d) az egy tömegben kialakított többlakásos lakóépületek esetében, az egyes lakások összekötése
csak teherhordó szerkezettel és a teljes lakóépületen egybefüggő tetőfelépítménnyel lehetséges. Az
egyes lakások pergolával, lábakon álló tetővel, fedett terasszal, könnyű szerkezetes tárolóval, vagy
raktárral való összekötése nem minősül a lakóépület egy tömegben történő kialakításának.”

14.§ A R. 46.§ (1) bekezdésének helyébe az alábbi bekezdés lép:
„(1) Az Lke jelű kertvárosias lakóterületeken az előkert mérete 5 m, meglévő, kialakult állapot
esetén a kialakult állapothoz illeszkedő.”
15.§ (1) A R. 47.§ (1) bekezdése az alábbi c) ponttal egészül ki:
„c) az építési övezetben a beépítés feltétele a területre vonatkozó érvényes településrendezési
szerződés megléte.”
(2) A R. 47.§-a az alábbi (3)-(5) bekezdésekkel egészül ki:
„(3) Az Lke-SZ-9 és Lke-O-3 jelű építési övezetekben az 1. melléklet 2. pontjában az építési telek
megengedett legnagyobb beépítési mértékeként meghatározott 40%-os értékből
a) maximum 30% használható fel a lakó, vagy egyéb főrendeltetés elhelyezésére,
b) 10% csak a főrendeltetést kiszolgáló építmények, melléképítmények elhelyezésére
használható.
(4) Az Lke-SZ-10 jelű építési övezetben sportpálya elhelyezése is megengedett. Ezen felül a
sportpályához, vagy a sport rendeltetéshez kötődő kiegészítő rendeltetések és építmények
elhelyezése is megengedett.
(5) Lke-Z-1 jelű építési övezetben a 45. § (2) bekezdésben meghatározott rendeltetéseken kívül,
főrendeltetésként gépjárműparkoló is elhelyezhető.”
16.§ A R. 52.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:
„(1) A Vt-SZ-7, Vt-SZ-8 és Vt-SZ-9 jelű építési övezetekben (Sun Residence lakópark)
a) telkenként legfeljebb négy önálló rendeltetési egységet tartalmazó épület helyezhető el,
b) a beépítés feltétele a területre vonatkozó érvényes településrendezési szerződés megléte”
17.§ A R. 63.§ (3) bekezdése az alábbi c) ponttal egészül ki:
„c) a beépítés feltétele a területre vonatkozó érvényes településrendezési szerződés megléte.”
18.§ A R. 67.§-a az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A sport célú fő rendeltetést kiszolgáló egyéb építmények (labdafogó háló, sporteszközök, stb.)
az építési helyen kívül is elhelyezhetők.”
19.§ A R. 75.§ (1) bek. f) pontja helyébe az alábbi pont lép:
„f) a 51104 jelű bekötő út

K.V.A.”

20. § A R. 58. alcíme helyébe az alábbi alcím lép:
„58. Előírások az általános mezőgazdasági területekre (Má, Má-l, Má-á, Má-f, Má-f-la és Me)”
21.§ A R. 91.§-a helyébe az alábbiak lépnek:
„(1) Az Má-f és Má-f-la jelű általános fás mezőgazdasági övezetekben
a) a 3.000 m2-t el nem érő területű telken lakóépületet 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 helyezhető el mezőgazdasági és legalább részleges közműellátás esetén - lakó rendeltetésű épület, valamint terepszint alatti
építmény (pince) úgy, hogy a lakó rendeltetésű épület legfeljebb a beépíthetőség felén létesülhet;
c) a lakóépület épületmagassága legfeljebb 7,5 m lehet.
(2) Má-f jelű általános fás mezőgazdasági övezetben a lakóépületben a tulajdonos számára
legfeljebb két lakás, ezen felül legfeljebb további két szolgálati lakás létesíthető.
(3) Az Má-f-la jelű általános mezőgazdasági terület övezetben
a) a terület fásított, erdős jellege megtartandó, a faállomány min. 70%-os megtartásával,

b) telkenként több épület, de csak legfeljebb 1 lakó, vagy egyéb főrendeltetést tartalmazó épület
helyezhető el.
(4) Az övezetben a megengedhető épületmagasság értéket a mezőgazdasági tevékenységhez
szükséges üzemi építmények (pl. silók) technológiai okokból legfeljebb kétszeresen haladhatják
meg.
(5) 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.”
22. § A R. 66. alcíme helyébe az alábbi alcím lép:
„66. Különleges beépítésre nem szánt területek
(Kbn jelű területek: Kbn-re, Kbn-sp, Kbn-fhsz, Kbn-te, Kbn-ez, Kbn-t, Kbn-la, Kbn-b)”
23.§ (1) A R. 96.§ (1) bekezdése az alábbi i) ponttal egészül ki:
„i) a Kbn-b jelű övezet területén
ia) nyersanyag-kitermelés (bánya), nyersanyag-feldolgozás céljára szolgáló, bányaműveléssel - a
nyersanyag-kitermeléssel és a nyersanyag-, másodnyersanyagfeldolgozással, telephelyengedély
alapján nem veszélyes és nem szerves hulladékok gyűjtésével és tárolásával - kapcsolatos
tevékenységek folytathatók, valamint az azokhoz szükséges építmények helyezhetők el,
ib) a szomszédos természetközeli területek védelme érdekében a bányászati tevékenységet úgy kell
folytatni, hogy annak ne legyenek káros környezeti hatásai a védett területekre.”
(2) A R. 96.§ (4) bekezdése az alábbi f) ponttal egészül ki:
„f) Az övezet területén telket alakítani csak az 1. mellékletben meghatározott minimális telekméret
betartásával lehet úgy, hogy a minimális telekméret csak a tó körüli szárazulat területére értendő,
de amennyiben a tó körüli szárazulat területe meghaladja a meghatározott érték többszörösét,
akkor is tavanként maximum egy telek alakítható ki az övezetben.”
(3) A R. 96.§-a (5) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:
„(5) A Kbn-b jelű övezetre vonatkozó további előírások:
a) Az övezet területén a bányászatra vonatkozó törvény és a végrehajtásáról szóló rendeletben
foglaltak betartandók, az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységek figyelembe vételével.
b) A bányászati tevékenység lezárását követően a bányavállalkozó köteles bánya-rekultivációt
elvégezni,
c) Bányászati tevékenység – nyersanyag kitermelés, nyersanyag feldolgozás - kizárólag az SZT-n
lehatárolt Kb jelű különleges bánya területen és a Kbn-b jelű különleges beépítésre nem szánt
bánya területen folytatható.
d) Tájrendezés csak a bányatelek megállapításakor elkészülő tervek alapján, a jelen építési
szabályzatnak és SZT-nek megfelelően történhet az önkormányzattal egyeztetett módon.”
(4) A R. 96.§-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A különleges beépítésre nem szánt területeken a 2. mellékletben területileg lehatárolt
övezetekben az 1. melléklet 12. pontja szerinti határértékeket kell alkalmazni.”
24. § (1) A R. 1. melléklet 2. pontjában lévő táblázat helyébe az alábbi táblázat lép:
„2. Kertvárosias lakóterület
Az építési telek
Az építési
övezet jele

Lke-SZ-K
Lke-SZ-1
Lke-SZ-2

A
beépítés
jellemző
módja

SZ
SZ
SZ

kialakítható
legkisebb

Az épület megengedett
kialakítandó
legkisebb

megengedett legnagyobb

területe

szélessége

beépítési
mértéke

szintterületi
mutatója

m2

m

%

m2/m2

600
1000
1500

K
18
20

30
30
30

0,6
0,6
0,6

legkisebb*

legnagyobb

terepszint
alatti beépítési
mértéke

zöldfelületi
mértéke

%

%

m

m

40
40
40

50
50
50

3,0
3,5
3,5

K
7,5
7,5

épületmagassága

Lke-SZ-3
Lke-SZ-4
Lke-SZ-5
Lke-SZ-6
Lke-SZ-7
Lke-SZ-8
Lke-SZ-9
Lke-SZ-10
Lke-O-K
Lke-O-1
Lke-O-2
Lke-O-3
Lke-Z-1

