








































1. függelék a 21/2017. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez 
 

Dunavarsány táji-, természeti értékei 
 
Országos jelentőségű védett terület: 

a) a Ráckevei(Soroksári)-Duna úszólápjai, a törvény erejénél fogva védelem alatt álló ex-lege 
lápok 
b) A Natura2000 terület: a „Ráckevei Duna-ág” elnevezésű kiemelt jelentőségű 
természetmegőrzési terület 043/11, 051, 052, 053/7, 053/8, 053/9, 053/10, 054 hrsz. területek. 
c) Az országos ökológiai hálózat, ökológiai folyosó övezetéhez tartozó területek. 

 
Helyi jelentőségű védett természeti területek, emlékek 
(Dunavarsány Önkormányzat Képviselő-testületének a többször módosított 4/1998. (III.10.) 
önkormányzati rendelete a helyi jelentőségű természeti területek védetté nyilvánításáról): 

a) A Domariba-sziget  
b) A Honvédelmi Minisztérium kezelésében lévő, 017/2 hrsz.-ú, 40 ha kiterjedésű, 
természetes állapotú, összefüggő gyepvegetáció. 
c) A volt Erőspusztai Tangazdaságtól délkeletre fekvő két értékes vizes élőhely, az ingatlan 
nyilvántartásban 034/25 hrsz.-ú, „a” alrészletű szántó, melynek tulajdonosa Dunavarsány 
Város Önkormányzata és a 034/7 hrsz.-ú szántó, melynek tulajdonosa a Magyar Állam. 
d) A 056/2 hrsz.-ú, 45520 m2 nagyságú, a Pilisi Parkerdő Zrt. kezelésében, a Magyar Állam 
tulajdonában levő földrészletből 1752 m2 nagyságú terület, melynek védőövezete a 05/62 
hrsz.-ú erdő terület ingatlan-nyilvántartási határa. 

 
Helyi jelentőségű védett természeti emlék: 

4 db fekete fenyő (Pinus nigra), 096/3 hrsz. 
 
A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület a vonatkozó jogszabály alapján. 
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1. melléklet a 21/2017. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez 
TELEPÜLÉSKÉPVÉDELEM 

Településkép karakterek és helyi védelmek 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. melléklet a 21/2017. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez 
 

Fő közlekedési útvonalak 
 
Országos főutak:  

az 51. sz. Budapest-Hercegszántó másodrendű út 
az 510. sz. Budapest-Dunavarsány főút 

Országos mellékutak:  
az 5202. jelű Taksony-Kecskemét összekötő út 
az 51104. jelű bekötő út a Csepel-sziget irányában 
az 52101. jelű Taksony-Dunavarsány bekötő út 

Meglevő települési utak (gyűjtő utak):  
- Sport utca - Nagyvarsányi utca - Vörösmarty utca 
- Kossuth Lajos utca 
- Halász Lajosné utca 
- Iskola utca - Akácfa utca 
- Vasút sor - déli szakasz 
- Kandó Kálmán utca - Bánki Donát utca 
- Naprózsa utca a Naprózsa lakóparkig 
- Duna sor - Sziget sor 
- Nyárfás sor 
- Déri Miksa utca 

Tervezett települési utak (gyűjtő utak): 
- Mátyás király utca 
- a Naprózsa utca a Vörösmarty utcáig 
- Völgy utca - Vészi József utca a (094/8) hrsz.-ú útig 
- a Bartók Béla utca a Völgy utcától a Naprózsa utcáig 
- a Sport utca folytatása 
- az 52101. jelű Taksony-Dunavarsány bekötő úttól az un. V8-as terület délkeleti szélén 

haladóan, valamint a Nagyvarsányi út folytatásában Majosháza közigazgatási területéig 
(azon túl, Majosháza közigazgatási területén folytatólag, az 51-es számú úthoz 
csomóponttal csatalakozóan)  

- a Búza utca 
- a Bajcsy-Zsilinszky utca és folytatása az un. V8-as terület északnyugati határáig 
- az északi vasúti átjárótól a Szabadkai utca és folytatása, Taksony közigazgatási területén 

az 5202 jelű bekötő úthoz csatlakozóan 
- a Kossuth Lajos utca folytatása a belterületi határig 
- a Homok utca a közigazgatási terület határáig 
- az Akácfa utca folytatása északkeleti irányban az 5202. jelű összekötő útig, illetve 

délnyugati irányban a vasúttal párhuzamosan haladó, délegyházi forgalmi útig. 
a déli kavicsbánya-tavak területén:  

