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Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselő-testületének

2021. december 14-ei rendes, nyílt ülésére

Hiv. szám:DV/79/2021. Tárgy: Javaslat Dunavarsány Város
településrendezési eszközei részleges módosítására,
több részterületre vonatkozólag

Tisztelt Képviselő-testület!

Dunavarsány településrendezési eszközeinek legutóbbi, Dunavarsány közigazgatási területének
több részterületét érintő módosítása 202 1 oktúberében fejezödött be. A tervezési idő és a jóváhagyás
óta eltelt időszak alatt azonban újabb módosítási igények jelentkeztek, az alábbiakban részletezettek
szennt:

1. Telepítési tanulmánytervet nyújtott be a KUNI-RED TRADE Kft. nevében Kunsági Gábor
ugyfél, a hatályos Településszerkezeti terv, Helyi Epítési Szabályzat és Szabályozási terv
módosítására vonatkozólag a 0138/70 és 0138/71 helyrajzi számú telkek vonatkozásában.
Célja a Szabályozási terven Kbn-tjelű övezetí besorolásban lévö, jelenleg magántulajdonban
álló, beépítésre nem szánt telekrészek nem túl intenzív lakó és rekreációs célú
hasznosíthatóságának biztosítása. A tanulmányterv az elöterjesztés 1. számú mellékleteként
olvasható.

2. Közös telepitési taniilmánytervet nyújtottak be Hrutka István, Borka László és a Vitalpark Kft.
nevében, Vámos Zoltán ügyfelek, a hatályos Településszerkezeti terv, Helyi Építési
Szabályzat és Szabályozási terv módositására vonatkozólag a 0149/106; 0149/107; 0149/108;
0149/109; 0149/110; 0149/111; 0149/136; 0149/140; 0138/105; 0138/44; 0138/45; 0138/49;
0138/22-26 helyrajzi számú telkek vonatkozásában. A módosítás célja a Szabályozási terven
jelenleg Kbn-t övezetÍ besorolású, beépítésre nem szánt telekrészek lakó célú
hasznosfthatóságának biztositása a tulajdonosok részére. A három tervezési terület közül kettő
több helyrajzi számon, a hannadik egy helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan. Mindhárom
tulajdonos elsősorban saját lakhatásának biztosítása céljából építkezne az ingatlanján, egy
esetben a beruházás kiegészülne a bányató partján létesítendö rekreációs-, sport- és szállás
fiinkciókkal (Vitalpark Kft. ). A tanulmányterv az előterjesztés 2. számú mellékleteként
olvasható.



Szabályozási tervi módosítási kérelmével
fordult az Onkormányzathoz a Bablena
Trade Kft. is, melyben a telqihelyük
szomszédságában, a hatályos
Szabályozási tervenjelölt tervezett út egy
szakaszának törlését kérték a tervröl,
mivel az út által kiszolgálni hivatott
területek teljes egészében a cég
tulajdonába keriiltek, a terület egy
telephelyként működik, fgy az út
szerepeltetése okafogyottá vált az érintett
szakaszon. A beadványt a 076/63
helyrajzi számú ingatlan tulajdonosa is
aláírta, egyetért vele. A beadvány az
elöterjesztés 3. számú mellékleteként
olvasható.
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4. A Dunavarsányi Refonnátus
Egyházközség megbízásából dr. Bóna
Balázs ügyfél is kérelemmel fordult az
Onkormányzathoz, melyben a hatályos
Településszerkezeti terv, Helyi Epítési
Szabályzat és Szabályozási terv
módositását kéri a 860 helyrajzi számú
belterületi ingatlan vonatkozásában. Az
ingatlan jelenleg honvédelmi övezeti
besorolásban van, de területén a jövőben
egy új bölcsőde megvalósítását tervezik,
melyhez a terület intézményi épitési
övezeti átsorolása és az építési
paraméterek a tervezett fünkcióhoz
ígazítása índokolt.

A módositási igények Képviselő-testületi befogadása esetén a módosftást kezdeményezőkkel a
vonatkozójogszabályok alapján településrendezési szerződést és háromoldalú tervezési szerzodést köt
az Onkormányzat a jámlékos költségek átvállalására. A 4. számú terület esetében a költségviselő
Dunavarsány Onkormányzata.

A meghozott Képviselo-testületi határozatok alapján a tervezési feladatra a telepűlés terveit
bizalmi körben kezelő URBANITAS Tervező és Tanácsadó Kft-től tervezési árajánlatokat szükséges
bekémi, és a tervezési folyamat azok elfogadását követöen, a tervezési szerzödések megkötése után
índulhat meg a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
íelepülésfejlesztési eszközöh-öl, valamint egyes telepiilésrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet szerinti tartalommal, de már a településtervek tartalmáról,
elkészitésének és elfogadúsának rendjéröl, valamint egyes településrendezési sajátos
jogiiitézményekröl szóló 419/2021. (VII. 15. ) Korm. rendelet eljárasi és egyeztetési szabályai szerint.

A fentiek értelmében kérem az előterjesztésben foglaltak megtárgyalását és a határozati
javaslatok elfogadását.



Határozati 'avaslatok:

1. Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete
a) támogatja a KUNI-RED TRADE Kft., mint fejlesztő és kérelmező által benyújtott, a

jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 1. számú melléklete szerinti telepítési
tanulmánytervben bemutatott kezdeményezést, Dunavarsány településrendezési
eszközeinek módosítasához csatíakozó tervezési munkák folyaniatába való
befogadását.

b) tájékoztatja a fejlesztőt a támogatás feltételéről, miszerint az érdekelt fejlesztő
vállalja az önkormányzattal kötött településrendezési szerződésben a
településrendezési eszközök módosítasának, valamint a fejlesztés járulékos és a
megvalósítás tényleges költségeinek viselését.

c) felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse a kérelmezőt.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

2. Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete
a) támogatja Hrutka István, Borka László és a Vitalpark Kft. nevében, Vámos Zoltán,

mint fejlesztők és kérelmezők által benyújtott, a jelen határozat meghozatalát segítő
előterjesztés 2. számú melléklete szerintí telepítési tanulmánytervben bemutatott
kezdeményezést, Dunavarsány településrendezési eszközeinek módosításához
csatlakozó tervezési munkák folyamatába való befogadasát.

b) tájékoztatja a fejlesztőket a támogatás feltételéről, miszerint az érdekelt fejlesztők
vállalják az önkormányzattal kotött településrendezési szerződésben a
településrendezési eszközök módosításának, valamint a fejlesztés járulékos és a
megvalősítás tényleges költségeinek viselését.

c) felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse a kérelmezőket.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

3. Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete
a) támogatja a Bablena Trade Kft. által benyújtott kérelmet, és annak Dunavarsány

településrendezési eszközeinek módosításához csatíakozó tervezési munkák
folyamatába való befogadását.

b) tájékoztatja a kérelmezőt a támogatás feltételéről, miszerint az érdekelt kérelmező
vállalja a településrendezési eszközök módosításának járulékos költségeinek viselését.

c) felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse a kérelmezőt.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

4. Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete
a) támogatja a Dunavarsányi Református Egyházközség megbízásaból eljáró dr. liiina

Balázs által benyújtott kérelmet, és annak Dunavarsány településrendezési
eszközeinek módosításához csatlakozó tervezési munkák folyamatába való
befogadását.

b) vállalja a településrendezési eszközök módosításának járulékos költségeinek viselését.
c) felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse a kérelmezőt.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A határozati javaslatok elfogadása egyszerű többséget igényel.



Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Fejlesztési és Ugyrendi Bizottság

Az előterjesztést készítette: Vojnits Csaba föépítész

MeUéMet: -1. számú: Telepítési tanulmányterv - KUNI-RED TRADE Kft.
- 2. számú: Telepítési tanuünányterv - Hrutka István, Borka László és Vitalpark Kft.
- 3. számú: Bablena Trade Kft. beadványa

Dunavarsáuy, 2021. december 8.
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TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

DUNAVARSÁNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEI MÓDOSITÁSÁNAK
KEZDEMÉNYEZÉSÉHEZ A 0138/70 ÉS 0138/71 HELYRAJZI SZÁMŰ TELKEK TERÜLETÉRE

Készülta 314/2012. (XI. 8. ) Korm. rendelet (Trk. ) 7. mellékletében meghatározott
tartolom szerint.

MEGBÍZÓ: KUNI-RED TRADE KFT.

2021.



TELEPlTÉSI TANULMANYTERV
Dunavarsány 0138/70 és 0138/71 helyrajzi számú telkeire vonatkozóan

URBANITÁS

TERVEZŐK NÉVSORA

URBANITAS Tervező és Tanácsadó Kft.
1111 Budapest, Stoczek utca 19. IV. em. 3.
Tel/fax: 466-2018, 466-4220
e-mail: urbanitas@urbanitas. hu,
honlap: www.urbanitas.hu

TelepOlésrendezési tervező:

Településrendezési munkatárs:

Vojnifs Csaba Ferenc
okleveles településmérnök
Terv. jog. :TT01-6l12
Bertyák Agnes
okleveles településmérnök
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V.

TARTALOMJEGYZÉK

BEVEZETŐ

1. A TERVEZETT MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERŰLET BEMUTATÁSA
1. 1. A TERVEZÉSI TERULET ELHELYEZKEDÉSE ÉS KPCSOLATAI

2. A TERVEZETT MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTEH TERÜLET ÖSSZEFOGLALÓ VIZSGÁLATA
2. 1. VÁROSRENDEZÉSI VIZSGÁLAT

2.2. HUMÁNINFRASTRUKTÚRA ÉS GAZDASÁG VIZSGÁLATA
2.3. ÉPÍTEH ÉS TERMÉSZETI KÖRNYEZET BEMUTATÁSA

2.4. KÖZLEKEDÉSI VIZSGÁLAT
2. 5. KÖZMŰ VIZSGÁLAT

2.6. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KATASZTRÓFAVÉDELMI VIZSGÁLAT
3. A MÓDOSÍTÁS SORÁN ELÉRENDŐ CÉLOK ÖSSZEFOGLALÁSA ÉS A BEÉPITÉSI TERV
4. TERVEZÉSI KONCEPCIÓ

4. 1. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVET ÉRINTÖ JAVASOLT MÖDOSITÁSOK

4. 2. AZ ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATOT ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERVET ÉRINTÖ MÖDOSITÁSOK

5. A TERVEZETT MÓDOSÍTÁSOK ÉS A MAGASABB SZINTŰ JOGSZABÁIYOK VISZONYA
4. A JAVASOLT BEÉPÍTÉS, MÓDOSÍTÁS VÁRHATÓ INFRASTRUKTURÁLIS IGÉNYEI

4. 1. KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI IGÉNYEK
4. 2. KÖZMŰFEJLESZTÉSI IGÉNYEK

4. 3. HUMÁNINFRASTRUKTÚRA IGÉNYEK

7. A JAVASOLT BEÉPÍTÉS, MÓDOSITÁS VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁSAI - RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ
8. ÖRÖKSÉGI VAGY KÖRNYEZETI ÉRTÉK SÉRÜLÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

URBANITAS Tervező és Tanácsadó Kft.



