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Érdeklődő dunavarsányi lakosok a mellékelt jelenléti ív szerint

Kertész Beáta főépítész: Szeretettel köszöntök mindenkit a Dunavarsány hatályos településszerkezeti
tervének, építési szabályzatának és szabályozási tervének részleges módosítása alkalmából rendezett
fórumon. Elérkeztünk ahhoz a fázishoz, melyben az előzmények alapján elkészült az Urbanitás Kft.
tervezésében, Vojnits Csaba vezető tervező munkájaként a véleményezési anyag, amelyet a korábban
eldöntött módosítások alapján, a tájékoztatóban már megfogalmazottak szerint készített el.
Jelen lakossági fórum célja az, hogy az itt lefektetett tervjavaslatokat megvitassuk, amennyiben Önök
kérdésekkel további véleményalkotáshoz csatlakoznak, akkor azokat a kérdéseket megválaszoljuk.
Nem kívánjuk most részletesen ezt a hatalmas anyagot ismertetni, hanem az Önök kérdései alapján
próbálunk válaszokat adni, konkrét területeket érintően. Ezt az anyagot a partnerségi egyeztetésnek
megfelelően kifüggesztettük az Önkormányzatban a portánál lévő hirdetőtáblára, és a partnerségi
egyeztetés honlapon lévő linkjében meg lehetett tekinteni. A Dunavarsányi Naplóban is közzétettük
ennek a lakossági fórumnak az időpontját, ezért is merem bátran mondani, hogy a rendezési tervvel
kapcsolatos kérdéseket, véleményeket várjuk, hogy azokat majd a továbbiakban, a véleményezési
anyag véglegesítésekor figyelembe vehessük.
Tóth Imre: Szeretnénk a három tavat illetően egy apró módosítást. A helyrajzi számok a változási
vázrajzról leolvashatók. Szeretnénk a mellettünk lévő területnek adni néhány négyzetméteres területet,
és a most átadott vázrajz szerint egy új telekhatárt kijelölni, ami egyben egy övezeti határ is lesz. Mi
vállaljuk, hogy ezt a telket így fogjuk kialakítani, tehát a szomszédos területekhez ezeket a pici leeső
darabokat hozzá fogjuk csatolni, a tulajdonossal egyetértve. A földmérő, a jelenlegi tulajdonos, és mi a
valóságban jelöltük ki ezt a vonalat, és ez a vonal lett megrajzolva a változási vázrajzra. (a térképen
mutatott 10., 11. és 12. számú tavakról van szó)
Vojnits Csaba vezető tervező: Ennek nincs semmilyen akadálya. Kérek erről egy digitális rajzot,
hogy a tervre átvezethessük.
Tóth Imre: Rendben. Köszönöm szépen.
Vári András Attila: Egy telek építési övezeti besorolása, ami a szabályozási terven jelölve van,
hiányzik a rendeletben? Ezzel kapcsolatban sikerült valamit előre haladni? (a térképen mutatott 45254528 hrsz-ú ingatlanokról van szó)
Főépítész asszony mondta, hogy pótolják a módosításkor.
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Vojnits Csaba vezető tervező: Én is hallottam róla, kezeljük ezt a problémát. Annyi változik, hogy a
besorolása megmarad olyanban, amilyenben eddig is volt, és lesz hozzá előírás. Ha idejön a
dokumentációhoz, akkor meg is tudom mutatni. /Megnézik a terven a kérdéses területet/
Vári András Attila: Most a beépítésre mi a jellemző, azt nem tudom.
Vojnits Csaba vezető tervező: Ezeket a pontokat nem mi találtuk ki. Tehát ezt az Önkormányzattal
egyeztetve ezeket az előírási szabályokat adtuk meg.
Vári András Attila: Értem. Ez okozhat nekünk hátrány pl. a jelenlegihez képest?
Vojnits Csaba vezető tervező: Ahhoz, hogy pontosan meg tudjam mondani, hogy milyen
beépítettségű az Önök telke, vagy milyen szintterületi mutatója van, vagy milyen a pontos
épületmagasság, ehhez geodézia és részletes számítások szükségesek.