SZ
SZ
SZ
SZ
SZ
SZ
SZ
SZ
O
O
O
O
O

600
800
550
600
700
800
800
800
550
800
800
800
450

16
20
16
16
21
18
20
20
16
16
18
16
12

30
30
30
30
30
30
40**
30
30
30
30
40**
30

0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,8
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6

40
40
30
30
40
40
40
40
40
40
40
40
40

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

3,5
3,5
3,0
3,0
3,0
4,5
3,5
3,5
3,0
3,5
3,0
3,5
3,0

7,5
7,5
7,5
5,0
4,5
7,5
7,5
7,5
K
7,5
4,5
7,5
7,5

SZ- szabadonálló beépítés, K – kialakult, de legfeljebb 7,5 m, O – oldalhatáron álló beépítés, Z - zártsorú beépítés
Az épület megengedett legkisebb épületmagassága* - kivéve a melléképületeket
**: A 47. § (3) bekezdésében foglaltak alkalmazásával.”

(2) A R. 1. melléklet 4. pontjában lévő táblázat helyébe az alábbi táblázat lép:
„4. Településközpont vegyes terület
Az építési telek

Az építési
övezet jele

A
beépítés
jellemző
módja

kialakítható
legkisebb

Az épület megengedett
kialakítandó
legkisebb

megengedett legnagyobb

területe

szélessége

beépítési
mértéke

szintterületi
mutatója

m2

m

%

m2/m2

terepszint
alatti
beépítési
mértéke

zöldfelületi
mértéke

legkisebb*

legnagyobb

épületmagassága

%

%

m

m

Vt-K
Vt-SZ-1
Vt-SZ-2
Vt-SZ-3
Vt-SZ-4
Vt-SZ-5
Vt-SZ-6
Vt-SZ-7
Vt-SZ-8
Vt-SZ-9
Vt-SZ-10
Vt-SZ-11
Vt-O-1
Vt-O-2

SZ
SZ
SZ
SZ
SZ
SZ
SZ
SZ
SZ
SZ
SZ
SZ
O
O

K
800
800
3000
1000
1000
1000
550
1000
1000
800
1000
800
550

18
20
20
16
18
18
18
18
16
16

30
10
30
25
25
60
40
40
40
20
40
40
40
50**

1,5
0,5
1,0
1,0
1,0
2,4
1,4
1,0
1,0
0,6
1,0
1,4
1,4
0,8

40
10
40
35
35
70
50
40
40
20
40
50
50
50

40
70
40
50
20
20
30
30
30
50
30
30
30
10

3,0
3,5
3,5
4,5
4,5
4,5
4,5
3,0
3,0
3,0
4,5
4,5
3,5
3,5

K
5,5
7,5
7,5
12,5
12,5
10,0
7,5
7,5
7,5
7,5
10,0
7,5
7,5

Vt-Z-1

Z

800

16

40/saroktelken 65

1,6

50/saroktelken 75

20

3,5

10,0

Vt-Z-2

Z

1500

30

1,6

40

20

4,5

12,5

Vt-Z-3

Z

1500

30

1,6

40

10

4,5

12,5

Vt-Z-K
Vt-SZ-K

SZ
SZ

550
600

16
-

1,0
1,4

40
40

40
40

3,5
3,0

7,5
K

30
70/saroktelken 80
40
30

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%”

(3) A R. 1. melléklet 5. pontjában lévő táblázat helyébe az alábbi táblázat lép:
„5. Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület
Az építési telek

Az építési
övezet jele

A beépítés
jellemző
módja

kialakítható
legkisebb

megengedett legnagyobb

legkisebb*

legnagyobb

terepszint
alatti
beépítési
mértéke

zöldfelületi
mértéke

%

%

m

m

1,6
2,0
2,0
1,6
1,6
1,6
1,6

45
50
60
45
50
45
45

25
20
20
20
20
20
25

4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
3,5
3,5

9,0
10,0
12,5
10,0
10,0
7,5
10,0

60

0,6

60

20

3,0

5,5

20

50

1,5

60

25

3,0

12,5

30

60

2,0

60

20

4,5

12,5

területe

szélessége

beépítési
mértéke

szintterületi
mutatója

m2

m

%

m2/m2

SZ
SZ
SZ
SZ
SZ
SZ
SZ

2500
2000
5000
2000
1500
750
5000

35
20
30
30
20
20
40

35
40
50
35
40
35
35

Gksz-8

Z

a min. a
K, a max.
aK+aK
40%-a*

10

Gksz-9

SZ

4000

Gksz-10

SZ

5000

Gksz-1
Gksz-2
Gksz-3
Gksz-4
Gksz-5
Gksz-6
Gksz-7

Az épület megengedett
kialakítandó
legkisebb

épületmagassága

SZ – szabadonálló beépítés, K – kialakult, * - a területbővítéssel létrejövő telekrész nem keríthető le, a telek nem beépített
része közhasználat számára megnyitott területként használható csak. Az épület megengedett legkisebb épületmagassága* kivéve a melléképületeket”

(4) A R. 1. melléklet 9. pontjában lévő táblázat helyébe az alábbi táblázat lép:
„9. Különleges beépítésre szánt terület

Az építési
övezet jele

A
beépítés
jellemző
módja

kialakítható legkisebb

Az építési telek
megengedett legnagyobb
terepszint
beépítési szintterületi
alatti
mértéke
mutatója
beépítés
mértéke
%
m2/m2
%

Az épület megengedett
legkisebb
zöldfelületi
mértéke

területe

szélessége

m2

m

O
O
O
SZ
SZ
SZ
SZ
SZ
SZ

500
280
600
600
1200
450
15000
25000
25000

12
12
14
25
15
50
-

20
20
20
30
15
30
30
5
10

0,4
0,4
0,2
1,4
0,4
0,6
1,0
0,2
0,2

20
20
30
40
15
30
40
6
6

70
70
60
40
75
50
40
85
80

%

legkisebb*

legnagyobb

épületmagassága
m

m

Kel-O-1
Kre-O-1
Kre-O-2
Kre-SZ-1
Kre-SZ-2
Kre-SZ-3
Kre-SZ-4
Kreho-1
Kreho-2
Kre-spSZ**
Kho-SZ-1
Kki

3,0
4,5
3,0
4,5
2,5
4,5
3,5
7,5
2,5
6,5
4,0
6,0
3,5
10,0
egyedi előírás szerint
4,5

SZ

1000

40

40

1,6

45

40

3,5

12,5

SZ
SZ

10000
K

40
-

30
40

1,0
1,0

40
40

3,5
3,0

10,0
6,0

Kb

SZ

K

K

10

0,4

20

40
40
40, a
vízfelület
beszámítható

3,0

technológi
ai igény
szerint

Ksp-SZ-1
Kok-sp

SZ
SZ

5000
2000

40
30

20
20

0,6
0,4

30
30

40
40

4,0
2,5
technol
ógiai
igény
szerint

Kfhk

SZ

K, nem
oszthat
ó

K

20

-

-

40

Kmü

SZ

5000

40

30

1,5

40

40

3,5

Kv-1

SZ

2000

30

30

1,0

40

50

3,0

12,5
7,5
6,0/illetve
technológi
ai igény
szerint
technológi
ai igény
szerint
10,0/illetve
technológi
ai igény
szerint

SZ - szabadonálló beépítés, O – oldalhatáronálló 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”

(5) A R. 1. melléklet 11. pontjában lévő táblázat helyébe az alábbi táblázat lép:
„11. Általános mezőgazdasági területek
legkisebb
Az
övezet
jele

A beépítés
jellemző
módja

Má
Má-l
Má-á
Má-f
Má-f-la
Me

SZ
SZ
SZ
SZ
SZ
-

területe

szélessége

m2

m

3000
20000
10000
3000
6000
-

20
60

A beépíthető földrészlet
A beépítési
magasság
megengedett legnagyobb
beépített- kialakítandó megengedett
legnagyobb
legkisebb
beépítettbruttó
ségének
mértéke,
zöldfelületi
ségének
szintterületi
mértéke
épületmértéke
mértéke
mutatója
a terepszint
magassága
alatt
2
2
%
m /m
%
%
m

3
3
3
3
10***
-

0,1
-

3
3
3
3
5
-

80**
-

4,5*
4,5*
4,5*
4,5*7,5
-

4,5* - mezőgazdasági technológiai igény esetén ettől eltérő lehet
80** - a meglévő faállomány 70%-os megtartása mellett
10*** - a 91. § (1) bekezdés b) pontban foglaltak alkalmazásával.”