- az 51-es út felől, a nagyfeszültségű vezetékek közötti Majosháza területéről érkező 
tervezett gyűjtőút folytatása, majd északra fordulva a (0152) úton, délkeletre 
fordulva a (0159) úton, majd a 1790 hrsz.-ú telken áthaladva csatlakozik 969/28 
hrsz.-ú területen keresztül a vasúttal párhuzamosan a (970) hrsz.-en a vasúti 
átjáróig  

- a fenti gyűjtő úthoz és a Nagyvarsányi út folytatásában tervezett gyűjtő úthoz 
csatlakozik a Petőfi horgásztól északra haladó (0123/3) út és annak folytatásában 
tervezett gyűjtő út 

- A Sziget sor összekötése az 51-es úttal a majosházi közigazgatási határral szomszédosan, 
a közigazgatási határ mentén, körforgalmi csomópontként történő kialakítással 

 



3. melléklet a 21/2017. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez 
 

Településképi szempontból jelentős helyi védett természeti értékek 
 

1. az 51. számú út (071/1) hrsz-ú közút dunavarsányi déli szakasza menti kétoldali juharfasor, a 
közút nyugati oldalán a 066/2 hrsz-ú ingatlanon, a közút keleti oldalán a 0105/1; 0105/16; 
0105/19; 0105/20; 0105/23; 0105/8; 0105/9; 0105/10; 0105/11; 0105/12; 0105/13; 0105/15 
hrsz-ú ingatlanoknak a fasort érintő területrészén  
 

2. az 51. számú főút és a Duna, illetve Sziget sor közötti (058) hrsz-ú Nyárfás sor menti kettős 
nyárfasor a 056/11, 056/38, 056/45 hrsz-ú, valamint a 068/1, 068/2 hrsz-ú ingatlanok fasorokkal 
érintett területrésze  
 

3. a 0123/21 hrsz-ú tavas ingatlanon levő fasor 
 

4. a Dunavarsány vasútállomás P+R parkolója melletti fasor a 969/16 hrsz-ú területen  
 

5. a Taksonyi úti kanyarnál levő nyárfacsoport a 032/19, (970), 969/25, 029/9 hrsz. 
 

6. a Varsányi 56-osok emlékparkjában két feketefenyő a 324/1 hrsz-ú ingatalon 
 

7. a Szent Kereszt Felmagasztosulás katolikus templom kertjében duplasoros gesztenyefasora, a 
359 hrsz-ú ingatlanon 



4. melléklet a 21/2017. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez 
 

Az építészeti örökség helyi védelme, 
a helyi védelemmel érintett építmények, szobrok, emlékek jegyzéke 

 

sorszám utca, házszám hrsz. 
a védelem alatt álló építmény, szobor 

megnevezése 
1. Béke utca 16. 1878/1 Remény szobor 
2. Béke utca 16. 1878/1 Petőfi Szobor 
3. Nyár utca 8. 096/3 Ady emlékmű 
4. Templom utca 35. 1934/4 Szent Vendel templom 

5. Arany János utca 1. 66 
a Trianon Park emlékművei, 

kopjafái, domborművei 

6. Homok utca 3. 969/23 
MÁV 17/a számú Cserna őrház 

(használaton kívül) 
7. Hősök tere  174/2 I. és II. világháborús emlékmű 
8. Hősök tere  174/2 Turul szobor 
9. Hősök tere  174/2 Kopjafa 

10. Kolozsvári utca 7. 50/1 Református templom 
11. Kossuth Lajos utca 2. 103 Művelődési ház 
12. Kossuth Lajos utca 25. 359 Szent Kereszt Felmagasztalása 

Római Katolikus templom 
13. Kossuth Lajos utca 25.  359 XXIII. János Pápa szobor 
14. Kossuth Lajos utca 25.  359 Kereszt 
15. Kossuth Lajos utca 35. 680 Elemi iskola 

16. Szent István park 969/32 
Boldog Gizella és Szent Imre 

szoborcsoport 
17. Szent István park 969/32 Szent István emlékkő 
18. Vasút sor 1. 969/16 Vasútállomás 

 
 



5. melléklet a 21/2017. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez 
 

 

KÉRELEM 
településkép-védelmi tájékoztatáshoz és szakmai konzultációhoz 

A beérkezés dátuma: 
 

Iktatószám: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az átvevő neve: 
 
A konzultáció időpontja: 
 

 

A kérelmező tölti ki! 