TELEPÍTÉSI TANULMANYTERV
Dunavarsány 0138/70 és 0138/71 helyrajzi számú telkeire vonatkozóan

BEVEZETŐ

A Kuni-Red Trade Kft. telepítési tanulmányterv készítését kezdeményezte Dunavarsány város
hatályos településrendezési terveinek módosítása okán. A terv elkészítésével az Urbanitás

Tervezö és Tanácsadó Kff.-t bízta meg.

Az érintett terűleten - a 0138/70 és 0138/71 helyrajzi számú telek - településszerkezeti
besorolásának módosítása, illetve ehhez kapcsolódóan a hatályos Építési Szabályzat és a
Szabályozási terv módosftása tervezett. Az átsorolás célj'a a Szabályozási terven Kbn-t jelű
övezeti besorolású, jelenleg magántulaj'donban álló, beépítésre nem szánt telekrészek lakó és
rekreációs célú hosznosíthatóságának biztosítása. A telkek jelenleg hasznosítatlanok,
zöldfelülettel borítottak.

Jelen telepítési tonulmányterv bemutatja a tervezett módosítással érintett terűlet
városrendezési és környezeti vizsgálotát, emellett összefoglalj'a a módosítási szándékokaf,

illetve azok várható hatásaif is annak érdekében, hogy kellően megalapozott önkormányzati
döntés születhessen a hatályos telepűlésrendezési eszközök módosításáról. Ezen felül a terv az

önkormányzattal esetlegesen kötendő telepűlésrendezési szerződés megalapozását is
szolgálhatja.

Dunavarsány hatályos településrendezési eszközei:

112/2016. (V1. 9. ) Képviselő-testületi hotározat Dunavarsóny Város Településszerkezeti
tervéről (TSZTI
12/2016. (VI. 10. ) önkormányzati rendelet Dunavarsány Épftési Szabályzatáról (ÉSZf

A fenti telepűlésrendezési eszközök elfogadásuk óta többször módosultak, teljes felülvizsgálatuk
a magasabb szintű jogszabályi előírásoknak megfelelően jelenleg is zajlik. A felülvizsgálat
tervezöje szintén az URBANITAS Kft. Ez utóbbi tervdokumentáció elfogadásáig jelen
tanulmányterv városrendezési vizsgálatokat bemutató fej'ezete a jelenleg hatályos áltapotot
elemzi. A tanulmányter/ben bemutatott változtatási igények önkormányzati támogatása
esetén, a készűlö tervmódositás alapját már a jelenleg zajló, teljes felűlvizsgálat lezárása után
hatályba lépő telepűlésrendezési eszközök képezhetik. Előzetes ismereteink szerint, a jelen
tanulmánytervben bemutatott tervezett módosításokat, a jelenleg hatályban lévő magasabb
szintű jogszabályi előírások nem lehetetlenítik el.

Amennyiben a tervezés szempontjából pozitív döntés születik, úgy a tervezett módosítás a
folyamatban lévő telepűlésrendezési tervek felűlvizsgálata keretében beépülhetnek a város

településrendezési terveibe is és ennek államigazgatási egyezfefése, majd önkormányzati
jóváhagyása után válhatnak hatályossá.

A telepífési tanulmányterv 314/2012. 1X1. 8. 1 Korm. rendelet Itovábbiakban: Trk. 1 7.
mellékletében rögzített tartalmi követelményeknek megfelelően készült.

A tervdokumenfáció elkészítéséhez felhasználásra kerűltek a hatályos településrendezési
tervekhez és azok késöbbi módosításaihoz - a cégünk által elkészített - megalapozó és
alátámasztó munkarészek. A jelen dokumentációban tervezéssel érintett területek esefén a
korábbi vizsgálatok aktualizálásro és kiegészítésre kerűltek, a tanulmányterv elkészítéséhez
szükséges mélységben.

URBANITAS Tervezö és Tanácsadó Kft.



TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV
Dunavarsány 0138/70 és 0138/71 helyrqjzí számú telkeire vona+kozóan

1. A TERVEZETT MÖDOSITÁSSAL ÉRINTETT TERÜIET BEMUTATÁSA

1. 1. A TERVEZÉSI TERÜLET ELHEIYEZKEDÉSE ÉS KAPCSOLATAI
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A vizsgálat a 0138/71 (27.013 m2)
és a 0138/70 (2. 982 m2) helyrajzi
számú telkekre terjed ki, melyek
összesen kb. 3 hektárt tesznek ki. A

tervezési terület Dunavarsány
település Dél-Dunavarsány

városrészében találhatő, az

egykori bányatavak, ma horgász-
és pihenőtavak alkotfa tórendszer
közveflen környezetében. A
területef jelenleg zöldfelület,
részben erdö fedi, dűlőutakkal

tagolt. A vizsgált terulet
megközelitése észak-keletről a
Búza utca folytatása által,

nyugatról a Petőfi Horgásztavat
kiszolgáló dűlőút, míg délröl a
Pontyozó Horgásztó melletti

dűlöút segítségével lehetséges.

A tervezési területet a legtöbb
irányból korábbi bányaművelés

során kialakífoft mesterséges
tavak, és azok parti sávjai
(beépítésre szánf és beépífésre
nem szánt rekreációs és

horgászterűletek) veszik körül. A
parti sávok beépitetfsége válfozó,
de jellemző kis mértékű. Ez alól a
Petőfi Horgásztó képez kivételt,
melyet kisebb hétvégi házakkal
építettek körül. A terűlettől délre
még hasznosítatlan kertvárosias
lakóterűletek és telepűlésközponti
vegyes terűletek találhatóak.

A hotályos településszerkezefi terv

szerint a vizsgált terület három

egységre bontható. Ek jelú
közjóléti erdöterületre (észak); Kel
jelű különleges ellátás célját

szolgáló területre (dél); és Vt jelű
telepűlésközponti vegyes területre
(nyugat).

URBANITAS Tervező és Tonácsadó Kft.



TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV
Dunavarsány 0138/70 és 0138/71 helyraj'zi számú telkeire vonatkozóan

2. A TERVEZEH MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET ÖSSZEFOGIALÓ VIZSGÁLATA

Az összefoglaló vizsgálat célja az érintett területen meglévő tervi és valós állapotok feltárása
és bemutatása, a megvalósítani kfvánt tervezett változtatás alátámasztásához szükséges

mélységben.

2. 1. VÁROSRENDEZÉSI VIZSGÁLAT

2. 1. 1. Magyarország és egyes kiemelt térségelnek területrendezési tervéről szóló 2018. évi
CXXXIX. törvény

Az egyes településrendezési eszközök készítése. vagy módosítása során a településeknek
minden esetben meg kell felelniük a hatályos magasabb szintű - orszógos, megyei, térségi -
ferületrendezési tervek előfrásainak. Dunavarsány Város jelenleg hatályos Településszerkezeti

terve és Építési Szabályzata az Országos Terűletrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI.
törvényben (OTrT), illetve a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. éví
LXIV. törvényben (BATrTj foglaltakkal összhangban készült 2016-ban.

A korábbi Országos Terűletrendezési Terv - 2003. évi XXVI. förvény (OTrT) - és a Budapesti
Agglomeráció Területrendezési Terve - 2005. évi LXIV. törvény (BATrT) -, a Balaton Kiemelt
Odülőkörzet Területrendezési Tervével együtt, 2019. március 15-én hatályát vesztette a 2018.
december 28-án elfogadásra került új, Magyarország és egyes kiemelt térségeinek
területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MATrT) alapján. Az

MATrT 90. § (1) bekezdése értelmében az új törvény hatálybalépését követően indult
eljárásokban az új törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Jelenleg zajlik a város felepülésrendezési eszközeinek teljes felülvizsgólata az MATrT előírásaival
összhangban. A jelen telepítési tanulmánytervben foglalt változtatási igények önkormányzati
támogatása esetén a telepűlésrendezési eszközök módosításának eljárása a jelenleg zajló
teljes felülvizsgálot befejezése után indulhat el.

Az MATrT mellékletei közül az alábbiak érintik a tervezett módosítással érintett terűletet:

2. melléklet - Az Orszá Szerkezeti Terve:

Orszügos területfethasználáKi kcitegóiiát;

C.[dögazdö!koc!ás7 térsé;]

lAezőgcizctci'-ág1 térség

Vizgazdálkodási térssg

Ttílepülé'-i téfiiég

u a^/a an \

. tijaiL's-há ^a 2 ábra: MATrT 2. melléklet Ai
ötszáq Sierke?eii Terve
résziel
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Az Ország Szerkezeti Terve alapján a vizsgált terület északi része mezőgazdasági térségbe, mig
déli része települési férségbe sorolt. A terűletet vonalas infrastruktúra elemek közvetlenül nem
érintik.

3 5. melléklet - Honvédelmi és katonai célú ierület övezete által érintett tele Olések: Az övezet

teljes Dunavarsány terűletét lefedi. Az ilyen célú terűleteket az MATrT 32. §-ának megfelelően
a telepűlésrendezési eszközben kell tényleges kiterjedésének megfelelöen lehatárolni.

7. melléklet - A Buda esft' A lomeráció Szerkezeti Fen/e:

Osszhangban az Ország Szerkezeti Tervével a vizsgált terület nagy része mezőgazdasági térség
részeként. míg déli fele települési térség részeként ábrázolt. A tervlapon feltűntetett vonalas
infrastruktúra elemek nem érintik o tervezési terűletet.

Az MATrT az egyes térségekre vonatkozó előírásai az alábbiak:

"11. § A kiemelt lérségi, illefve megyei területfelhasználási kategóriák terülelén belül a
tetepülésrendezési fervben, a 90. § (2) bekezdése figyelembevélelével [...]

b) a mezőgazdasági térség lerületének legalább 75%-át a mezógazdasági lerülel
övezeiébe kell sorolni, a fer. nmaradó részen nagyvarosías lakóterület és vegyes terülel

építési övezet nem jelölhetö ki; [...]

dj a települési férség területén bármely építési övezef, övezet kijelölhető: [...]"

Az MATrT egyéb mellékletei nem érinfik a tervezési ferülefet, ugyanakkor az MATrT 19. § (4)
bekezdése és az MATrT 42. § (2) bekezdése alapján, a jó termőhelyi adottságú szántók
övezetének, az erdőtelepitésre javasolt terület övezetének, a tájképvédelmi terület
övezetének, a vízminőség-védelmi terület övezetének, a rendszeresen belvízjárta terület
övezetének, a nagyvízi meder övezetének, az ásványi nyersanyagvagyon övezetének, a
földtani veszélyforrás terület övezetének és a VTT-tározók övezetének területi lehatárolását és
övezeti szabályait a terűletrendezésért felelös miniszter rendeletben állapitja meg. Ez alapjón a
tervezési terűletet a területrendezési tervek készitésének és alkalmazásának kiegészítő

szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14. ) MvM rendelet (a továbbiakban: MR. ) alábbi mellékletei
érintik:

í 4. melléklet - Vizminösé -védelmi terűlet övezete: Az övezet Dunavarsány teljes terűletét
lefedi, így a tervezési területet is érinti. Az MR az övezetre vonatkozó előírásai a következők:

"5. § (1) /\ víp. minőség-védelmi terülel övewiében keletkezett szennyvíz övezetből löríénő
kivczctésórői ós az övczclcn kívül kele'tkczcli szennyvizck övczclbc törtónő bcvezetéséről,

illelve a szennyviz övezelen belüli kezelésének fenételeiről a megye terüie'trendezési
tervében vendelkezni kell.