Kertész Beáta főépítész: Két külön, oldalhatáron álló épületről van szó, településközpont vegyes
területi építési övezeti besorolással, de annak a lakóterülethez képest csak előnyeit lehet élvezni azzal,
hogy 40 % a megállapított legnagyobb beépítettség, míg a lakóterületen ennél kisebb általában.
Vojnits Csaba vezető tervező: Írtam erről egy összefoglalót egyszer, nem?
Kertész Beáta főépítész: Igen.
Vári András Attila: Nekem az a problémám ezzel, hogy mikor a miénket építették, a viakolor nálunk
a teljes beállón le volt rakva. Utána jött egy normálisabb szabályozás, ami előírta, hogy nem lehet a
teljeset, kell hagyni helyet, ahol az esővíz el tud szivárogni. A mellettünk lévő másik két ikerháznál
gyakorlatilag nincs szabadon levő terület, az egész telek le van rakva térburkolóval, és még több víz
jön át hozzánk. Hogy arra van-e esetleg olyan szabályozás, ami tiltaná, hogy ott árkot, vagy akármit
csináljanak. Nem a szomszédnak akarok rosszat, csak a vizet akarom elvezetni.
Vojnits Csaba vezető tervező: Mivel eddig nem szerepelt ez az előírás – azt gondolom hiba volt – ott
kimaradt egy sor, a meglévő övezethez nem volt helyi előírás. Ezért gyakorlatilag a kialakult állapot
szerinti állapotot egy szerzett jogként lehet felfogni. A mostani előírások pedig az új építési
engedélyezési eljáráshoz kötött tevékenységekre vonatkoznak. A térburkolat lerakása nem az. Viszont,
az biztos, hogy meglévő övezetben mától, illetve mikortól ezt jóváhagyják – ebben az övezetben elő
lesz írva a legkisebb kialakítandó zöldfelületre 40 %.
Vári András Attila: Ami lehetetlen, mert eleve 70 % már be van építve.
Vojnits Csaba vezető tervező: Igen, de 40 % van előírva. Ami azt jelenti, hogy bármilyen építési
tevékenységhez kötött tevékenységet, ha végez, akkor ezt ellenőrzik, hogy ez teljesül-e a telkén.
Magyarul, visszamenőleg nem tudunk szabályozni, mert szerzett jogot nem tudunk tőle elvenni, de
afelé tudjuk őt terelni, ha bármi változtatást kezdeményez a területén, akkor ebben is változtatást kell
tennie.
Vári András Attila: Az a baj, hogy tök mindegy, hogy mit csinál a területén, mert így is, úgy is
átfolyik hozzám a víz. Tehát én nem azzal akarok vacakolni, hogy neki hogy legyen rosszabb, hanem,
hogy van-e esetleg olyan megoldás, amit a törvények is lehetővé tesznek, hogy én a saját területemen,
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illetve a mi közös területünkön okozzak-e valamilyen kárt, vagy egy vízelvezetőt, amivel azt a
felgyülemlett vizet meg tudnám szüntetni. Mert azt tudom, hogy az utcára nem lehet kivezetni.
Vojnits Csaba vezető tervező: Ha az ő területéről nagyobb mennyiségű csapadék lehullásakor
átfolyik a víz, az nem településrendezési kérdés, hanem inkább a birtokvédelemhez lehet kötni, azt
gondolom.
Vári András Attila: Az a baj, hogy ez konkrétan nem bizonyítható. A településszerkezeti
törvényekben az benne van, hogy nem vezethetem ki az utcára.
Tyukodi-Bihari Zsuzsanna aljegyző: Igen. Saját telkén kell, hogy tartsa a vizet.
Vojnits Csaba vezető tervező: Hogy ez nem valósul meg, ezt lehet vizsgálni. És, ha így van, akkor
eljárnak ellene, és kötelezik arra, hogy tartsa vissza a vizet a saját telkén belülre.
Vári András Attila: Hát, akkor ezzel nem lettem beljebb. Köszönöm.