(6) A R. 1. melléklet 12. pontjában lévő táblázat helyébe az alábbi táblázat lép:
„12. Különleges beépítésre nem szánt területek

Az építési
övezet jele

A
beépítés
jellemző
módja

kialakítható legkisebb
területe

szélessége

m2

m

Az építési telek
megengedett legnagyobb
terepszint
szintbeépítési
alatti
területi
mértéke
beépítés
mutatója
mértéke
%
m2/m2
%

Az épület megengedett
legkisebb
zöldfelületi
mértéke

legkisebb

legnagyobb

épületmagassága

%

m

m

Kbn-re
Kbn-la
Kbn-sp-L

SZ
SZ
SZ

2000
10000**
10000

70

3
10
5

0,03
0,1
0,06

3
15
15

65
65
40

2,5
2,5
3,0

Kbn-sp-1

SZ

8000

40

5

0,06

15

40

3,0

3,5
7,5
9,0
6,0
(12,0*)

Kbn-sp-2

SZ

5000

-

0,06
-

15
-

40
-

3,0

7,5

2,5

3,0

70
-

5
2, de
max.16m2
2
3
1

Kbn-fhsz

SZ

-

-

Kbn-te
Kbn-ez-1
Kbn-ez-2
Kbn-t

SZ
SZ
SZ

10000
300
-

0,04
0,03
0,01

15
3
-

40
100
60
-

2,5
2,5
2,5

-

10

0,1

-

40***

-

6,0
5,5
3,5
technológiai
igény
szerint

Kbn-b

SZ

-

* - vízi csúszda épületmagassága
**: a 96. § (4) bekezdés f) pontban foglaltak alkalmazásával.
***: A legkisebb zöldfelület mértékébe a vízfelület is 100%-ban beszámítható.”

25. § (1) A R. 4. függeléke jelen rendelet 1. függelékének tartalmával kiegészül.
(2) A R. kiegészül a 6. függelékkel a jelen rendelet 2. függelékének tartalma szerint
26.§ (1) A R. 13. alcíme hatályát veszti.
(2) A R. 19.§-a hatályát veszti.
(3) A R. 96.§ (1) bek. d) pontja hatályát veszti.
27. § (1) E rendelet jóváhagyását követő 30. nap után, 2018…. napján lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a rendelet hatályba lépését követően indult eljárásokban kell
alkalmazni.
Dunavarsány, 2018….
Gergőné Varga Tünde
polgármester

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

A rendelet kihirdetve 2018 …… :
dr. Szilágyi Ákos
jegyző

1. függelék a …/2018. (…...) önkormányzati rendelethez
Mintakeresztszelvények

2. függelék a …/2018. (…...) önkormányzati rendelethez
Elővásárlási jog bejegyzését megalapozó településrendezési célok

A Petőfi Művelődési Ház előtti tér megújítása
Érintett helyrajzi számok: 102/2; 107/3
Önkormányzati területek bővítése
Érintett helyrajzi számok: 93
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Gergőné Yarga Tünde
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polgármester

Énrrzrnl

Dunavarsány Város Önkormányzat Polgármes
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1.

Dunavarsány
Kossuth Lajos utca
2336

18.

Ti szt elt Po lgúrmesíer A s szo ny !

Értesítenl.ho{;, Dunavarsány Vár,os teleptilésrerlc]ezésieszközeinelt részJeges rllóclosításával
és a htrzzá kapcsolódó egves tiirvénl,ek nlódosítlisár,ól
szóltí 20ll, évi CXXVIIl. törvérry 24. ,s 1I) bekezdése. valalllitlt a telepiilésf§lesztési
ktlnccpcióról. az irttegreilt telepiilésíb.|lesztésistratégiiuól és a telepiilésrendezési eszkijzökr,ől,
valalllillt eg\es telepiilésrerrdezési sa.iátos .iogirltéznlényeltről sztiló j l4i2012. (XI. 8.) Korrrl.
rerrdelet 37. §-a szerillt tíiz- és poltirri védelIlri. valalllitit iparbiztonsági szentpontbó] az alábbi
|<apcsolatbart a katasztrólivéclelenlr,ől

el(izetes vélenlérrvtadorrl

:

,,\ tíizoltó gép.járlníivek votlulása és nríiköclése céljára a7_

építnrénveklrez.trztlk

ntegk(izelítéséreszolgáló rrleglévő tltat" illelőleg tertiletet triztosítarri keIl. A tíizoltási
télvontrlási teriiletelt és tttak elhelyezkedésével ktrpcsolattrsall a teriiletileg illetékes
Katasztriitavéclel nl i Ki rende ltséggel kel l et1 eZetn i.

A

az aclott körtt1 ezetbetl található. ciltóvizet biztosítti
A korábbarr létesiilt" rlreglévő íöldalatti tíizcsapokat
típtrsúrra kell kicserélni. l]a zlz írtszabtilyozás. közrrlíikiválttís a

tervtrltidosításokkal kapcsolatban

túizcsapol< sztirrliit csöl<l<etrterri r-renl lehet.

iitépítésrikkor.ti;ld t'eletti
vezetékes vízelltitás kiépítését
is ér,inti" a sziiltséges oltóvizet fijld í-eletti tLizcsapol<kal kell
hizttlsílani.

Az

úrtszabá|yozási tervek biztosítsák, - ide érlve az úrtépítési,közírti fbrgalrrri és parkolási
a középrr-ragirs és tla_{as épületek legaláblr egyik oldaliin a tiizoltiisi í'elvonLrlási

rendet teriiletet.

A

tervnlódosítás által érintett tet,iileten. továbbá a közniihálózat a vezetékes vízlrálózat
nvonlvotla|ának nlegváltoztatásal<or r,,agy úli tlyontvonal létesítésekoraz ír j tíizcsapok
telepítési hely,c<t" illetve a rrleglévőI< áthell,e,zését a tertiletileg illetékes Kittilsztrriíavédelrni
I(irendeltséggel kell egyeztetni.

A tiizcsapokrrál

a tíizolt(l _eépjárrrlLivek részéreúgl,kcll t'elállítási ltelvet lriztosítani. Iloey azok
úrt szaba<lon tnarad.jon.

tllellett l,-.galább eqy nyolllsávíl közlekedési

Anlerrrrvibetr az iparbiztonsági hatóság korábbi hatiii,tlzltlával l<i.|elölt veszélvességi ijvezetet is
érirrti a szabál1,ozandó teriilet. ir veszélvességiijvezet határárr beliil tijrténő íb.ilésztésekrea

l

]0ll. évi CXXVIlI. törvén1 és a 2lC)/20ll. (X.20.)
lendelkezelseit is íigr.elerllbe kell venni.

Kortlttitiyt,etldelet vcltrirtktrz(l

A 2l9,20ll.