12j A vizminőség-véde'mi terülei övezetébe tartozó ieiepülések tetepü'ésrendezésí
cszközeinck kés'üióse során ki kell jelölni a vkvódelemmcl criniGÍI lerüicickel. A kijo'iöii
vizvódclcmmcl crinfcti icrülclckrc vonalko'ió cgycdi szabáiyokat a hdyi ópilcsi

spabáíyzafbar, kesi rriegóí'taFÍtani.

(3) A vizrninősóg-vóddmi iciülci övczcióbcn bányászaii lcvckcnyscg folyfatósQ a
bányászot'i szemponfbó! kivetl helyekre vor:aiK07Ó elóvúsok olkalmmásavül
engedélye7t;ető. [... j"

2 ;. melléklet - Asván in ersan a vo on övezete által érintefí lele Olések: Mivel az övezet

teljes Dunavarsány területét lefedi, így a tervezett módositással érintett terülefet is. Az MR az
övezetre vonatkozó előírásai a következők:

URBANITAS Tervezö és Tanácsadó Kft.



TELEPÍTÉSI TANUlMÁNYTEIiV
Dunavarsóny 0138/70 és 0138/71 helyraj'zi számú telkeire vonatkozöan

"8. § (1j Az ásványi nyersanyagvagyon övezetét a településrendezési eszközökben kell
fényleges kiferjedésének megfelelően lehatárolni.
(2) Az (]j bekezdés szerinfi ferülefen, a felepülésrendezési eszköiökben csak olyan
terűletfelhasználási egység, építési övezet vagy övezet jelölhető ki, amefy az ásványi
nyersanyagvagyon távlati kitermelését nem lehetetleniti el."

Az MR. további mellékletei nem érintik a tervezési terűletet.

Az MATrT-nek és az MR. -nek való megfelelés igazolása az 5. fejezetben kerül bemutafásra.

2. 1.2. Településrendezési tervi eló'zmények

Dunavarsány város hatályos Településszerkezeti tervét (TSZT) a Képviselő-testület 112/2016.
(V1.9. ) határozatával, míg Építési Szobályzatát (ÉSZ) és Szabályozási tervét (SZT) a 12/2016.
(VI. 10) önkormányzoti rendeletével fogadta el. A dokumentumok elfogadásuk óta már több
módosításon estek át. A jelenlegi egységes szerkezetű TSZT 2019. március 2-ától, míg az
ÉSZ 2019. március 3-ától hatályos, telj'es felülvizsgálatuk azonban most is zajlik.

Dunavarsány hatályos Telepulésszerkezefi terve:

Kb

. '\

/
llro

A vizsgált terület jelenlegi
területfelhasználása változatos.

Eszakon Ek jelű közjóléti erdöterület
területfelhasználási kategóriába,
délen Keljelű különleges ellátás célját
szolgáló terület területfelhasznólási
kategóriába, míg dél-nyugaton Vt
jelű településközpont vegyes terűlet
területfelhasználásba sorolt. A vizsgált
ferületet egy tervezett települési fő- és
gyűjtőút szeli ketté. A terület nagy
részét nyilvántartott régészeti lelőhely
határa érinti, délen belterűlet határa

húzódik.3. ábra; A lervezési terulef a hatályos TSZf-en - részlet

A vizsgált terület környezefében több egykori bányató is megtalálható, melyek vízgazdálkodási
területbe soroltak. A tavak parti sávjainak területfelhasználása vegyes képet mutat. Eszakra és

nyugatra rekreációs horgász különleges terület (Kreho), hétvégi házas terűlet (Uh), keletre
lakófunkció elhelyezését megengedő különleges beépítésre nem szánt terület (Kbn-la), délre
a Sun Residence kertvárosias lakóterűletei (Lke)találhatóak. A volt kovicsbányák közvetlen porti

sávja rekreációs beépítésre nem szánt különleges terűletbe sorolt (Kbn-re).

Dunavarsány hatályos Epítési Szabályzata és Szabályozási ferve:

A Szabályozási ter/ részben eltér a TSZT tartalmától. A fervezési terűlet nagyrészt Kbn-t j'elű
kűlönleges beépítésre szánt épftési övezetbe, valamint dél-nyugaton Vt-SZ-7 jelű
településközpont vegyes építési övezetbe sorolt. A területen tervezett településszerkezeti
jelentőségű út halad keresztűl 1 6 méteres szabályozási szélességgel. A vizsgált terület jelenfős
része a TSZT szerinti távlati felhasználású terület. A területet a 4. B számú régészeti lelöhely határa

érinti.
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A hatályos ESZ alapján a fervezési

terűletre a következő elöírások vannak

érvényben:

"66. Kűfönleges beépífésre nem szánf
területek

96. § {]] A kütönteges beépiiésre nem
szánf ierüleíek övezeiei: [...]

g) a Kbn-1 jelű övezet a volt
bányatavak szárazulalának terüleiei
flöldhivatali besorolás töHésl, a
Településszerkezeti Terv szerinti
lelhasználásig ai SZT-n távlati

felhasználású ierületként lehaiárolt

ierületek, ahol a lavak rendeitetés

szerinfí hasznafatóhoz szükséges

létesítmény fpl. a fennfartástszolgáló kiszolgáló rakfár. tartózkodó helyj elhelyezésére az övezet
szarazulata ufán számitotf legfeljebb 1%-os beépítés megengedhelö, legfeljebb 4, 5 m
épütefrnagassóggof az egyéb vonafkozó/ogszabá(yo(< megtartósa mellett. [...]

(2j Az (II bekezdés szerinti övezefekben nem hetyezhető el parkolóíerület és garázs a 3, 5 fonna
őnsúlyúnáf nehezebb gépjárművek és az ilyenekef szállífó gépjárművek számara."

Az ÉSZ 1. mellékletének 12. pontja tartalmazza a különleges beépítésre nem szánt területekre

vonatkozó beépítési paraméterekef, mely alapján:

s*" ÜfrSZ-5
- ..*-*...**... -^ -<*t4
...Kbnw"-'<<'

< 4-BLelőhely
Uc-SZ.̂ '

... " '' ... '' . ... '- \ ~.
Lk.SZ-5 ^,.: .. ... ~ ". 40'

4. ábra: A tervezésí terület a hataiyos SZT-en - részíet

Az A
építési beépítés
övezet jellemzö
jele módja

kialakítható legkisebb

területe szélességc

Az építési telek
megengedett legnagyobb

terepszint
szint-

beópítósi
mértéke

szint-

terülcti

mutatója

Kbn-t SZ

SZ - szabacfonálló beépítés

m2 /m2

0,01

alatti

beépítés
mértéke

%

legnagyobb

burkolt

fclülcte

%

1

Az épület megengedett

legkísebb legnagyobb

épületmagassága

m

2,5

m

3,5

A településközponf vegyes terűletekre (Vt) az ESZ következő előírásai vonatkoznak:

,, 50. § (I) A Vt jslű telepölésközpont épífési övezetének területe efeősorban /akö és otyan
felepülési szintú egyéb rendeltetést szolgáló épülel elhelyezésére szolgál, amely nincs
zavaró hafással a lakó rendeltetésre.

(2j A ielepúléíközpont területen elhelyezhelő épület - a lakó rendeltetésen kivül -:
a) igazgatásj, iroda.
bj kereskedelmi, szolgáltató, szállás,
c; a ferület azon részén, amelyben a gaidasági célú hasinálaf az elsődleges egyéb

közösségi szórokozfató.
ci) hitéleli. nevelési oktalási, egészségügyi, szocíafis,
e,) ktiiturális, köiösségi szórako'daió és
tj sporl

rendelletést is taríahnazhal.

1'3; A településközpont terülelen a melléképíimenyek köwl
aj épithetők

aa) közmű'becsatiakozási műfárgy.
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ab! közműpótló mútárgy,
acj hulladéktariály-tároló,

adl épülettől kulönálló - épifménynek minősülő - kirakatszekrény,
ae) kerti építmény,
af) húsfüstölő, iégverem, zöldségverem,
ag) irágyatároló, komposztáló,

ahj gépkocsi és egyéb tároló, vagy ezek épúlefe,
ail mosókonyha, nyárikonyha épütete, valamint
aj) fels7Ín alalti folyadék- és gáztároló.

b) nem építhelő

ba) siló, ömleszlett anyag-, folyadék- és gázfároló,
bbj állat ól Ikutyaól kivételével), állatkifutó,
bc) az épitménynek minősülő antennafartó szerkezet. [...]

52. § 11) A Vt-SZ-7, Vt-SZ-8 és Vt-SZ-9jelű építési övezetekben (Sun Residence lakóparkl
a) íelkenként legfeljebb négy önálló rendeltetési egységef tartalmazó épület helyezhető
el,

bj az épíiési övezefben a beépitést megelőzően a 314/2012. (XI. 8. ] K.orm. rendelet szerinti
tartafommal elkészített és az 1997. évi LXXVIII. töfvény 30/A. § szerint elfogadott telepitési
fanulmányterv szükséges."

Az ESZ 1. mellékletének 4. pontja tarfalmazza a településközpont vegyes terűletekre vonafkozó
beépitési paramétereket, mely alapján:

Az A
építésí beépítés

övezet jellemző

jelc módja

kialakitható legkisebb

Az építési telek

megengedett legnagyobb

tcrületc szélességc

m

16

beépitési
mértékc

%

40

szint-

terüieti

mutatója

m2 /m2

1,0

terepszint

alatti

beépítés
mértékc

%

40

kialakítandó

legkisebb

zöldfelületi

mértéke

%

30

Az épület megengedett

legkisebb* legnagyobb

épületmagassága

m

3,0

m

7,5VtnSZ-7 SZ 550

SZ - szabadonálló beépítés

Az épület megengede+t legkisebb épületmagossága* - kivéve a melléképítményeket

A tervezési területet érintő régészeti lelőhelyekről az ÉSZ 21. §-a rendelkezik, melynek
értelmében:

"21. § (1) A nyilvántartott régészeti területekef ai SZT jelöli, felsorolásukat a 2. függelék
taríalmazza.

j2j A nyilvánlarloll régészefi lelőhelyekkel, valaminl az eseilegescn előkerüiő rcgésieli
emiékekkel kapcsoiatban a vonaikopó jogspabályok előírásait kell alkalmazni."
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A tervezési terülefre vonatkozó Települési Arculail Kézikönyv (TAK) és Telepulésképi rendelet

(TKR) vizsgálata

Dunavarsány város Településképi Arculati Kézikönyvét (TAK) az Onkormányzat Képviselő-
testülete 183/2017. (XII. 11. ) határozatával fogadta el. A város településkép védelméröl
rendeletét (TKR) az Önkormányzat Képviselő-tesfülete a 21/2017. (XII. 12. ) számú rendelettel
hagyta jóvá. A helyi TAK Dunavarsány terűletén több eltérő karakterű terűletrészt kűlönböztet
meg o történeti hagyományok, a településkép, az arculat és funkció stb. alapján. A tervezési
terület többnyire rekreációs és sportolási célú településrészek, nagyrészt tavas területek,
valamint új beépítésű és távlatban beépülő településrészek közé sorolt.