Szabó Gábor: Az Epres utca és a Homok utca közötti rész kicsit kaotikus. Ott most jelenleg
változtatási tilalom van elrendelve. Az lenne kérdés, hogy most jelenleg hogy áll ez a dolog, meddig
áll fenn még a változtatási tilalom, milyen irányban mozdul a dolog, vagy mozdult-e bármi is ez
ügyben?
Vojnits Csaba vezető tervező: A változtatási tilalommal kapcsolatban Aljegyző asszony fog
válaszolni. Ami a településrendezési kérdéseket illeti, azzal tudom kiegészíteni majd Aljegyző asszony
válaszát, hogy ebben a tervben ezeket a kaotikusnak mondott területeket próbáljuk kezelni. Rengeteg
olyan telek van ezen a szakaszon, ami vagy önállóan beépítésre alkalmatlan, vagy olyan a jelenlegi
telekstruktúra, hogy nem ideális beépítésre. Ezeknek a területeknek egészen addig nem látom távlati
átalakulását, amíg az érintett tulajdonosok között nem jön létre valamiféle együttműködés, és az
együttműködés keretében majd egy megállapodás. Az Önkormányzat érzi magában azt a feladatot, és
felelősséget, hogy ha nincs is ráhatása – mert ezek magántulajdonban lévő területek – de legalább
egyfajta irányelvet próbál adni ebben a tervben is, ha másban nem, legalább a párbeszéd
megkezdésének, hogy azokon a területeken, amelyek most beépítetlenek, mi javaslunk egy újfajta
telekstruktúrát kialakítani. Ami nem feltétlenül, minden esetben kialakítandó, de az igen, hogy
bevezettünk egy új jelölést ezeket a területeken, ami azt a célt szolgálja, hogy addig nem lehet rajta
senkinek csak úgy, ad hoc jelleggel elépíteni bizonyos lehetőségeket, amíg ebbe az átgondolt új
struktúrába az nem illeszkedik. Magyarul az a cél, hogy egy-egy ember önérdekéből ne lehetetlenüljön
el másik 20 tulajdonosnak a közös érdeke. Úgy gondolom, hogy ez a terv erre alkalmas, hogy a
legjobb megoldást választottuk-e, abban nem vagyok biztos. Azért vagyunk itt, hogy az általunk
javasolt megoldásokat akár Önök, akár a többi tulajdonos véleményezze. Egyébként felhívom a
figyelmét, hogy még van idejük, még írásban is beadhatják mától 8 napon keresztül. Tehát, ha ma
hazamegy, és találkozik a tulajdonosokkal, és ők is megnézték, és nekik is lenne még észrevételük,
akkor azt írják meg. Ez a rész úgymond annyira steril, hogy szívesen veszünk bármi olyan észrevételt,
ami előre viszi az ügyet. Minden apró dologgal próbálunk foglalkozni, de természetesen belép, hogy
van közérdek is. Igyekszünk olyan megoldást találni, ami hosszú távon remélhetőleg mindenki célját
szolgálja.
Aljegyző asszony elmondja, hogy ennek tükrében hogyan kerülhetnek le a változtatási tilalmak.
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Szabó Józsefné: Csak annyit szeretnék kérdezni, hogy a változtatási tilalom van a Kossuth Lajos utca
bal oldala az Epres utca és Homok utca között, vagy a Kossuth Lajos utcától jobbra is ugyanebbe a
kategóriába tartozik?