(X.20.) Korirlánr,renclelet 29. r\-ában íb_glaltak szetint a polgántlesternek
következők szc,rint kell biztosítallia. lrogy,a 1éjIesztéssel l<apcsolatos dörrtés rrreghozatalakor
veszé l l"essé l] i ör,ezet ltirtii ririt

í'i gve

l

eln be veg1,,é k

a
a

:

' a

polgárlllester a veszélvességi iivezet lratárán beItili tertileten tijlténő esetleges
ieilesztésel< sclr,árt íj_gvelentbe veszi a veszélvességi övezet hirtárait. és a í§lesztésekről

a fejIesztés engedélvezése cliitt bizottság lótrehozását l<ezdenlét)_\,ezi az ipalbiztonsáei
hattisiigrrál;

' a

poIgiir|llestcl,nek biztosítarria kell. hog1"a bizottsiigi álláslbglalást követiien a
telvezett fe.jlesztésriil az érirrtett rly,ilviirtosstig vellenteitlyt nvilvziníthasson. Etlrrek

'

érdekében a polgiirIllesternek a í'e.jlesztésltez kapcsolcidó dokLtnlentációkat. terveket
Ilirdetrrrény,i kijzzétcttel út_ián 2l napig lrclzzáférhetővé kcll tetlni és ezen idij alatt
aztlkra az érintett tlvilviirrosslig eíszrevételeket tehet:
ir ptllgárrnester bizttlsítia. hogy a f-e_ilesztéssel kapcsolatos clijrrtés tlleghozatalal<tlr ii
bizottsági iilliisfbglalást és az e'r,intett tlyilvánosság észrevételeit a tel,vezett téjlesztés
kiaI ak ításal<or kel i ő tnértél<betl íi gvelerltbe vegy,,ék.

.1 yélanttttlc-ési alltit't't,s /tlt'tibbi ,s:uku,y:tibutt i,s rés:íkíttiltttttk yt,tttti, tt yéleméttl,c:ű,si
ilt,,kttntettttic,itil clakírtlttiktts utlulltorJtl:ritt.s:íye,skedjék mt,.gkíilJcni.
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Branyiczky Márk tű. ezredes
tíizoltóSági tanácsos
igazgatő
nevében és megbízásából:

oláh László tű. százados
mb. hatósági osztá|y v ezeíő
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+36 28 532-323 Vagy +36 28 532-308
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EtőszÁra;

Ügyiratszám:

Tárgy: Dunavarsány TRE részleges módosítása.

Ügyintéző: Hunya

Hiv. szám: Dv/393-19'2aft. (Kertész Beáta)

Telefon:

Melléklet:

Ké rjük, b e adványaib an

_

hivatkozzon

ü

gyi rats z árnunkt a!

Dunavarsány Város Ön kormá nyzat Polgá rmestere
2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. l8.

megkaptam hivatkozott számú levelét, amelyben az1991. évi LXXV|II. tv. (továbbiakban: Étv.;S.51Z;
bekezdésére és a3l412012. (Xl. 8.) Korm. rendelet 37. §-ára hivatkozva az erdészeti hatóságtól á|lásfoglalást, valamint
a212005. (l. l1.) Korm, rendeletre hivatkozvanyilatkozatot kért környezetivizsgálathoz.

Köszönettel

A

foldművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséról szóló 38312016. (Xll. 2.) Korm.
rendelet ll. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörben eljárva, a rendelet 2, számú melléklete szerinti illetékességi
szabályok figyelernbevételéveIa hatáskörünkbe tartozó jogszabályokon alapr_rló követelmények a következők:
1.

Az erdóről, azerdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szőlő2009, éviXXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.)
4, §-ában meghatározza az Eyt hatálya alá tartoző tertileteket és a 6., l3. és 15. §-aiban deíiniálja azokat.
Felhívom a figyelmet arra, hogy a törvény nyilvántartási ál|apothoz kőti az erdő fogalmát, netn pedig az
ingatlan-nyilvántartásban szereplő erdő művelési ághoz. Ez sok fólreértésre ad okot, hiszen az ingatlannyilvántarlási á|lapotból kiinduló tervező gyakran azEvt.-vel ellentétes övezeti besorolást tervez rneg. A térség
erdeit ábrázoló térképetazadat kiadásárajogosult

erdészeti hatóság elkészíti. Kérelmével annakjellege szerint a

Pest Megyei Kormányhivatal Fö|dművelésügyi és Erdőgazdá|kodási Főosztályához yagy a
Elelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Erdészeti lgazgatőságához fordulhat. Az Országos Erdőállomány

J.

4.

Nemzeti
Adattár

térképiállománya egyébként a http://erdoterkep.nebih.gov.hu/ linken keresztül elérhető.
Szintén előforduló probléma, hogy a tervkészítéssorán a tervezők egyes erdőterületek rendeltetését önkényesen
megváltoztatják. A rendeltetés megállapííás az Evt. 23.§ (1) bekezdése alapján azerdészeti hatóság hatásköre. A
helyi rendelet tehát a fennálló jogi szabályozás értelmében nem váltoáathatja megazerdőterürletek rendeltetését.
Az Evt. 78. § (1) bekezdése szerint erdőterürletet igénybe venni csak különösen indokolt esetben lehet, és
általában csak közérdekből. Ezek rniatt kérem, hogy erdőt érintő igénybevételeketne, vagy csak közérdekből és
valóban kivételesen indokolt esetben tervezzenek, de az egyéb területekkel kapcsolatos terveiket is úrgy alakítsák
ki, hogy a folytatásra is gondoljanak, azEvt.hatálya alátartoző részek más célúhasznosítására igény közvetetten
se jelentkezzen, azétl se, melt a beépítkezésekaz erdő határáig megvalósultak már és a folytatás csak így lenne
megoldható. Felhívom figyelrnüket, hogy a fentiek figyelembe vételével olyan szabályozásokat tervezzenek.
amely a további infrastruktúrális létesítmények(úrt, víz, gén, elektromos áram, csatorna, kábel TV, stb)
elhelyezésére azerdő igénybevétele nélkül biáosít |ehetőséget. A rendezési tervek készítésesorán az épületek
elhelyezésénéla meglévő erdőt is vegyék figyelembe úgy, hogy nem generál a jövőben a már meglévő erdő
rnellé kerülő építményekvédelme érdekében fakivágást, az erdő megszüntetését. Ez az erdő mellett 1 fahossznyi
sáv beépítetlenülhagyásával biáosítható.
A2531199'1. (XII.20.) Korm. rend. (OTÉK) 28. § alapján atervezők gyakran az erdőteriiletek bizonyos fokú
beépíthetőségéthatározzák meg. Az OTÉK azonban ezen a ponton részben ellentétes azEvt.11-B5. §-aiban

foglaltakkal, melyek alapján erdőterületen építménycsak kivételesen indokolt esetben, az erdóterület
igénybevétele mellett helyezhető el. Ennek indokoltsága viszont csak egyes prdőgazdálkodást szolgáló
létesítrnényekelhelyezése esetében jöhet szóba.