A vizsgált területre vonatkozó előírások a TKR alapján:

" 13. Rekreációs és sportolási karakferú lerületekre vonaftoző további egyedi épffészefí
köveielmények

20. S II I A terúleten az épűleiek tá/'ba iliő jeliegét a természeles épttöanyagokkal Ifa. kö,
fégla, cserép) kell biztositani.
12) A felken belüli zöldfelűlefeket honos, a vízpartra jellemző fákkal kell kialakitani.
(3) Az összefűggő rendeletelésú terülelekei Ipl. egy adott tó körüli beépítéstl egységes

épffészefí arculattal keli kialakítani."

2.2. HUMÁNINFRASTRUKTŰRA ÉS GAZDASAG VIZSGÁLATA

A tervezési ferület jelenleg parlagon áll, hasznosítatlan, lakó funkció, valamint működő
gazdasági funkció területén nincs jelen, ebből kifolyóon társadalmi és gazdasági jelentősége
nincs. A tervezett fejlesztés során ugyanokkor a jelenleg is beépitésre szánt terűletrész (Vt)
beépülésével, valamint egy lakófunkciót is megengedö rekreációs célú terület kialakításával
számolhatunk. A humáninfrasfrukturális és gazdasági fejlesztések igénye a 4. fejezetben kerül
bemutatásra.

2. 3. EpfTErr ÉS TERMÉSZETI KÖRNYEZET BEMUTATÁSA

EpiteH környezel

A tervezési területen épitett környezet nincs,

jelenleg -több helyen három szintes - zöldfelűlet
borftja. A terűlethez legközelebb északra és
nyugatra található beépítés, melyek főként a
Petőfi horgásztó üdűlöépületeit és a Big Carp Lake
körüli kisebb beépítéseket jelentik. A területtől

délre található Sun Reidence lakópark építkezései

még nem indultak meg.

A tervezéssel érinfett ingatlanokon országos, illetve

helyi védelem alott ólló épűlet vagy építmény
nem található, o területet műemléki környezet
nem érinti. A terülef középső-déli részére azonban
régészeti lelőhely határa terjed ki.

abra: A te!Vfszéw rwüiet (yjjai foíó)
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rermészefí körnvezef

A tervezési terűlet teljes egésze természetes növényzettel borított. Keleten inkább a gyepszintű
és cserjeszintű növényállomány, mfg délen, nyugaton és északon háromszintes vegetáció
jellemzö. A növényzet több helyen elhanyagolt, elvadult. Jellemzőek a pionír és az invazív fajok,
főként a magaskórosok és a gyorson növő, igényfelen fafajok.

A tervezési területeket országos, illetve helyi jelentőségű természetvédelmi terűlet,
tájképvédelmi övezet területe nem érinfi. A területeken helyi védett természeti érték nem
található.

2.4. KÖZLEKEDÉSI VIZSGÁIAT

K.özúti közlekedés

A tervezett fejlesztés megközelítése legegyszerűbben a Búza utca irányából kelet felől,
valamint dél-nyugafról az 51. számú főút felől, Majosháza irányából, a Sun Residence és a
Petőfi horgásztó közötti dűlőút által biztosított. Az utak burkolaflanok, általában kaviccsal

stabilizáltak. Az útpályák ugyanakkor megfelelő szélességűek, a terület megközelítését képesek
biztositani. A tervezési terűletet minden irányból dűlőutak veszik körbe, azonban ezek

helyenként nem kapcsolódnak egymáshoz, így körbejárhatósága személygépjárművel
jelenleg nehézkesen megoldható. Hosszabb távon, amennyiben a környéken több kisebb-
nagyobb volumenű fejlesz+és is megvalósulna, célszerűvé válik az utak burkolása, részben a
portalanitás, részben a csapadék okozta közlekedési nehézségek kiküszöbölésére.

"'i"". ':.

\
v

;:' Y-

yp ^ f

<y

Tervezési

^ lerület

orszógos Föút
crszágos mellékút
települési fö- és gyüjtöut
fetepülésí fö- és gyűjtöút (tervezett)
vasútvonol

O j'eien+ősebb szin+beni csomópont

.
''.' s
iS

ó. óbra: Dunava/ óny fóbb megiévő és ferveze^ közlekedésí hálówt, elemei
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Dunavarsány 0138/70 és 0138/71 helyraj'zi számú telkeire vonatkozóan

A tervezési terűletet ten/ezett telepűlési fő- és gyűjtőút szeli át, melynek helybiztosítása a
módosítás keretén belűl elengedhetetlen.

Közösségi közfelcedés

A tervezési terület o Dunavarsány helyi és helyközi tömegközlekedését biztosító 150. sz.
Budapest-Kelebia vasútvonaltól, valamint a Volánbusz járatok megállóitól is gyaloglási
távolságon kfvül helyezkedik el. A tervezési terűlethez legközelebb (kb. 1 kilométerre) a
Vörösmarty utca - Görgey utca, valamint a Vörösmarty utca - Nagyvarsányi út
kereszteződésénél található, illetve az 51-es úton a Majosháza, 30-as km-kő Volánbusz
megállók helyezkednek el. Előbbi megállóknál a 652, 664. számú, míg utóbbinál a 652, 660, 661 ,
665, 667 és 668. számú járatok érhetők el.

Kerékpáros és gyalogos közlekedés, parkolás

A tervezési terület környezetében kerékpáros infrastruktúra nincs, legközelebb a Vörösmarty
Mihály utca, valaminf a Veszi József utca egy-egy szakaszán található kerékpárút. A tervezési
terület gyalogos elérése a megközelítést biztosító dűlő és földutakon kereszfül történhet. A
vizsgált területen külön parkolóhely biztosítását igénylő funkciő jelenleg nem található,
azonban a tervezett módosításokhoz kapcsolődó parkolóhely-igény kielégífését minden
esetben telken belül kell majd bizfosítani.

2.5. KÖZMÚ' VIZSGÁLAT

A vizsgált terület jelenleg beépítetlen, közművesítettségének mértéke az OTEK 8. §-a szerint
közművesítetlen. A tervezési területet érintő közművek vizsgálata az E-közmű nyilvántarfásának
és a hatályos településrendezési tervek megalapozó és alátámasztó munkarészeinek

felhasználásával készűlt.

\ HírkÖzlés

Szénhidrogén

Távhö

Villamos energia

Vfzellátás

vízetvezetés

7. óbra' A fervezési ierüie^ közmúeílátotisacici
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A vizsgált telkek környezetében több közműhálózati vezeték is megtalálható. A terűlet északi,
nyugati és déli határán a Dél-Pest Megyei Vfziközmű Szolgáltató Zrt. (DPMV Zrt. ) által
szolgáltatottjelenleg még űzemen tívül levő ivóvízvezeték és nyomott szennyvízcsatorna fut. A
Búza utca meghosszabbítása vonalában meglévő NA 100 KM ivóvfzvezeték húzódik.

A telepűlés szennyvízcsatorna hálózata elválasztott rendszerű, a szennyvíz befogadója a
Dunavarsányi szennyvíztisztító telep. A csapadékvíz elvezetése Dunavarsány terűletén kevésbé
kiépített, a településen jellemző a nyílt árkos rendszerű csapadékvíz elvezetés, és a szikkasztás.
A csapadékvfz és a felszfni vizek befogadója a település nyugati határan húzódó, szabályozott
vfzállású Ráckevei-fSoroksárij-Duna ág.

A vizsgált területen az építési lehetőségeket, illetve azok közműellátósának megoldását
közművekkel összefüggő természeti korlátozó adottságok befolyásolják. A teljes telepűlés
kiemelt vízminőség védelmi területen fekszik, amelyre vonatkozó 9/2019 (VI. 14. 1 MvM rendelet
előfrásait figyelembe kell venni. A település egésze a 27/2004 fXII.25. ) KvVM rendelet alapján a
felszín alatti víz szempontjából érzékeny területen fekszik, amelyre vonatkozó előírásokat szintén

figyelembe kell venni.

A vizsgált terűlet déli hafárán, valamint a Sun Residence és a Pető horgásztó teruletén az ELMU-
ÉMÁSZ Zrt. villamosenergia ellátó hálózata húzódik. A tervezési területhez legközelebb a Búza
utca keleti részén található középnyomású földgázvezeték. A vezetékes elektronikus fávközlési

ellátást a felepülésen az INVITEL Zrt. biztosftj'a. Kiépftetf hálózat a vizsgált terülefhez legközelebb
a kisvarsányi és nagyvarsányi lakóterületeken falálható. A vezeték nélküli hirközlési ellátottság
Dunavarsány ferületén megoldotf, korlátja nincs. Valamennyi vezeték nélküli táv- és
műsorelosztó szolgáltató megfelelő vételi lehetőséget tud biztositani. A közvilágitás a területen
nem megoldott.

A megújuló energiahordozók használata a város területén nem jellemzö, ugyanakkor a
település adottságai lehetővé teszik főként a napenergia és a geotermikus energia
hasznosítását.

2.6. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KATASZTROFAVÉDELMI VIZSGALAT

A vizsgált terület és környezete korábban kavicsbányoként működött, melyet a környéken
található számos egykori bányató is jól mutat. Dunavarsány területe a 27/2004. (X11. 25. ) KvVM
rendelet meghatározása szerint a felszfn alatti víz állapota szempontjaból az érzékeny terűletek
közé tartozik. A szennyeződésérzékenység miatt a vizsgált terület hasznosífásakor így fokozott
figyelemmel kell gondoskodni arról, hogy a talaj, a földtani közeg, a felszín alatti vizek ne
szennyeződjenek. A tervezési terűletet belvfz, órvíz, vagy vízbázis védőterületet nem érint.

A vizsgált terűleten burkolt közlekedési infrastruktúro hiányában közlekedésböl eredő zaj és
rezgésterhelés szinte nincs. Ozemi zaj nem érinti. Dunavarsány a levegőtisz+aság szempontjából
a 4/2002. (X. 7. ) KvVM rendelet alapján a budapesti agglomeráció légszennyezettségi
zónájához tartozik, tehát a város légszennyezettségét a főváros és környékének
légszennyezettsége is befolyásoljo. A levegő minőségére a vizsgált területen leggyakrabban a
burkolatlan közlekedési felületek használatából felszálló por gyakorol negatív hatást.

A terület jelenleg beépíteflen, fgy hulladékelszállítás nem történik, azonban a beépiteft
területeken a város a szervezett hulladékszállítós szolgáltatását biztosftja (kommunális szilárd és

folyékony hulladék, szelektív hulladék, zöldhulladék).

A terűletet kedvezőtlen morfológiai adottság, mélyfekvésű terület, mélységi és magassógi
korlátozás, valamint tevékenységből adódó korlátozás nem érinti.

URBANITÁS Tervező és Tanácsadó Kft. 13
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3. A MÖDOSÍTÁS SORÁN ELÉRENDŐ CÉLOK ÖSSZEFOGLALÁSA ÉS A BEÉPITÉSI TERV

A jelenleg beépítetlen tervezési terűleten a tulajdonos felekalatításf szeretne végrehajfani
melynek keretében a most beépítésre szánf Vt-SZ-7 jelú' építési övezetbe tartozó terűletrészen
(0138/70 hrsz) öt darab, minimum 550m2-es telket, míg o Kbn-tjelű övezet területén (0138/71
hrsz) két, minimum 5000m2-es, lakó funkciót is megengedő telket kiván kialakítani. A területen
ezenfelül a TSZT-n jelölt közjóléti erdöterület kerűl áthelyezésre, mely az ábrázolt
területlehatárolással helyében ugyan nem, de kiterjedésében megegyezik teljesítve az
erdőpótlási kötelezetfséget.