Vojnits Csaba vezető tervező: Az Epres és Homok utca teljes hosszában, a vasúttól az erdőig több
helyen előfordul ez, amiről beszéltem, de nem minden ingatlant érint. Nem úgy kell elképzelni, hogy
ezen a szakaszon végig, az összes telket érinti. Azokról a területekről van szó, amelyek jelenleg még
beépítetlenek, vagy jellemzően most még nincs rajtuk beépítés és olyan a telekstruktúrája, ami a
jelenlegi állapotában a lehető legkevésbé ideálisan használható. De pl. a Kossuth Lajos utca jobb
oldalát nem érinti, mert az egy beépített, beállt terület. /Térképen pontosítják a helyszínt/
Tyukodi-Bihari Zsuzsanna aljegyző: A változtatási tilalom a jogszabály erejénél fogva maximum 3
évig tarthat. Mivel nem tudtuk pontosan, napra, percre belőni, hogy mikor fejeződik be ez a tervezési
munka, aminek most ezen a fordulóján vagyunk, mint lakossági fórum, ezért a Képviselő-testület úgy
határozta meg a rendeletét, hogy vagy 3 év, vagy azon belül amikor elfogadja, és hatályba lépnek az új
építési szabályok. Tehát, amikor befejeződik ez a munka, és a rendeletet a módosításokról meg tudja
alkotni a testület, akkor fog a változtatási tilalom is megszűnni. Jelenlegi állásaink szerint, ha csak
nem változik valami menet közben, és nem lassítja le ezt a tervezési folyamatot, ez március közepére
várható. És akkor nem három évig, hanem tizennégy hónapig fog életben maradni a változtatási
tilalom. A változtatási tilalomnak az volt a lényege, hogy tervezési időszak alatt ne változzanak a már
kialakult állapotok. Most, hogy gombamód szaporodnak és pillanatok alatt fel tudnak épülni új
lakóházak, akár olyan helyeken is, ahol akár út kialakítás, vagy más telekszerkezetre tesz javaslatot
majd ez a módosítási dokumentáció. Mert így nem tudnak a tervezők dolgozni, ha mondjuk, egy
októberi felmérés alapján már márciusban egészen más szempontokat kellene figyelembe venniük.
További oka ennek a változtatási tilalomnak pedig az volt, hogy folyamatban volt még a csatorna
beruházásunk, elkezdődött ennek a térségnek az ivóvíz-ellátása is, és ezek a tervek és kivitelezések is
mind azt kívánták, hogy lehetőleg ne össze-vissza, vagy ellenőrizhetetlenül épülhessenek mindenféle
épületek. Nem hosszú idő ez a 14 hónap, mert muszáj ennyi időt rászánni arra, hogy olyan terveket
tudjon az Önkormányzat elfogadni, hogy utána legkevesebb egyéni érdeket sértsen, és lehetőleg
legtöbb közérdeket szolgáljon.
Szabó Józsefné: És esetleg van-e nekünk ezzel kapcsolatban valami szervezési dolgunk a
tulajdonosokkal kapcsolatban? (a térképen mutatott 834-857 hrsz-ú tömbről van szó)
Tyukodi-Bihari Zsuzsanna aljegyző: Jó lenne megnézniük ezt a tervet, mert ez a mostani út
nyomvonal, ami a hatályos tervben benne van, már eltér attól az elképzeléstől amit mutat. Én azt az
elképzelést még nem is láttam. Most jelenleg a Homok és az Epres utca közötti mértani középvonalon
fut az új utca. Annál a megoldásnál is úgy tűnik, mintha ott futna, de valahogy mégsem egyezik a
kettő.
Szabó Józsefné: Mert mikor leadta ezt a földmérő, mikor megkezdték az erdőalja felől a felmérést,
akkor nekünk módosítani kellett, mert itt benn nem fogadták el.
Vári András Attila: Mi lehet az oka annak, hogy ez a telekhatár úgy lett kijelölve, hogy itt ez a kék
vonal pont a mi telkeinket kikerül? Mivel tud többet akár egy orvosi épület, akár egy legelő, ami
mellette van, mint azok a lakóépületek, amik itt vannak? (a térképen mutatott Nyugati lakóparkot
érintő tervezési határról van szó)
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Vojnits Csaba vezető tervező: Más oka nincsen, minthogy az Önök területén nem változik az övezeti
besorolás, csak kiegészült az előírás, a körülötte lévő lakóterületeken pedig változott az övezeti
besorolás, tehát ennek technikai jelentősége van.
De ettől még mi is a Nyugati lakóparkhoz tartozunk, csak egy kicsit kirekesztve éreztük magunkat.