2100 Gödöllő,

FöldműVelésügyi éS Erdógazdálkodási Fóosztály
Kotlán Sándor u. 1. Levelezési cím:2101 Gödöllő.
Telefon: 2Bl 532-301 : F ax: 2Bl 532-302:

Pf.:431.

e-mail: erdeszeti. hatosag@pest. gov. hu,
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest; szakmai nyomtatványok: http://portal.nebih.gov.hu

Az ügyfélfogadás idópontja: hétfó 900 -

1400

Tel: 281532-308
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A

Felhír,otll ti_uvellnét. hog;,a Btrclape,sti Agglonleriició TeriiletlerlcJezésiTelvéről szóló 2005. él,i LXIV. tv.6.§ (2)
bekezclósc, értelllleíberr ilz eg},es telepiiletsekerl lévii. ertlőterületltént besorolt területfelhrrszn:iliisi egységek

nagvsiiga a telepi-ilós köziqazíratási tcrLiletére vetítl,e - összességében nem csökkenlret, Anlerrnr ibell
elcjijteriiIet igénybevételéttervezik. úrgl,az annak elletltételezésekéntlétlehozancló erdijtertiletet is nlee kell
jeleníterli a retldezési te-rvLretl.
Elclijk védelenl trlá hc|rezését(orsziiecls és hell"i) klilön eliárás keretclbetl lehet ellgecleíllezni. ígv a szerliezeti
lelvbetl való esetleges l-elttilltete(s ne,nr _ieIenti ir hozzá.jártr|ás tneqadását.
Az esetlegesen tervezetldií eldőtclepítése|<kel kapcsolatbarl az erdészeti hatóság f-elhír,ja a íi91 elrnet. hclgv az
erdtitelepítéstaz Erlt..l4. §-a ala1l_iiirl az et,dészeti hatcislrggal jól,á lielI hagvatni. A telepíterst azonbatl
tet,tnészetesen a telnlőhe ll i viszotlvok is belbll,ásol.iák.

Erdti és eldtiteliiletként besot,olt teliilet beépítéseesetében íigvelerrrrnel kell lerlrli a, Éír,.7§ (3) bekezclés b)
porrtja szet,int arla. hclgv a beépítc{sre szállt tert'ileteli. lii.ielölése!r,el egl ide.iiileg a teleptilés közigazgatási
teriiletérlek bioló_ciai aktivitás értékeaz átrnirlósítcls el(itti aktivitás értékhez képc-st lletn csijkltetthet.
ElőíorrJtrl olvan eset. hogv erclij tjvezctbe sorolnali oh,all teliiletct. rllelr"etl a kiirlakLrlt htisztlíllat. ir beépítettség,
rneglévii votlalas lótesítlrlénv a tala.j koriibbi ttlesterséqes megviiltoztatása. l,ag1, az eledeti talajviszotl1,ok
kizár,irik ir jöviiben az erdő telepítésélleklehetősógclt, Ezekben az esetekberl a csak statisztikailag íélllrtrtathirtó.
látszitt biológiai alttivitiist plclclLrktiló telLiletek ercJij övezetbelt való t'eItiintetósót az et,dészeti hirtcislrg azért tletn
tárnogatia. lllelt ezell tertilete,l, E,nt. (l.§ (2)szcrillti erclijliérlt törtérló nvilr,ántartásba vétele kizárt.

liör,eteltttétll,ek a jousza[rálri hicrarciliiibatl a helvi rendeIettlél rtlagasabb szintii .iogszabiillokból liör,etkezrleli.
trz alacsonl"abb szirltíi .jogszabáI1 tleln leltct ellerltétes. Ezérr kér,jiik ezeli 1ig1 elernbe vételét. elleIllic,ző esetbe1,1
0llarl ltelvzet allna elii. arrlellet iiz erclészeti hatóság késijbbi r,élerllénlébettItetlr trtcltla ttitltogaltli.
A rllegket,cséscbijl vélelrnezhet(ierl a község .ieleIrtiís részétérinti a nlódosítás és DLttlavarsiitlvban .jelerlt(is erdii
található. ezérítlz ezzel kapcsolatos lovábbi el.iirrasban részt kíváttok venrli.
í-eIl1i

rnellleI

A 2, és l l. sz. te,t,vezósi tc-rti]eterl beliiI talalható erclő. ercl(íterri_ieliik DLrllavarsálll 26F.2-+. A. B. C és E erdőrészletek.
ek erdőkérlt törtélltj tnegtltaracliisiiIloz az erclészeti hatiiság ragaszkodik. ezek Ltgl"atlis a .ielerrtőserr
megttiiveltedett. telieszkedii teriiletíi beépítéselinliatt ktrIcsíbntosságú szereppel bírllak. estleges i_9étlvber,ételiiknern
attlel,,

közérdek. llaIletll épperl az ellenkező.ie.

Eg} bi-n .ielze nr. hog) az alábbi hell"el,erl elél,hr-,tij|i a 20 1 7-es

Királtl ertliik lslt1l. drl')
http:i/erdoterkep.rleLrih.gtrv.hLr/tirrltelr/kiverclo/]017/kivalo

á l

lorrriiny,oli. további szír,es 1élhaszllálásra:

erdo ]0l7_PESl'_MEGYE.zip

El sőtlleges renclcltetés (Shape. clr1):
http://erclotelkep.rlebih.uov.lrLl/tarlreIr/retlcle,ltetes/]0 l7irerlcleltetes_20

l7_PEST MEGYti.zip

A.jelerlleg relldel|<ezéstinkle álló aclatokbó| l,iszont rlern ál lapítIlató nreg olr,,an. trtrlell,a kör,n),ezeti lratásvizsgálati és irz
egl,sci_{es körtrt,ezethaszllálati engeclélvezeísi c,l_iárásról szóló 31-1/200_5. (XlI.2_5.) Kortn. t,etldelet l. sz. rnellél<letében
ernlített akkora llagvsii_t::ú erdií esetlcgcs iqelrl)bevételét (30 és 50 ha) ériritene. arnelyik 1élett kötelező a lratásvizsgálati
el|árást leíbll,tatni ezért azl nenl tarton szi.'ikségesrrek.

A jelerl eljárás hatósági hatiiskör,[irliibc tartozó szal<kércléseiben kialakított iillásíbqlalristttlkat az Erlt. l. §-a. .l. s\-a. 6.
(l) bekezdése. az építettkör,tll,ezet alakításáró| és r"éclellnóről szóló. többször rncldosítolt l997. évi LXXVIII. törvénr, 9.
sS

S\

(2) és (3) bekezc]ései í'iul,elenlbcvótclér,el acltttk nleg.

Gödöllő.

20 l 8. áptilis 20.
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Dunavarsány Város Polgá
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'['árg;": l)unal,arsánv Város telepLilésrerrdezési eszközciriek részterr,iletekre
vonatkozci részleges módclsítása - teljes eljárás. előzetes
tájékoztatási szakasz

Tisztelt Cím!
Megkeresésükre értesítem,lTogv a tárgyi dokumentációt megvizsgáltattam és azzal
kapcsolatban az alábbi állásíbglalást adom:

A t-enti lrivatkozási számon érkezett dokumentációban fbglaltak a honvédelerrr érdekeit
nem érintik, a Magyar Honvédségnemzeti és szövetségi védelmi feladatai végrehajtása
biztosított" ezéríaz abban foglaltakka1 kapcsolatban külön észrevételtnem teszek.
Tájékoztatom. hogy a további vélenrényezésieljárásban részt kír,ánok t,elllli.

a
és a

telepiilésf§ lesztési koncepcióról, az integrált
teleptilésf'ejlesztésistratégiáról
telepr-ilésrendezési eszközökről, valamint eg.v-es
teleptilésreIldezclsi sajátos .jogintézrnényeltről szóló 3I4l2012. (XI. 8,) Korm. rendelet 9. sz.
nlellékletérrek 20. pontjában negjelölt államigazgatási szerv adtam ki. figyelemmel az épített
körn1,,ezet alakításáról és védeinlérői szóló 19()] . evi LXXVIII. törvény 7. § (2) m) pontjára.

.lelerr állásioglalást. rnint

Tá.jékoztatoni. hogy, jelen állásfoglalásom. nern helyettesíti a 31412012. (XI.8.) Korrn.
rendelet 9. sz. melléklet 14, b; pontjában tlevesített katonai légüg_vi hatóság állásfoglalását.
Budapest, 2018. április 19.
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Nemzeti Módia- ás Hirkczlési Hatósá9
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Építményengedélyezés i Osztály
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Iktatószám : EE/1 0555 -2l 201 8
településrendezési eszközeinek részleges
módosítása előzetes véleményezés
Ügyintéző: dr. Papp Zoltán
Tel.:468 0604
E-mail: papp,zoltán@nmhh.hu
Hiv. szám: DV/393-1 9/201 8

Tisztelt Gergőné Varga Tünde Polgármester Asszony!