A tulajdonos célja a terűlet megfelelő hasznosíthafóságának biztosítása, melynek keretében
lakó- és rekreációs funkció. valamint erdő kialakftását látja szukségesnek. A jelenleg Vt
területfelhasználásba tartozó felken a beépítés és lakóépűlef elhelyezése már jelenleg is
lehetséges. A Kbn-t jelű övezef területén a hatályos Epítési Szabályzat elöírásai alapján
azonban nem alakítható ki új (lató)épület. Ennek okán szükséges o hatályos telepűlésrendezési
tervek módosítása.

A beépitési terv bemutatja a módositással érintett területre a megrendelő által tervezeft
fejlesztési elképzeléseket, a területjövőbeni hasznositásának és beépítésének koncepcióját. Ez
alapján a tervezési területen a Vt épftési övezetben a nagyobb beépífhetőséget lehetővé tevő
ESZ előírások alapján telkenként 1 épület, azonban akár4 lakóegység is kialakítható. Ajelenlegi
Kbn-t övezeten belűl a tervek szerint inkább a nyugodtabb környezetet biztosító, rekreációs
funkciók kerülnének elötérbe. Itt mindössze két nagyobb telken, minimális beépíthetőséggel
válna lehetségessé akár egy-egy darab lakófunkciójú épűlet kialakitása is (Kbn-la). E telkeket
közjóléti erdöterület (Ek) övezné, melynek terűlete jelenleg ténylegesen is növényállomónnyal
fedett. Ennek minőségjavítása által így amellett, hogy vizuális határokat képez, a
kikapcsolódás, a szórakozás és a pihenés helyszínévé válhat. A területre költöző új lakók
számára az erdőterülefen belül kisebb játszótér is kialakításra kerülhet.

A területen a hatályos tervek szerint egy tervezett települési fő- és gyűjtöút halad keresztűl, mely
16 méteres szélességgel bír. Erről az útról egy 12 méter széles zsákufcában végződő magánút
kiszabályozása tervezett, mely a Vt építési övezetbe tartozó telkeket szolgálná ki.

A tervezett fejlesztések megvalósulása által a terűlet kihosználatlansága és elhonyagoltsága,
valamint az ebből fakadó konfliktusok (rendezetlen utak, növényzet állapota, esetleges illegális
hulladék- és zöldhulladék-lerakatok stb. ) megszűnnének. A környék rendezetté, esztétikusabbá

válna.

A területen tervezeft fejlesztéseket a beépítési terv a következő oldalon mutatja be.

URBANITAS Tervezö és Tanácsadó Kft. 14
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TEIEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV
Dunavarsány 0138/70 és 0138/71 helyraj'zi számú telkeire vonatkozóan

4. TERVEZÉSI KONCEPCIÓ

A beépitési ter/en bemutatott fejlesztés megvalósításához szükséges a település hatályos
településrendezési eszközeinek módosítása. A módosítás érinti mind a Településszerkezeti
ter/et, mind az Építési Szabályzatot és annak mellékleteként a Szabályozási tervet is. Ez alapján
e fejezetben a hatályos telepűlésrendezési eszközök és a fejlesztési elképzelések viszonya,
illetve a fejlesz+ések megvalósításhoz szükséges módosítások kerülnek bemutatásra.

4. 1. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVET ÉRINTŐ JAVASOLT MÓDOSÍTÁSOK

A hatályos Településszerkezeti fer/en a jelenlegi területfelhasználás, ahogy a vizsgálatban is
bemutatásra került a terület dél-nyugati részén Vt jelű beépítésre szánt, településközpont
vegyes terület, északi részén Ek jelű közjóléti erdőterület, mig déli részén Kel jelű különleges
ellátás célját szolgáló terület. A vizsgált terűletet ezenfelül tervezett telepűlési fő- és gyűjtőút
szeli át. A hatályos TSZT és SZT besorolásai jelenleg nem illeszkednek egymáshoz, igy a tervezett
módosítás keretében ezek összehangolása is szükséges.

A tervezetf lakófunkció, valamint az ehhez kapcsolódó rekreációs, szabadidö-eltöltést szolgáló
fejlesztések megvalósítását a területen j'elenleg hatályos területfelhasználási kategóriák nem
teszik lehetővé, így szűkségessé vált azok módosítása. Ennek keretében a közjőléti
erdőterületek (Ek) a terulet hasznosíthatósága érdekében áthelyezésre, mig a különleges
ellátás célját szolgáló területrészek (Kel) megszűntefésre kerülnek. A közjóléti erdőterületek
pótlására a tervezési terűlet 0138/71 helyrajzi számú telkének észak-keleti határán egy
körülbelűl 41,5 méterszéles területsávban, valomint a tervezett települési fő- és gyűjtőúttól délre
található Kel jelű ferűlet helyén kerülne sor.

A tervezett települési fő- és gyűjtőúttól keletre Kbn-la jelű beépítésre nem szánt különleges
terűletfelhasznólási egység kerűlne kijelölésre, mely alkalmas a fejlesztési célokban szereplő
igények - lakófunkció lehetőségének biztosftása a rekreációs funkció mellett - kielégftésére. A
módosftás során a beépítésre szánt településközpont vegyes terűlet (Vt), valamint a tervezett
települési fő- és gyűjtőút nyomvonala változatlanul megmarad.

A fentiek ismeretében a hatályos TSZT az alábbiak szerint módosulna:

Kbn-re

~.\
t^b

"/
/ /

Kel Kel\< ^̂
^

v Kreh
>,.

''(. './

1-ke

bn-

Haíáíyos J5ZT - részíei Tervezs^ TS7T- részlet
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Területi mérieg:

A tervezési terület adatal

A hatátyos áitapot szerínt
Vt
Kel

Közlekedési terület

A tervezett állapot szerint
Vt

Kbn-la

Közlekedési terület

3557 rn'
13189 m2
13366 m2
2269 m2
3,2 ha

3557 m2
10593 m2
15962 m2
2269 m2
3,2 ha

A TSZT ter/eztt módosítása során egyik tervezési terülef esetében sem történik új beépífésre
szánt terület kijelölése, így az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
tör/ény 7. § (3) bek. b) pontja alapján a biológioi oktivitásérték számítása ez esetben nem
szűkséges.

4.2. AZ ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATOT ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERVET ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

A fent bemutatott településszerkezeti módosítások az Epítési Szabályzat és a Szabályozási terv
módosítását is igénylik.

4.2. 1. A szabályozósi tervet érintő módositások

A hafályos Szabályozási terv szerint a vizsgált terűlet szinte egésze Kbn-t jelű beépítésre nem

szánt, a volt bányatavak szárazulatának övezetébe sorolt. Dél-nyugati hatórán Vt-SZ-7 jelű
épitési övezet jelölt, ez utóbbi besoroláson nem ter/ezünk változtatni.

Jelen dokumentum keretében a Szobályozási terven a szintén módosuló Településszerkezeti

tervhez igazodva a következök módositása tervezett:

. A Kbn-t jelű övezetbe sorolt terület egy részének Kbn-la-1 jelu övezetbe sorolása a TSZT

alapjón;

. A Kbn-la-1 jelű övezetbe új javasolt telekhatórok kijelölése;

. A Vt-SZ-7 jelü épitési övezetbe a meglévők helyett új javasolt telekhatárok kijelölése;

. A Kbn-t jelű övezetbe sorolf terület egy részének Ek-5 jelű közjóléti erdőterület övezetbe

való besorolása a TSZT alapján;

* A terűletet érintő TSZT szerinti távlati felhasználású területjelölésének megszűntefése.
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4.2.2. A Helyi Építési Szabályzatot érintó' módosítások

A megbízó o tervezési terűleten a meglévő Vt-SZ-7 jelű épífési övezetben szeretne telkeket
kijelölni a hatályos előírások alapján, ezenfelűl a maradék területen kialakftandó telkeken olyan
lehetőségeket szeretne teremteni, amik biztosítják legalább egy latóépület elhelyezését,
ugyanakkor a rekreációs lehetőségeket is kihasználják, Erre legmegfelelőbb övezet a Kbn-la
jelű lakófunkció elhelyezését megengedő különleges terület övezete. Mivel azonban az
övezetben 10.000 m2 a kialakítható legkisebb felekterület, mely a vizsgált területen nem tudna

érdemben teljesülni, így egy új övezet létrehozása célszerű - Kbn-la-1.

Az újonnan bevezetésre terOlő Kbn-la-1 jelű övezetben 5000 m2-ben kerülne meghatározásra
a kialatítható legkisebb telekterület és mivel ennek mérete így fele a korábbi szabálynak, így
azokon maximum 1 lakó funkciójú rendeltetési egység alakftható ki telkenként, mely szabály a
korábbi lató funkcióra vonatkozó állapottal azonos sűrűséget biztosit.

A különleges beépítésre nem szánt területek övezeteinek határértékeit a hatályos ESZ 1.
mellékletének 12. pontja tartalmazza, mely az újonnan kialakítandó Kbn-la-1 övezettel az
alábbi paraméterek szerint egészűlhet ki:

Az építési
övezet jele

A

beépítés
jellemzö

módja

C D

kialakítható
le kisebb

területe szélessége

E F G
Az é Ítési telek

megengedett legnagyobb

Kbn-la-1 SZ 5000
SZ - szabadonálló beépités

beépítési
mértéke

%

10

szintterületi

mutatöja

m2/m2
0,1

terepszínt
alatti

beépítési
mértéke

%

15

H

kialakítandó

le kisebb

zöldfelületi

mértéke

%

10

I J
Az é ület me en edett

legkisebb* legnagyobb

épületmagassága

2,5 4,5

Ennek értelmében az új övezet átvezetése szűkséges a hatályos ESZ szövegébe és
1. mellékletébe.

A tervezett TSZT és Szabályozási terv módosítása keretében a vizsgált területen új Ekjelű közjóléti
erdőterületek kerűlnek kijelölésre. A meglévő közjóléti erdő övezetek (Ek-1-4) azonban
előírásaik alapján nem alkalmasak a tervezett módosítás megvolósításához, mivel túl nagy
legkisebb minimum telekmérettel rendelkeznek. Javasoljuk egy új Ek-Sjelű övezet léfrehozását,
mely lehetővé teszi kisebb, 3000 m2-es erdőterületek kialakítását is.

Az erdő terűletek övezeteinek paramétereit a hatályos ÉSZ 1. mellékletének 10. pontja
tartalmazza, mely a következő határértékeket megállapító Ek-5 jelű övezettel egészülne ki:

A

Az építési
övezetjele

A

beépítés
jellemzö

módja

legkisebb

D E F G
A beé íthetö földrészlet

megengedett legnagyobb
beé ítettsé e

H I

területe

m2 ha

szélessége mértéke

Ek-5 SZ 3000 (0, 3 ha)
SZ - szabadonálló beépités

20
%

5,0

mértéke a

terepszínt alatt

%

5,0

kÍalak"a;dó megengedctt Íegn°agyAb
mértéke,

épületmagassága

legkisebb
zöldfelületi

mértéke

%

90 4,5

A fervmódosftási fázisban, a szűkséges egyeztetéseket követően a Szabályozási terv és az ESZ
tartalma is változhat az e fej'ezetben megfogalmazott javaslatokhoz képest.
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5. A TERVEZETT MÓDOSÍTÁSOK ÉS A MAGASABB SZINTŰ JOGSZABÁLYOK VISZONYA

Magyarorszóg és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX.
förvén 2. mellékletéf ké ező - Az Orszá Szerkezeti Terve illetve a 7. mellékleiéí ké ező - A

Buda esti A lomeráció Szerkezeti Terve alapján, a ter/ezési terület kisebb része telepűlési
térségbe, nagyobb része mezőgazdasági térségbe sorolt.