A Kérelmező adatai: A Tervező adatai: 

Név: 
 

Név: 
 

Lakcím, vagy székhely: 
 

A tervezői jogosultság száma: 

Levelezési cím, amennyiben a fentitől eltér: 
 

Levelezési cím: 

Kapcsolattartó: 
 

Tervezői szervezet: 

telefon/e-mail: 
 

telefon/e-mail: 
 

2. A szakmai konzultáció tárgya (a tervezett tevékenység rövid leírása): 
 
 
 
 
 
 

3. Az érintett ingatlan adatai: 

Címe: Helyrajzi szám: 

Alulírott 1. pont szerinti Kérelmező, a 3. pontban megjelölt ingatlanon, a 2. pont szerinti tárgyban 
kérelmezem a településkép-védelmi szakmai konzultáció biztosítását. 

 

Kelt: Dunavarsány, ………..év ………….hónap……nap 

                                                                                                ……………………………………… 

                                                                                                            a Kérelmező aláírása 

 



6. melléklet a 21/2017. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez 
 
 

KÉRELEM 
településképi véleményezési eljárás lefolytatásához 

A beérkezés dátuma: 
 

Iktatószám: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az átvevő neve: 
 
ÉTDR azonosító: 
 

 

A kérelmező tölti ki! 

1. Az Építtető adatai: A Tervező adatai: 

Név: Név: 

Lakcím, vagy székhely: 
 

A tervezői jogosultság száma: 

Levelezési cím, amennyiben a fentitől eltér: 
 

Levelezési cím: 

Kapcsolattartó: 
 

Tervezői szervezet: 

telefon/e-mail: 
 

telefon/e-mail: 
 

2. A településképi véleményezés tárgya (a tervezett tevékenység rövid leírása): 
 
A korábbi településképvédelmi szakmai konzultáció időpontja: 

A megvalósítás tervezett dátuma: 

3. Az érintett ingatlan címe: Hrsz.: 

4. A településképi véleményezési dokumentáció tartalma: 1 pld papírdokumentáció 

Műszaki leírás  

Helyszínrajz  

Alaprajz(ok)  

Homlokzat(ok)  

Metszetek  

A megértéshez szükséges számú modellkép  

A helyszínre és környezetére illesztett látványterv, fotorealisztikus 
modellkép 

 

Tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata (amennyiben meghatározó)  

Alulírott 1. pont szerinti Építtető, a 3. pontban megjelölt ingatlanon, a 2. pont szerinti hatósági 
engedélyhez kötött tevékenységre vonatkozóan kérelmezem a településképi véleményezési eljárás 
lefolytatását. 
Kelt: Dunavarsány, ………..év ………….hónap……nap 
                                                                                                ……………………………………… 
                                                                                                                az Építtető aláírása 

 



7. melléklet a 21/2017. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez 
 
 

KÉRELEM 
településképi bejelentési eljárás lefolytatásához 

A beérkezés dátuma: 
 

Iktatószám: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az átvevő neve: 
 

 

A kérelmező tölti ki! 

1. Az Építtető (bejelentő) adatai: A tervező adatai: 

Név: Név: 

Lakcím, vagy székhely: 
 

A tervezői jogosultság száma: 

Levelezési cím, amennyiben a fentitől eltér: 
 

Levelezési cím: 

Kapcsolattartó: 
 

Tervezői szervezet: 

telefon/e-mail: 
 

telefon/e-mail: 
 

2. A bejelentés tárgya: 

építési tevékenység  rendeltetésváltozás  reklámhordozó elhelyezése  

A tervezett tevékenység rövid leírása: 

 

A korábbi településkép-védelmi szakmai konzultáció időpontja: 

3. Az érintett ingatlan címe:  Hrsz.:  

4. A tervezett tevékenység 
megvalósításának tervezett időtartama:

…….év  …..hó   ….nap   - …….év  …..hó   ….nap    

5. A mellékelt dokumentáció tartalma: 1 pld papírdokumentáció 

Műszaki leírás  

Helyszínrajz  

Alaprajz(ok)  

Homlokzat(ok)  

A helyszínre és környezetére illesztett látványterv  

Tulajdonosi hozzájárulás/társasházi hozzájárulás  

Egyéb (pl. kertészeti munkarészek, stb.)  

Alulírott 1. pont szerinti Építtető, a 3. pontban megjelölt ingatlanon, a 2. pont szerinti tevékenység 
megvalósítására vonatkozóan, a 4. pontban megjelölt időtartamra kérelmezem a településképi 
bejelentési eljárás lefolytatását. 

Kelt: Dunavarsány, ………..év ………….hónap……nap 

                                                                                                ……………………………………… 

                                                                                                            az Építtető aláírása 
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