A

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság ), mint a
Dunavarsány településrendezési eszközeinek részleges módosítása elókészítésébe
bevont államigazgatási szerv, az alábbi té4ékoztatást adja a rendezési feladat ellátásához
szükséges a Hatóság nyilvántartásának részétképező elektronikus hírközlési
szolgáltatókról, szolgáltatásokról, akik, amelyek a rendezés alá vont területtel érintettek,
valamint a hatáskörébe tartozó kérdésekbena jogszabályokon alapuló követelményekről.

Az elektronikus hírközlési építményekvonatkozásában, az elektronikus hírközlésről szóló
2003. évi G. törvény (továbbiakban: Eht.) 94. § (í) bekezdése szerint: ,,A település
tervezésénél,rendezésénél,utak és közművek építésénél,
korszerűsítésénél,
egyéb

építményekés más létesítményekmegvalósításánáI, felújításánál - a külön jogszabáIyban
meghatározott
biztosítani kell
elektronikus hírközlési építmények
e l h el yez és é n e k l e h etőség ét. "

az

létesítményekvonatkozásában a postai szolgáltatásokróI szóló 2012. évi CLIX.
(1) bekezdése alapján:,,A település teruezésénél,rendezésénél,utak és
közművek építésénél,
korszerűsítésénél,egyéb építményekés más létesítmények
megvalósításánál, felújításánál biztosítani kell a postai szolgáltató helyek, felvételi pontok és
kézbesítésipontok, valamint az egyetemes posíai szolgáltatás íel.1'esííését
lehetővé tevő
egyéb eszközök elhelyezésének lehetőségét."

A postai
törvény

31.§

elhelyezés területét a 25311997, (Xll. 2O.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdése
szabályozza, további műszaki iránymutatást az MSZ 7487 számú szabvány ad, míg az
elhelyezés engedélyezésénekfeltételeit a 1412013. (!X. ?5.| NM1-1H rendelet (a
továbbiakban: Rendelet), továbbá a 812012. (l. 26.) NMHH rendelet határozza meg.

Az

A

Hatóság tevékenységének- jogszabályban meghatározott - célja az elektronikus
hírközlési piac zavartalan, eredményes működésének és fejlődésének, az elektronikus
hírközlési tevékenységet végzők és felhasználók érdekei védelmének, továbbá a
tisztességes, hatékony verseny kialakulásának, illetve fenntartásának elősegítése-"'az
elektronikus

h

írközlési ágazatban.

t015 Budapest, 05tíom ut.a 23-25. , Levélcíml 'l 525 Budap€rt,

pl

75. . Tei€fon:
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távközlés,

a

távközlési infrastruktúra fejlődése településrendezési

befolyásolható, támogatható vagy korlátozható, ezért !
hírközlési szolqáltatók az előkészítésbenrészt veovenek úov. hoov ismertethessék a
település feilődése és építésirendie szempontiábólterveiket. és ezek várható lefolvását.

Tájékoztatom, hogy

a

hesz@telekom.hu, hesz@telenor.hu, hesz@invitel.co.hu
hesz@vodafone.com, hesz@digi.co.hu címre küldött e-mailre a szolgáltatók tájékoztatást

adnak, meglévő hálózataikról

és fejlesztési terveikről.

Kérem, hogy az elektronikus hírközlési építményekelhelyezését taglaló munkarész
elkészítésesorán vegyék figyelembe a Rendelet í8. § D, g) pontiában, 26. §-ában,
valamint 4. mellékletébenfoglaltakat.

A

Hatóság felhívja a figyelmet, hogy a településrendezési eszközök készítéséhez,
módosításához kapcsolódó elektronikus hírközlési fejezetét csak az építésügyiés az
építésüggyelösszefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szőló 26612013. (Vll. 11,)
Korm. rendeletben meghatározott településrendezési hírközlési tervező (betűjele: TH)
jogosultsággal rendelkező és névjegyzékbe vett tervező készíthet. A hírközlési munkarész
elkészítéséhez
a Hatóság 2015. évben a Magyar Mérnöki Kamara közreműködésével
módszertani útmutatót készítetta településtervezési hírközlési jogosultsággal rendelkező
tervezők részérea településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia
és a településrendezési eszközök készítésévelés módosításával összefüggő elektronikus
hírközlési szakági munkarészek készítéséhez
címmel, melyet a Hatóság honlapjáról a
letölthető.
(

http ://n m
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A

terület gazdasági és idegenforgalmi fejlődéséhezelengedhetetlen hírközlési eliatas
fejlesztése. Az EU 2020 Stratégiában foglalt és a Magyar Kormány által a szélessávú
lefedettséggel kapcsolatban kitűzött 2018. évi célok teljesítéséhezszükséges a vezetékes és
vezeték nélküli hírközlési hálózatok fejlesztése.
Hatóság kéri, hogy a rendeletalkotás során az építettkörnyezet alakításáról és védelméről
szóló 1997, évi LXXVlll. törvény illetve az országos településrendezési és építési
követelményekről szóló 25311997. (Xl!.20.) Korm. rendelet által használt és definiált
kifejezéseket és fogalmakat alkalm azzák.

A

Hatóság felhívja a figyelmet a nagy sebességű mobil hírközlési hálózatfejlesztési
beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 48412017. (Xll. 28.) Korm.
rendelet hatálybalépésére.

A Hatóság felhívja a figyelmet, hogy folyamatban van a ,,Digitális Nemzet Fejlesztési
Program" megvalósítása melyhez kapcsolódó beruházások, feilesztések
megva!ósításának biztosítása befolyásolhatja településrendezési eszközök
módosításait is.

készítését,

A jó minőségi szolgáltatások eléréséneklakossági igénye és a lakóterületeken elhelyezendó
bázisállomások kérdésegyakran nehezen összeegyeztethető vitás helyzeteket generál,
ezért ilyen esetekben szükséges a hálózatfejlesztésben és a digitális gazdaság fejlődésében
érintett valamennyi állami, önkormányzati és társadalmi szervezet segítő és kompromisszum
kész együttműködése.
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közérdekű célok elérésénekalapvető feltétele a hírközlési infrastruktúra, fejlesztése,
továbbá a szolgáltatókat a frekvencia használati szerződés alapján ellátási kötelezettség
terheli, amelynek eleget kell tenniük,

A közös eszközhasználat kötelezettségét elektronikus hírközlési jogszabályok írják elő, A
Hatóság és hírközlési szakma rendelkezik azzal a szaktudással, amely segítéségével
megállapítható, hogy egy-egy antennatartó szerkezet hány darab antennát, bír el illetve,
hogy az előírt szintű lefedettség eléréséhezmilyen egymáshoz viszonyított távolságra kell
elhelyezni egymástól a berendezéséket és tartószerkezeteket.

Egy szolgáltató által lefedett terület ún. cellákra van osztva. Egy cella megfelel egy
adótorony vagy ismétlőadók esetén több kisebb adótorony által lefedett területnek. A cella
méretétaz adő kisugárzott teljesítménye határozza meg és ez fordítva is igaz, adott
cellamérethez adott teljesítményszükséges. A celluláris hálózatok alapgondolata az, hogy
alacsony energiaszintű adók használatával lehetővé tegye a hatékony frekvenciaújrafelhasználást. Ugyanis abban az esetben, ha erős adókat használnának, akkor az adott
frekvenciát csak több 100 kilométer távolságban lehetne újra felhasználni.