Az MATrT az egyes térségekre vonatkozó előírásai az alábbiak:

"11. § A kiemelt térségi, illetve megyei területíelhasinálási kalegóriák területén belül a
településrendezési fervben, a 90. § (1) bekezdése figyelembevéielével [...]

b) a mezőgazdasági térség teröletének legalább 75%-át a mezögazctasógi terűlet
övezefébe kell sorolni, a fennmaradó részen nagyvárosias lakóterület és vegyes terület
épffési övezet nemjelölhető ki: [...]
d! a települési térség terűletén bármely épffésí övezef, övezet kijelölhelö; [... ]"

Területfelhasználás

hatályos

Vt

Ek

MaTrT térségi
területfelhasználási kategória | Területfelhasználás tervezett

térsé ';

Kel

Közlekedési terület

települési

mezőgazdasági

települési (kisebb részt
inezogqzdgsagi)

mezőgazdasági/felepülési

Vt

Ek, Kbn-ta

Ek, Kbn-la

KÖzlekedési terület

A tervezett településszerkezeti átsorolás oz MATrT 11. §-ában foglaltaknak megfelel, hiszen a
tervezési területen jelenleg sem falálhafó mezőgazdasági területfelhasználási kategőria
kijelölés, így a törvényben meghatározott arány eleve nem módosul, csak a kijelölt
területfelhasználási kategóriák változnak. Uj beépftésre szánt ferület kijelölésére sem kerül sor.

MATrT: 3 5. melléklet - Honvédelmi és katonai célú terület övezete által érintett tele ülések: Az

övezet teljes Dunavarsány ferületét lefedi.

"32. § 11] A honvédelmi és katonai célú ierület övezelél a településrendezési tervben kell
tényleges kiterjedésének megfclelően lehatárolni."

A TSZT a tervezési területet azonban nem jelöli honvédelmi, vagy katonai célú területként.

A tervezési terűleten belűl Ek jelű közjóléti erdőterület kerül részben megszűntetésre, melyet
helyben a tervezési terűleten sikerült pótolni. A tervezett módosítás így megfelel az MATrT 39. §-
ban leírt követelményeknek.

"39. § jlj Az e lörvénnyei való öss/.hang megleremlése érdekében förién) fefüfvízsgáfaf
aiapján cltogadotí lclcpülósrcndczesi lcrvbcn a lcrrncszciközdi tcrülctkónl cs
erdőterülefkénf kijelöH övezetek nagysaga a település közigazgatási területére

vonof'r;07Óc'n öss^esséaében nem csökkenhet

A tervezett módosftások keretén belül a 9/2019. (VI. 14. ) MvM rendelet (MR) egyes mellékletei

is vizsgálandók, melyek érintik a tervezési területet. Ezek megfeleltetése a következö:
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I 4. melléklet - Vízminősé -védelmi terület övezete: Az övezet Dunavarsány teljes terűletét

lefedi, így a tervezési terűletet is érinti. Az MR oz övezetre vonatkozó előírásai a következők:

"5. § (1) A vizminöség-védelmi terülei övezeiében keletkezett szennyvi'z öveieiből történö
kivezetéséről és az övezeten kívül keletkezett szennyviiek övezetbe förténő bevezetéséröi

illetve a szennyviz övezefen belüli kezelésének feltételeiről a megye terüle'trendezcsi
fervében rendelkezni kell.

(21 A vízminőség-védelmi terület övezetébe tartozó ielepülések településrenclezési
eszközeinek készítése során ki kell jelölni a vízvédelemmel érinteti ierületeket. A kijelölt
vízvédetemmel érinfelf lerületekre vonalkozó egyedi szabályokat a helyi épitési

siabályzatban kell megállapitani.
(3, A vízminőség-védelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a
bányászatl szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával

engedélyezhető. [... ]"

A tervezési területet azonban vízbázis védőterület, hidrogeológiai védőidom és belvíz

veszélyeztett terulet nem érinti.

2 1. melléklet - Ásván in ersan va on övezete által érintett tele "lések: Mivel az övezet

feljes Dunavarsány területét lefedi, így a tervezett módosítással érintett területet is. Az MR az
övezetre vonatkozó előírásai a következök:

"8. § {11 Az ásványi nyersanyagvagyon övezeiét a ielepülésrendezési es'iközökben kell
lén/leges kiferjedésének megfelelően lehatórolni.
(2j Az I1j bekezdés szerintí terűleten, a településrendezési eszköpökben csak olyan
ferületfelhasználási egység, építési övezei vagy övezet jelölhető ki, amely az ásványi
nyersanyagvagyon távlati kitermelését nem lehetefíeniti el."

A hatályos TSZT a vizsgált területen nem jelöl nyersanyag kitermelés (bánya) céljara szolgóló
területet. bányatelkef.

í. A JAVASOLT BEÉPÍTÉS MÓDOSÍTÁS VÁRHATÓ INFRASTRUKTURÁLIS IGÉNYEI

6. 1. KÖZLEKEDÉSFEJIESZTÉSI IGENYEK

A tervezett fejlesztés keretében szűkséges a Településszerkezeti terven ábrázolt tervezett
települési fő- és gyú'jtőút kiszabályozása, valamint a tervezési terület nyugati telkeinek
megközelítéséhez egy magánút kialakítása. Előbbi megvalósítása 16 méteres, utóbbié 12
méteres szélességgel tervezett. A tervezési területeket feltáró tervezett gyűjföút
megvalósulásával javulhat a környék megközelíthetősége, mely a szomszédos területek
számára is előnyös. Ezenfelül, az utak burkolása segítségével a jelenlegi dűlőufak

porszennyezése is megszűnhet.

A tervezési területen várható fejlesztés önállóan nem valószínú', hogy elbír egy jelentősebb
közúthálózati fejlesztést a környéken, ezért a tervezett burkolt gyűjtőutak kialakítása csak a
későbbiek sorón, esetleg egy a terület közelében történő nagyobb beruházással közösen

megvalósítva képzelhető el.

A tervezetf módosítás a tömegközlekedési hálózatot nem érinti. A területen tervezett
funkciókat kiszolgáló parkolókat minden esetben telken belűl kell majd biztosítani.
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6.2. KÖZMUFEJLESZTÉSI IGÉNYEK

A tervezési területen meglévő beépífésre szánt terűlet értékesítése és beépitése tervezett,
melynek megvalósftásához a tel'es közműellátottsá biztosítása szűksé es. Ennek keretében a
villamosenergia, a vezetékes ivóvíz ellátás, közcsatornás szennyvízelvezetés és a földgázellátás,
valamint a csapadékvíz elvezetés megoldása szükséges, melyhez a hálózati kiépítettség csak
részben áll rendelkezésre. A közhálózati kapcsolatok kiépítése elméletileg lehetséges tekintettel
a közeli már kiépített ivóvíz (Búza utca) hálózat, és az üzembe még nem helyezett szennyviz
nyomócsatorna igénybevételi lehetőségére, amelyek üzembe helyezésének a megoldására
lenne szükség, a szennyvíztisztító telep befogadó kapacitásának figyelembe vétele mellett.

A villamosenergiával a világítási és erőátviteli igények elégíthetők ki, a rendelkezésre álló
földgáz hálózati rendszer a termikus célú energiaigények kielégítésére alkalmas.
Villamosenergia ellátás a területen nogyrészt már biztosított, azonban új esetlegesen
szükségessé váló hálózatfektefésf csak földalatti elhelyezéssel szabad kivitelezni. A fervezési
terület termikus energiaigényének kielégítésére földgáz áll rendelkezésre. A Búza utcán
űzemelő DN 63-as paraméterű középnyomású földgázvezetéket kellene a Búza utca
nyomvonalán továbbépíteni a tervezési terület határáig, ahonnan elosztóvezetékre való
bekötéssel építhető ki az egyes telkek ellátása. Amennyiben a bekötés kiépitése
középnyomású vezetékről valősftható meg, akkor telken belűl kell a házi nyomáscsökkentő
telepítési igényével számolni.

A lehetőségek között meg kell említeni a megújuló energiahordozók hasznositásának igényét,
egyben követelményét is, amellyel a fenntartási költségek csökkenthetők, s vele együtt a
közhálózatról történő energiaellátási igény is. A megújuló energiahordozók közül a napenergia
hasznosítása időjárás fűggő, így a hagyományos vezetékes energiahordozókkal történő ellátás
kiépftését úgy kell megoldani, hogy a max igény kielégítésére is alkalmas legyen.

A tulajdonos a további kéf, beépítésre nem szánt telken létesítendő lakóépület, valamint az
ehhez kapcsolódó kiszolgáló épületek felépítésének lehetőségét kívánj'a megteremteni.
Beépítésre nem szánt területhasznosftás esetén teljes közművesítési kötelem nem írható elö. Igy
számukra javasolt a villamosenergia ellátás kiépítése, de egyéb közműigényeiket
közműpótlóval is kielégíthetik. Szennyvíz vonatkozásában közműpótlóként kizárólag vizzáró
szennyvfzgyűjtő létesítése javasolhafó, amelyből szippantással elszállítható az összegyűjtött
szennyvfz. A szippantás tényét számlákkal kell igazolni. A vízbeszerzésre házi kút létesithetö.

A teljes tervezési területen az elektronikus hírközlési igények kielégítése alanyi jogon kötendő
megállapodások alapján törfénik. A szűkséges hálózatfejlesztésf a szolgáltató saj'át
beruházásként valósítja meg. Hálózatépítés már csak földalatti kivitelezéssel oldható meg.

A nem vezetékes elektronikus hírközlési ellátásra a térségben üzemelő antennák, építmények

segftségével a megfelelő lefedettség biztosított. Területen belül vezeték nélküli szolgáltatást
segítő létesítmény elhelyezési igénye nem merűlt fel.