Vojnits Csaba vezető tervező: Az Önök telkével annyi volt a probléma, hogy a szabályozási terven
szereplő építési övezethez nem volt előírás a rendeletben. A többieken viszont egy új előírást
alkalmaztunk, emiatt a korábban meglévő Lke-O-1 helyett Lke-O-3 jelű építési övezet lett.
Vári András Attila: Reményeink szerint majd lesz ott egy iskola. Főleg, akik itt ezen a felén laknak,
nekik volt az aggodalmuk, illetve abban reménykedtek, hogy majd itt lesz egy hosszú út. A Habitat
utca vége a traktor útján lett felépítve, nem az eredeti leírás szerint, hanem ahol volt út, ott
lebetonozták. És abban reménykedtek, hogy lesz majd mellettük egy utca, arra kinyitják a telkeiket,
nagyobb lesz a területük. Ez ugye nem fog megvalósulni, viszont, amikor meglátták, hogy nekünk
nincs besorolásunk, ott azon aggódtak, hogy ide iskola lesz, akkor nekik milyen hatása lesz, hogy ott
kisajátítják, de hát hiába itt meglévő épületet nem fognak kisajátítani. A fő probléma az, hogy mi az,
ami miatt ezek a telkek eltérnek az összes többitől, mikor ugyanolyan beépítettségi százalékunk van.
Tyukodi-Bihari Zsuzsanna aljegyző: Nem tudom, de utána lehetne járni. Amikor a Nyugati lakópark
kialakult, szinte teljes egészében kertvárosias övezet lett kijelölve, csak az Önök tömbje került
településközpont vegyes építési övezetbe. Ez már tizenegynéhány éve így van.
A lehatárolást, a kék vonal mentén kértük a településtervezőtől, hogy vizsgálja felül ebben a tömbben
lévő jelenlegi területhasználatot.
Vári András Attila: Itt akkor ez a betonút meg fog épülni a közeljövőben, ami a benzinkút felé
elmegy a mézüzem felé? (a térképen mutatott 4675 hrsz-ú útról van szó)
Tyukodi-Bihari Zsuzsanna aljegyző: Igen, ki van jelölve egy nagyon széles út, de ennek a kiépítése
most nincs folyamatban, most marad ez a stabilizált út.
Szabó Józsefné: A Homok utca – mivel ott van a honvédség területe – kijön az Epres utcára is, az hol
fog kijönni a Homok utcánál lévő építményeknél, mert nem tud átmenni a Kossuth Lajos utcán sehol.
(a térképen mutatott 860 hrsz-ú ingatlanról van szó)
Tyukodi-Bihari Zsuzsanna aljegyző: Nem. Nem fog tudni átmenni. Ezt a területet összekötni úttal
úgy lehetne, ha az épületek ott elbontódnának.
Szabó Józsefné: Csak az út, ami az Epres utcára jönne ki, azt nem tudom, mert mi annak idején,
amikor kezdtük szervezni a telekosztást, akkor már nem emlékszem pontosan, hogy az magánterület
volt-e? Mert senki nem adja oda útnak azt az utat, hogy akkor mégis oda lett tervezve kijárat. Nem
tudom.
Vojnits Csaba vezető tervező: Két olyan telek lett kijelölve a hatályos terven is, meg egyébként most
a tervezeten is, erre az útcélú hasznosításra, amelyek önmagában most nem alkalmasak a beépítésre,
mert nagyon vékony szalagtelkek. A kettő együtt már kiteszi azt a szélességet, amivel útnak
alkalmassá válnak.
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Szabó Józsefné: Azt is összevonatnák a tulajdonosok, most lehet, hogy meg lehetne őket győzni, én
nem tudom.
Vojnits Csaba vezető tervező: Ezt én sem tudom. Ez a része nem változik a tervnek.
Kertész Beáta főépítész: Köszönjük szépen a megjelenést és a kérdéseket. Ha nincs további kérdés,
akkor a mai lakossági fórumot bezárom.
A lakossági fórum jegyzőkönyve 1449 órakor lezárásra kerül.
K. m. f.
Tyukodi-Bihari Zsuzsanna
aljegyző

Kertész Beáta
főépítész
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