A celluláris mobil hálózathoz lefoglalt frekvenciasáv cellacsoportok között van elosztva, Ez
az elosztás a szolgáltató által lefedett területen cellacsoportonként ismétlődik. Az elérhető
rádiócsatornák teljes számban használhatóak minden egyes cellacsoportban, és ez alkotja a
szolgáltató lefedett területét. Egy frekvencia, amelyet egy cella használ, pár cellával arrébb is
használható, de két, ugyanazt a frekvenciát használó cella között megfelelő távolságnak kell
lennie az interferencia elkerülése végett. A frekvencia-újrafelhasználás jelentősen megnöveli
a hálózaton lévő felhasználők számában mért kapacitást.

A

mobiltelefon-szolgáltatás akkor teljesíti az előfizetők által támasztott elvárásokat, ha az
ügyfelek bárhol és bármikor, kiváló minőségben tudnak hívást kezdeményezni, vagy fogadni.
A mozgó (például autóban utazó) előfizető szempontjából fontos követelmény, hogy a
felépítettösszeköttetés cellahatárok átlépésekor ne szakadjon meg. Mindez csak úgy
lehetséges, ha a mobiltelefonokkal kapcsolatot létesítőbázisállomások által kibocsátott
rádióhullám ok az előfizetők tartózkodási- és mozgási területét hézagmentesen fedik le.

telepítéséneklegfőbb oka, hogy a mobiltelefon-előfizetők számának
növekedésével párhuzamosan növelni kell a hálózat kapacitását is, az új technológiához (pl,
LTE) pedi9 új hálózat kiépítésére
van szükség.

Fa új antennák

Az antennák helyének meghatározása körültekintő mérnöki tervezés eredménye, amelynek
lényege, hogy olyan helyekre telepítsékaz antennákat, ahol az előfizetők igénybe vehetik
azt, hiszen a mobiltelefont használók minden esetben a bázisállomással létesítenek
kapcsolatot, és az állomásnak a legcélszerűbb olyan helyen állnia, ahol magas a
mobiltelefonálók száma.

Egy-egy bázisállomás telepítése tervezésekor minden esetben szükséges figyelembe venni
a terep adottságait, a környezetet (pl. szomszédos házaklobjektumok magassága, környező
fáklerdők magassága és lombozottsága, sűrűsége); a helyszín megközelítési lehetőségeit
(pl. út, árterület stb.); a helyszín infrastrukturális adottságait; elektromos áram betáplálás
megvalósíthatóságát.
Figyelembe kell venni továbbá a jogszabályokat, a környező bázisállomások elhelyezkedését
is, a bázisállomások egymásra hatása miatt; a meglévő lefedettséget; ho§y hol szükséges
esetleg javítani a lefedettséget; hogy a társszolgáltatók állomásai hol helyezkednek el.
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A mobil bázisállomás akkor tud hatékonyan és optimálisan működni, ha az antenna tipikusan
30-40 méteres magasságban helyezkedik el, de lehetóleg legalább 10m-el a környező
tereptárgyak felett helyezkedjen el.

Keresni kell a meglevő objektumok használatának lehetőségét (meglevő torony, víztorony,
kémény,templom torony, magasabb ipari létesítmények,lakóépületek, stb,). Ezeket a
településeknek a saját szabályozó eszközeikben (HÉSZ, Arculati kézikönyv) célszerű
biztosítani.

Fz

előfizetők igénylik az egyre magasabb átviteli sebességet ami azt eredményezi, hogy
egyre közelebb kell hozzájuk elhelyezni a bázisállomást, tehát nem elegendő a település
széléreletenni, hanem azt be kell "vinni" a településre.

A

szolgáltatók mindig arra törekednek, hogy a szolgáltatás biztosításához optimálisan a
legkevesebb bázisállomás építéséreés a lehető legkisebb adóteljesítményre legyen

szükség.

Az antennákat (bázisállomásokat) a cellás elv alapján - elsősorban a sűrűn lakott területekre
kell telepíteni, Ennek oka, hogy |tt az előfizetők száma, illetve a mobilhasználaí idótartama
folyamatosan növekszik.

A

bázisállomások vízszintesen, az autók fényszóróihoz hasonlóan bocsátanak

ki

rádióhullámokat, tehát nagyon kevés energia jut az antenna alatti területre. Az antennák által
kibocsátott rádióhullámok vízszintes irányítottságából adódik, hogy köanetlenül az antenna
alatti területeken az elektromágneses tér intenzitása rendkívül csekély, és a távolsággal
négyzetes arányban csökken. Fa, ENSZ EgészségügyiVilágszervezetének (WHO)
egyértelmű állásfoglalásából
tudjuk, hogy
bázisállomások lakosságot érintő
elektromágneses hatása elhanyagolható, egészségkárosodással nem kell számolni.

is

a

Az egészségügyiszabályozás

úgynevezett megengedő határértékeket határoz meg. A
megengedhető határértékek megállapítása nemzetközi tudományos testületek feladata. A
rendelkezésre álló kutatási eredmények figyelembevételével határozzák meg a
határértékeket, ahol a lakosság esetében SO-szeres biáonsági faktort alkalmaznak arra az
intenzitásra, ahol bármely biológiai hatás felmerül.

Az

elektromágneses hullámok élettani hatásaival kapcsolatban ez idáig több tízezer
tudományos publikáció jelent meg. A tanulmányok alapján az EgészségügyiVilágszervezet
(WHO) azt
végkövetkeztetést vonta le, hogy
bázisállomások által kibocsátott
nagyfrekvenciás elektromos hullámok nem okozhatnak betegségeket, hiszen mennyiségük
messze a lakosságra vonatkozó határértékek alatt maradnak.

a

a

Az NMHH három programot működtet: Gyermekintézmény-mérőprogram, Mérőprogram az
egészségeslakókörny ezetérl, Műsorszóróadó-mérőprogram

Mérésitapasztalatok azt mutatják, hogy hazánkban a rádiótelefon bázisállomások szinte
kivétel nélkül kielégítika hazai - nemzetközi ajánlásokon alapuló - előírásokat. Ennek
megfelelően a bázisállomások környezetében mért rádiófrekvenciás elektromágneses tér
3
intenzitása nagyságrenddel a megengedhető határérték alatt van.,

A bázisállomások telepítéseelőtt leggyakrabban a szolgáltatók megbízása alapján független,
erre akkreditált laboratórium vagy intézményaz aktuális adatok alapján kiszámítja, üzembe
helyezéskor pedig mérésselellenőzi az állomás működését és a határértékek betartását.

4

#Ní\rH
és
településképi véleményezésitvagy bejelentési eljárás lefolytatására az éPÍtésÜgYi
hatósági
építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőzésekről, valamint az éPÍtésÜgYi
eljárásokat
engedélYezési
szolgáltatásról szóló Korm. rendelet hatálya alá tartozÓ
,"g"tőrő"n Van lehetóség. A hírközlési építményekkelkapcsolatos eljárásokat azonban az
hírkÖzlési
elel<tronikus hírközlési építményekelhelyezéséről és az elektronikus
rendelet
építményekkelkapcsolatos hatósági eljárásokról szőló 1412013, (lX.25.) NMHH
bejelentési
településkéPi
a
aiapján a Hatóság folytatja le, így azok nem tartoznak
/véleményezésieljárás hatálya alá,

A

tervezet elkészültét követően, szíveskedjékazÍ a Hatóság részére
és a
véleményezésremegküldeni, iktatószámunk váIaszlevelükön történő feltÜntetésével
hírközlési szakági munkarészek csatolásával postai úton vagy elektronikus Úton Hivatali

Kérem, hogy

a

kapun keresztül,

Budapest, 2o[8.április
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oAH_201 8_00057_0 18412018 (AL)

Gergóné Varga Tünde
po18ármester
Polgármesteri Hivatal Du navarsány
2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 18.

Úgyintézőnk:

Gábor Anita

Ügyintézőjük:

kertész Beáta

Számuk:

DV/393-019na18

Tárgy: Előzetes véleményDunavarsány hatályos településrendezési eszközeinek
részleges módosításával összefüggésben

Tisztelt Polgármester Asszony!