6.3. HUMÁNINFRASTRUKTURA IGENYEK

A tervezett beruházás keretében új lakófunkció létesülne a terűleten, mely új lakók beköltözését
vonzzo magával. A terűletre érkező beköltözők száma azonban - a pontos beépitési tervek
ismeretének hiányában - csak becsülhető. Lakónépesség növekedésre elsősorban a Vt-SZ-7
jelű építési övezetbe tartozó telkek beépülése során lehet számítani. A beruházás városi szinten
mért volumene miatt azonban humáninfrastruktúra iránti többlet igény várhatóan nem

jelentkezik.
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7. A JAVASOLT BEÉPÍTÉS MÓDOSÍTÁS VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁSAI
ÖSSZEFOGLALÓ

RÖVID

A tervezett módosítás összességében nem hordoz magában jelentős környezeti kockázatot,
azonban környezeti szempontból az alábbi szempontok említésre méltók:

. A jelenleg beépítésre szánt Vt-SZ-7 jelű építési övezetbe sorolt terület beépülése
várható, mely az új épűleteken felül új burkolt felületeket is eredményez. Ez a meglévő
zöldfelűletek orányát csökkenti;

. A terűlet hasznosítása által azonban a jelenleg elhanyagolf zöldfelületek kezelése,
esztétikusabb kialakítása a terűlet értékének emelkedéséhez vezethet;

. Az új Kbn-la övezetben tervezett [akó és rekreációs funkció kialakítása alacsonyobb
környezetterhelésf j'elent, ugyanakkor a területen a szennyvfz kezelése, zárt rendszerű
tárolása, esetleges tisztítása, valamint elszállíttatása elengedhetetlen a felszin alatti
vizek és a talaj védelme érdekében:

. A beruházás során, vagy után a jelenleg burkolat nélkűli, stabilizált utak, valamint
dűlőutak burkolása válhat szükségessé, mely által a területen jellemző porszennyezés

mérséklődhetne, megszünhetne;
. A burkolt feluletek és a beépítés által igényként felmerülő parkolófelületek

vízelvezetését, valamint a burkolt felűletekről elfolyó, potenciálisan olajjal szennyeződő

csapadékvizek szurését meg kell oldani. Az olajfogóban kiszűrt olaj veszélyes
hulladéknok minősül;

. A tervezett fejlesztés során a zaj és rezgésterhelés j'elentős változása nem várható,
ugyanakkor az építési munkálatok ideiglenes zavaró hatása megemlítendő;

. A területen új erdőterületek kerülnek kijelölésre, melyek tényleges fásítása, kezelése
nem csak esztétikai és rekreációs szempontból, de környezetvédelmi (levegő szűrése,

zaj szűrése stb. ) szempontból is előnyös lehet.

8. ÖRÖKSÉGI VAGY KÖRNYEZETI ÉRTÉKEK SÉRÜLÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

A tervezett módosítás és a tervezési területen tervezett fejlesztés nincs hatással nyilvántartott

épített örökségi, vagy környezeti érfékekre.

A tervezési terűlet egy részét ugyanakkorrégészeti lelőhely érinti, melyre az ESZ 21 .§-a fogalmaz
meg előírásokat. Ennek értelmében a magasabb szintű jogszabályok előírásait kell alkalmazni
az érintett területen.
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Készűlt

a felepűlésfejlesztési koncepcióról, az integrálf telepűlésfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, volamint egyes telepűlésrendezési

sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. 1X1. 8. 1 Korm. rendelet
7. mellékietében meghatározott tartalom szerint.
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1 BEVEZETÖ

Dunavarsány déli részén három szomszédos bányató tulajdonosai kezdeményezték az érintett terűletek
településszerkezeti besorolásának módosítását, illetve ehhez kapcsolódóan a hafályos Epítési Szabályzat
és a Szabályozási terv módosítását. Az átsorolás célja a Szabályozási terven jelenleg Kbn-t övezeti
besorolású, beépítésre nem szánt telekrészek lakó célú hasznosíthatóságának biztositáso a tulajdonosok
részére. A három tervezési terület közűl kettő több helyraj'zi számon, a harmadik egy helyrajzi számon

nyilvánfartott ingatlan. Mindhárom tulajdonos elsősorban saját lakhatásának biztosítása céljából építkezne
az ingatlanján, egy esetben a beruházás kiegészülne a bányató partján létesítendő rekreációs- sport- és
szállás funkciókkal.

Jelen dokumentáció bemutatj'a az érintett területek városrendezési és környezeti vizsgálatát, emelletf
összefoglalja a tervezett módosítási szóndékokat, illetve azok várható hatásait is annak érdekében, hogy
kellően megalapozott önkormónyzati döntés születhessen a hotályos településrendezési eszközök
módosításáról.

Dunavarsány hatályos telepűlésrendezési eszközei:

112/2014. (V1. 9.) Képviselő-testületi határozat Dunavarsány Város Településszerkezeti tervéről (TSZT)
12/201Í. (VI.10.) önkormányzati rendelet Dunavarsány Epítési Szabályzatáról (ESZ)

A fenti településrendezési eszközök elfogadásuk óta többször módosultak, teljes felűlvizsgálatuk a
magasabb szintű jogszabályi előírásoknok megfelelően jelenleg is zajlik. A felülvizsgálat tervezője szintén az
URBANITAS Kft. Ez utóbbi tervdokumentáció elfogadásáig jelen tanulmányterv városrendezési

vizsgálatokat bemutató fejezete a jelenleg hatályos állapotot elemzi. A tanulmánytervben bemutatott
változtatási igények önkormányzati támogatása esetén, a készülő tervmódosítás alapját már a jelenleg
zajló, teljes felülvizsgálat lezárása után hatályba lépő településrendezési eszközök képezhetik. Elözetes
ismereteink szerint, a jelen tanulmánytervben bemutatott tervezett módosításokat, a j'elenleg hatályban
lévő (2021. április) magasabb szintű jogszabályi előírások nem lehetetlenitik el.

A telepítési tanulmányterv a telepűléslejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és
a telepűlésrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (Xl. 8. 1 K.orm. rendelet (továbbiakban: Trk. f 7. mellékletében rögzített tartalmi követelményeknek
megfelelően készűlt.

A tervdokumentáció elkészítéséhez felhasználásra kerültek a hatályos településrendezési terrekhez és azok

későbbi módosításaihoz - a cégünk által elkészftett - megalapozó és alátámasztó munkarészek. A jelen
dokumentációban tervezéssel érintett területek esetén a korábbi vizsgálatok oktualizálásra és kiegészitésre

kerűltek, a tanulmányterv elkészitéséhez szűkséges mélységben.

Urbanitas <ft
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2 ATERVEZÉSI TERÜLETEK BEMUTATÁSA

2. 1 Lehatárolás

\

/

Oél-Dunavarsány
városrés7

\-

Az egymással szomszédos tervezési területek Dunavarsány Város Dél-Dunavarsány városrészének délkeleti
határa mentén helyezkednek el, Nyugat-Kisvarsány belterületének közelében.

Az I. számú tervezési terület a 0149/10A; 0149/107: 0149/108; 0149/109: 0149/110: 0149/111 és OI49/136

helyrajzi számú telkekből áll. A terület Dél-Dunavarsány és Nyugati-Kisvarsány városrészek határa mentén
fekszik, nagy részét egy 'L' alakú, nagyjaból 5 hektár kiterjedésű bányató teszi ki. A területet északnyugaton
a (0152) helyraj'zi számú, északkeleten a (0159) helyrajzi számú közterületek határolják, dél felé
mezőgazdasági terűletek húzódnak.

Az II. számú tervezési terület az I. számútól északra, - a közeljövőben 3 helyrajzi szám alá kerülő - 0138/22;

0138/23: 0138/24: 0138/25; 0138/26: 0138/44; 0138/45; 0138/49 és 0138/105 helyrajzi szómú telkekből áll. A
terület Dél-Dunavarsány és Nyugati-Kisvarsány városrészek hatóra mentén fekszik, nagy részét egy 'L'
alakú, nagyjából 13 hektár kiterjedésű bányató teszi ki. A területet dél felől a (0152) helyrajzi számú
közterület, kelet felől a (0138/21) helyrajzi számú dűlőút határolja, nyugat - északnyugat irányban
bányatavak találhatók.

A 0149/140 helyrajzi számú III. számú tervezési terület az I. számútól délnyugatra található. A terűlef nagy
részét egy háromszög alakú, nagyjából 3 hektár kiterjedésű bányafó teszi ki. A területet északnyugaton a
(0152) és (0149/139) helyrajzi számú közterűletek határolják, déli irányban bányatavak, kelet felé
mezőgazdasági terűletek találhatók.

Urbanitas Kft
www. urboni+as. hu
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sz. ten/ezési terület (lég'iföfó) II. sz. fervezési terület (légifotól

'l. sz. tervezési terület (légiWó)
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3 ATERVEZÉSITERÜLETEKVIZSGÁLATA

3. 1 A településrendezés jogszabályi környezetének bemutatása a tervezési
terüietek viszonylatában

Az egyes telepűlésrendezési eszközök készítése, vagy módosítása során a településeknek minden esetben
meg kell felelniűk a hatályos magasabb szintű - országos, megyei, térségi - terűletrendezési tervek
előírásainak. Dunavarsóny Város j'elenleg hatályos Településszerkezeti terve és Epftési Szabályzata az
Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvényben lOTrT), illetve a Budapesti Agglomeráció
TerületrendezésiTervérőlszóló2005. éviLXIV. törvényben IBATrT) foglaltakkal összhangban készült2016-ban.

2019. március 15-én hatályba lépett a Magyarország új Területrendezési Tervéről szóló törvény (MaTrT), mely
három korábban hatályos jogszabály (OTrT; BATrT: BKÜTrT) összevonásával és ótdolgozósával, egy
jogszabályban határozza meg az ország egészére, valamint az egyes kiemelt térségekre vonafkozó térségi
területfelhasznólás feltételeit, a műszaki infrastruktúra-hálózatok térbeli rendjét, valamint a teruleti, táji,

természeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek, honvédelmi érdekek, valamint a hagyományos
tájhasználat megőrzésére, védelmére vonatkozó szabályokaf.

AzMaTrT92. §-ának előírásai alapján

"I]) Az e törvény hatáfybalépése előtt elfogadott településrendeiési eszközöket a Budapesti
/. ggtomerócióhoz farfoző települések esetében 202 I. december 31 -ig kell felülviisgólni és szükség esetén
módosítani."

A fenti előfrásnak megfelelően jelenleg zajlik a város településrendezési eszközeinek teljes felülvizsgálata az
MaTrT előfrásaival összhangban. A jelen telepítési tanulmánytervben foglalt változtatási igények
önkormányzati támogatása esetén a településrendezési eszközök módosításának eljárása a jelenleg zajló
teljes felülvizsgálat befejezése után indulhat el. Jelen tanulmányterv o következő fejezefekben o hatályos
TSZT előírásait vizsgálja az MaTrT mellékleteként jóváhagyott Agglomerációs Szerkezeti tervben látható
területfelhasználás mellett.

3. 1. 1 Magyarország és az egyes kiemelt térségeinek területrendezési
tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (MaTrT)

A korábbi Országos Területrendezési terv (OTrT), a Budapesti Agglomeráció Területrendezési ferve (BATrT),
valamint a Balaton Kiemelt Űdülőkörzet Területrendezési terve (BKÜTrT) együtt, 2019. március 15-én hatályát

vesztette a Mogyarország és egyes kiemelt térségeinek terűletrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX.
törvény hatályba lépésével. Az A<1a7rT 90. § 111 bekezdésének értelmében az új törvény hatálybalépését
követően indult eljarásokban annak rendelkezéseit kell alkalmazni.

A törvény Második részében található Országos Területrendezési Terv részét képező Országos Szerkezeti
tervben jMaTrT2. mellékletel meghafározott térségi terűletfelhasználási kategóriákkal összhangban kerültek
kijelölésre az egyes megyei és kiemelt térségi terűletrendezési tervek területfelhasználási kategóriái, melyek
alapján a települések szerkezeti terve készülhet. Ennek okán a tanulmányterv a tervezési területek
vonatkozásában az Agglomeráció Szerkezeti tervének előírásait vizsgálja. Az Orszagos Területrendezési
Terv részét képező Országos Öveieti ferv, valamint a törvény Harmadik részében talólható a Budapesti
Agglomeráció Terüleirendezési Tervének részét képező Budapesft' Agglomeráció Ovezeti tervének
vonafkozó tervlapjoi bemutatásra kerülnek.