Az Országos Atomenergia Hivatalnál (OAH) 2018. április 17-én érkeztetett, fenti

számú levelével előzetes tájékoztatást adott rószünkre

aktuális

településrendezési eszközeik teljes eljárás keretében történő részleges
módosításáról, egyidejűleg kéfte kapcsolódó adatszolgáltatásunk és
nyi latkozatu

nk j

ogsza bá lyi előíráso k szeri nti megadását.

Az OAH alapvető és más további feladatkörét az atomenergiáről szóló 1996. évi
CXV|. tÖrvény 17. §-a, a nukleáris létesítményeknukleáris biztonsági
kÖvetelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szőló 118/2011.
(Vl1.11.) Korm. rendelet előírásai, valamint további jogszabályok és más
rendeletek hatá rozzá k meg.

Az OAH

részérea megkereséssel összefüggő véleményezői jogkört

a

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szőlő 314/2012. (Xl. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: EtjR.) 37 .
§ (4) bekezdés b) pontja, továbbá a 9. melléklete biztosítja.

Az

EljR. 9. mellékletének,,Adatszolgőttatős témaköre"

előírási szempontokat nem tartalmaz

A

című rovata az oAH részére

kÜldÖtt megkeresésére válaszolva tájékoztatom, hogy tárgyi tervezési terület
30 kilométeres körzetében két nukleáris létesítmény,azMTA Energiatudományi
KutatókÖzpont kutatóreaktora és a Budapesti Műszaki Egyetem oktatóreaktora
üzemel.

\\ry; W
^ffi
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Felhívom figyelmét, hogy a reaktorok 30 km-es körzete felÜgyelt terÜlet, amelYen
az egyes fóladatokat a nukleáris létesítményés a radioaktívhulladék-tároló
övezetéről szőlő 246t2o11. (Xl. 24.) Korm. rendelet előírásai

biztonsági

szabályozzák.
a
Fentieken túl, figyeIemmel az EljR.37. § (4) bekezdés b) pontjába foglaltakra,
nem
küldött értesítésalapján az oAH egyedi követelménYeket és elvárásokat
me8, vonatkozó atomenergetikai ágazati elhatározásokat azok

állapít

hiányában - nem ismertet.

Tájékoztatom továbbá, hogy az egyeztetési eljárás következő szakaszai.banJffi
elektronikus adathordozón
_kívánunk venni, a véleményezésidokumentációt

*eilt-megküldeni!
Budapest,

201 8.

április
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- Tpl: 06 1 233-6861 - Fax:
PANYZ@PESTMEGYE.

Gergöné Varga Tünde
polgármester asszony részére
Dunavarsány Város

Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

Ikt, szám:
Hiv. pzám: DV l 393-19 l2OI8
Ü

gintéző: Schindler-Kormo§ Eleonóra

Tel: 06-1-233-68-60

Fax: 06-1-233-68-90

Email: kormos@pestmegie. hu

Tárgy: Tájékoztatás Dunavarsány város
Településszerkezeti tervének és Helyi Epítési

2336 Dunavarsánv
Kossuth Lajos utca 18.

Szabályzaának módosításához az 12 db terület és
közlekedésszerkezetet
módosító elemek vonatkozásában

további HÉSZ, illetve

Tísztelt Polgármester Asszony!
Dunavarsán5r város településrendezési eszközeinek módosítására vonatkoző, a
telepűlesfejlesáési koncepcióról, az integrált településfejlesáési stratégidról és a
telepűlésrendezési eszközökről, ualamint egaes településrendezési sajdtos
jogintézmérLgekről szóló 314/2012.N.B,) Korm. rendelet (a továbbiakban
Településrendezési kódex) 37. § (1) bekezdése szerinti tQjékoztató levelét köszönettel
megkaptam, ame§rre a terúletfejlesztésről és tetúletrendezésről szóló }996. éui XX.
töruény l3/A. § (3)-(5) bekezdésének, valamint a főépítésáteuékengségről szóló
190/2009.(X.15.) Korm. rend.9. § (1) bekezdés d) pontjálrak megfelelően az alábbi
nyilatkozatot teszem.

Pest Megye Önkormányzaának főépítészea Településrendezési kódex szerinti
véleményezésieljárásban részt kíván venni.
Mint tudja a Budapesü Agglomerácíőhoz tartozó települések számára az Orszó"gos
Tetúletrendezé:si Teruről szóló 2O03. éui XXVL töruéng (a továbbiakban OTrT) mellett

kötelezően betartandó a Budapesti Agglomeró.ció Területrendezési Teruéröl szólő 2005. éui
LXM, töruéng (a továbbiakban BATrT).

Szeretném felhívni a íi5lelmétkülön

az OTrT 7. §

(1) bekezdésének elóírására:

,Az

Orszó,gos Erdödllomdng Adattdr szeint erdőterűletnek minősülő terütetet a
településrendezési eszközökben legaldbb 95%o-ban erdöterület területfelhaszndldsi
egg

ségbe kell sorolni.'

;

a BAT/T 5. § (6) bekezdés elóírására; ,Vdrosias települési térségbenés a lnggomdngosan
uidéki települési térségbenúj beépítésreszdnt terűleten a lakóterület, illetue uegaes terület
nöueléséuel eggidejűleg a terűletnöuekméng legkeuesebb S%o-dnak megfelelő kiterjedésű,
legaldbb So%-dban a beépítésreszdnt területtel kapcsolatban Iéuő zöldteiiletet kell

kijelölni."

(1)-(2) bekezdés elóírásaira:
.... A uéde"lmi elsődleges
"(1)
területként
be§orolt
területfelhaszndlá.si
rendeltetésű erdőterületként és a természetközeli
e g g s ég ek kiterj e dé se nem cs ökkenhet.

valamint

a BAT/T 6. §

Az egaes telepütéseken léuő, erdöterületként besorolt teúletfettnszndld,si eggségek
naggsó.ga - a település közigazgatá.si területére uetítue - összességében nem csökkenlrct,"
(2)

Az útv,abályozásokkal kapcsolatban szeretném felhívni a fi$lelmét néhány szakmai
szempontra, illetve lakossás igényre.

I.

2.

ó.

Az éghajlatvátozás miatt nemcsak a forró napok száma növekszik, ami fokozott
árnyékolási igényt támaszt a lakosok felól (fasorok) a 5ralogos közlekedési
felületek és a közösségi közlekedési megállók környezetében, hanem a hirtelen
lezúduló csapadék elvezetésének (és e5léb közmúveknek is) helyet kell biztosítani
az út keresász,elvényében. Jellemzően ez az igény akkor fogalmaződik meg, amikor
raaár a korábban elégségesnekgondolt szabáJyozott út megépül.
Továbbra is növekszik az egr háztartásban lévő gépjármúvek szárna, amelynek
parkoltatása lakóterületeken nap közben - sok esetben - nem a telken belül
történik a többszöri használat és időmegtakarításra hivatkozva, ezzel szhátve az
adott úttest keresztmetszetét.

Több esetben a glalogos forgalom biztonsága is kérdésesséváik, amikor
babakocsival, vagl kis5lermekkel közlekednek a szülók és nincs megfeleló
szélességújárda, sót a 5lalogos és gépjármúforgalmat elválasztó zöldsáv is
llriÉnyzíkesóben va§/ a s/orsan közlekedő autók miatt. (víz felcsapódása, autó
közelsége.)

4. A

kerékpáLros forgalom fejlesztése is nehézségekbe szokott ütközrri, mert az igény
az úttestek megépülésétkövetóen jelentkezik. (Gyermekek

jellemzően

szabadidóben történó kerékpározása,

va§ az iskolába, munkába

e$rszerúsítése,illetve kisebb bevásáLrlás, kirá,rrdulás szervezése a közelben.

jarás

Véleményem kia]akításdhoz elegendó a tervdokumentációkat elektronikus adathordozón
megküldeni.

Budapest, 2018. április 18.
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