Urbanitas Kft
www.urbanitas. hu
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3. 1 1 1 Budapesti Agglomeráció Szerkezeti terve

lérségs EerLjletfelha'iZf-álási kateqóriük

A'.eac'u.-i.tiwdq: t.éi .st.'ü

'\tíqa^G'd\<oai iíí téiséf;

Tül(.lpj !<-'i>' Le;i;í.>y

Közlekedési hálózyLok é*> egyedi épíi. rnények

Vití'lÉ'icjt. Ciiiw^evő)

Cg-/é3 o's^agos Löizybáüzati '/asjt' psfi'a ínicq'e'/ő)

220 i:v o'iált.'kel! t'&lötdL. tar'.'tí2SLtík i'iiiegie. 'Ő''

Folaüri^elo>i;i. ó v";et.ét: (iiieqteT 'ó';

MaTrT 7. meliékiet ~ részíet - a fen/ezési ferületek iehatároiásáva!

Az Agglomerációs Szerkezeti terven a II. sz. tervezési terület fó körűli (vízgazdálkodási térség) területrészei
települési, illetve mezőgazdasági térségbe soroltak, hasonlóan a III. sz. tervezési területhez. Az I. sz. ten/ezési
terület estében a meglévő bányató területe - hibásan - nem vízgazdálkodási területként került felfüntetésre
a terven, helyette az északon húzódó keskeny települési térségbe sorolt sávtől délre teljes egészében
mezőgazdasági térség került kijelölésre.

A III. sz. tervezési terület déli telekhatára mentén 220 kV-os távvezeték nyomvonala húzódik. A területekhez

legközelebb fekvő közlekedési infrastruktúra elem a Budapest - Kelebia vasútvonal nyomvonala, mely az
országos vasúti törzshálózat része, valamint az ezzel párhuzamosan haladó Vasút sor meglévö
mellékútvonala.

Az MaTrT az egyes térségekre vonatkozó előírásai az alábbiak:

"II. § A kiemelt térségi, illefve megyei teröletfelhasználási kategóriák területén belül a lelepülési
területfelhasználási egységek kijeiölése során [. ..]

b,l a mezogazdasági térség ferületének legalább 75%-át elsődlegesen a mezőgazdasági ierülel
települési terüleffelhasználási egységbe kell soroini, a tennmaradó rész iermészetközeli terülei, -
nagyvárosias lakóterület és vegyes terület kivéielével - beépifésre szánt terület vagy különleges
honvédelmi, kaionai és nemzetbiztonsági célra szolgáló terület lerűiefíelhasznalási egységbe
sorolható:

cj a viigazdálkodási léiség területét - e förvény hatálybalépését megelőzően már pgszeruen kijelölt
beépítésre szanf terülelek kivételével - vizgazdálkodási ferűlel. vízgazdá!kodási célú erdőferütet
vízgazdálkodási célú mezőgazdasági terűlet. tennészetközeli ferulet, iovábbá különleges honvédelmi,
katonai és nemzetbizfonsági célú terület vagy honvédelmi célú erdőlerülel terülellelhasználási

egységbe kell sorolni, és o működési terülelével érintetl vízögyi igazgaiási szervvel egyeztetve kell
ponfosffaní;

Urbanitas  
www.urbanitas. hu

10



TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV DunavarsányVáros 0149/106; 0149/107; 0149/108; CI49/109; 0149/110; 0149/111;
0149/136;0149/140; 0138/105; 0138/44;0138/45; 01 38/49; 0138/22-20

helyrajzi számú telketnek terülelére vonotkozóan

d) a települési térség ferületén bármely települési területfelhasinálási egység kijelölheiő: [... ]"

3. 1 '. 2 Országos és Agglomerációs Ovezeti Terv

A térségi övezeteket és azok kapcsolatát azMaTrT5. sz. mellékletében szereplő táblázat mutatja be:

Országos Területrendezési Terv

Okológiai hálózat magterületének övezete
Ökológiai hálózat ökológiai folyosójónak övezete

Okológiai hálózat pufferterületének öveze+e
Kiváló termőhelyi adottságú szán+ók övezete

Jó termöhelyi ado+tságú szántók övezete
Kiváló termöhelyi adottságú erdők öveze+e

Erdők öveze+e

Erdőtelepítésre javasolt terólet övezete
Tájképvédelmi terület övezete

Világörökségi és világörökségi várományos terűletek
övezete

Vízminőség-védelmí terület övezete
Nagyvízi meder övezefe

VTT-tározók övezete

Honvédelmi és ka+onai célú terület övezete

Asványi nyersanyagvagyon övezete
Rendszeresen belvfzjárta terűlef övezete

Tanyás terüle+ek Öveze+e
Földtani veszélyforrás terüle+ének övezete

Egyedileg megha+ározotf megyei övezet(ek)

A fentiek közül a tervezési területeket az alábbi övezeti lehatórolások érintik:

3/S. melléklet: A honvédelmi és kafonai célú ferület övezet által érintett települések

A területrendezési törvény 3/5. melléklete

alapján Dunavarsány Város teljes területe
] honvédelmi és katonai célú terület övezete

által érinfett település. Az ilyen célú

terűleteket az MaTrT 32. §-ának megfelelően
a telepűlésrendezési eszközben kell
pontosan lehatárolni.

A tervezési területeket honvédelmi célú

terűletkijelölés a TSZT-ben nem érinti.

B

Kiemelt térségi és megyei
területrendezési terv

r'

Az MaTrT 19. § (4] bekezdése és az MaTrT 42. § (21 bekezdése alapján, a jő fermöhelyi adottságú szóntók
övezetének, az erdőtelepítésre javasolt terűlet övezetének, o tójképvédelmi terület övezefének, a
vízminőség-védelmi terület övezetének, a rendszeresen belvízj'árta ferület övezetének, a nagyvízi meder
övezetének, az ásványi nyersanyagvagyon övezetének, a földtani veszélyforrás terűlet övezetének és a
VTT-tározók övezetének területi lehatárolását és övezeti szabályaif a terűletrendezésért felelős miniszter

rendeletben állapítja meg. A ter/ezési területeket a ferűtefrencfezési tervek készitésének és alkalmazásának
kiegészítő szabályozásáról szótó 9/2019. |VI. 14J MvM rendetef alábbi mellékletei érintik:

Urbanitas Kft
www. urbani+os. hu
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9/2019. (VI. 14.)MvMrendelet4. melléklef: Vízminőség-védelmiterületövezete
Az MvM rendelet melléklete alapján

Dunavarsány területe - a környező

településekével együtt - vízminőség-védelmi
terület övezetébe fartozik.

Az MvM Rendelet vonafkozó előírásai az

alábbiak:

"5. Vízminőség-védeími terüiet övezete

5. {{}) A vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvi'z övezefből törfénó' fa'vezeféséről és
az övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezefbe történő bevezetéséró't iltefve a szennywz övezeten
belüli tezefésének feltételeiröl a megye terűletrendezési tervében rendelkezni kell.

(2) A vízminőség-védelmi terület ővezetébe fartozó telepűlések tetepülésrendezési eszközeínef; készitése
sorón fa' tell ;etölni a vizvédelemmel érintett területeket. A kijelölt vízvédelemmei érintett területekre
vonatkozó egyedi szabályokat a helyi építési szabályzatban kell megállapitani.

(3j A vfzminőség-védelmi terulet övezefében bányászatl fevékenység folytatása a bányászati
szemponfből kivett helyekre voncrftoző előírások alkalmazásával engedélyezhefő. (...;'

9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 7. melléklet: Ásványi nyersanyagvagyon övezete
Az MvM rendelet melléklete alapján

"./% Dunavarsány közigazgatási területének

egésze az ásványi nyersanyagvagyon
övezetébe tartozik.

/

Az MvM Rendelet vonatkozó elöirásai az

alábbiak:

"8. Ásványi nyersanyagvagyon ővezefe

8. $ 111 Az ásványi nyersanyagvagyon övezetét a telepűiésrendezési eszközökben kell tényieges
títerfedésénefc megfetelően lehatárolni.

(2) Az (1) betezdés szerinli területen, a tetepütésrencfezési eszközökben csak oiyan terüteffefhasznótösi
egység, épífési övezet vagy övezet ielölhelö ki, amely az ásványi nyersanyagvagyon távlati kitermelését
nem tehetetíeníti ei."

A telepítési tanulmánytervben bemutatásra kerülő tervezett módosítások fenti előírásoknak való
megfelelését a 6. 3. fe;'ezefben igazoljuk.

Urboni+as Kft
\ Avw. urbonitas. hu
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3. 1. 2 Dunavarsány Város Településszerkezefi terve

^-yy-
/'/

/'

^

.̂ "
\

V
\ \

Dunavarsány Város Onkormány-zatának

Képviselő-testűlete a ; 12/2016. (VI. 9. ) számú
határoidftal fogadta el a város
Telepűlésszerkezeti tervét. A ferv azóta
többször módosult. A jelenlegi egységes
szerkezetű TSZT 2019. március 2-ótól hatályos,

teljes felülvizsgálata jelenleg zajlik.

t

.
> Kbn-la

Hidrogeológiai védöidom "B" zóna határa

Tervezett települési tö- és gyűjtöút

Terűletfelhasználást jelentösen befolyásoló
védötávolságok

Villamosenergia légvezeték (220 kV, 1 32 kV, 22 kV)

Az I. sz. tervezési területen található bányató a TSZT Szerkezeti tervlapjan V jelű vizgazdálkodási terület-

felhasználási egységbe sorolt. Az ettől délre és északkeletre található terűletsávok Ekjelű közjóléti erdő, az
északnyugati határa mentén húzódó út melletfi területsáv pedig Lkejelű kisvárosias lakóferületbe, a tó parti
sávjában pedig Kbn-re jelű különleges beépítésre nem szánt rekreációs területbe sorolt. A terület északi
sarka hidrogeológiai "B" védőidom terület-lehatárolásába esik.

A II. sz. tervezési terület Nyugat-Kisvarsány felé eső része szintén hidrogeológiai "B" védőidom terűlet-
lehatárolásába esik. A tó V jelű, vízgazdálkodási célú területe körül változó szélességben Kbn-re jelű
kűlönleges beépítésre nem szánt rekreációs területsáv került kijelölésre. A fó körüli területek nagyobb része
Lke j'elű kisvárosias lakóterületbe sorolt. Ezek mellett több helyen, a távlati lakóterületek kiszolgálásának
biztosífása érdekében Kel jelű, különleges ellátás célját szolgáló területek, valamint Kbn-sp j'elű kűlönleges
beépítésre nem szánt sportterületek kerűltek kijelölésre.

A TSZT a III. sz. tervezési terület vfzgazdálkodási célú tóterűlete körül déli és északkeleti irónyban Ekjelű
közjóléti erdőterületet jelöl ki, az északkeleti irányban húzódó ferűletsávok Kbn-re. valaminf Lke jelű
terűletfelhasználási kategóriákba soroltak. Az ingatlan déli határával párhuzamosan oszlopokra fektetett
220 kV-os nagyfeszülfségű villamosenergia átviteli hálózat nyomvonala halad, melynek 25, 0 méteres
biztonsági övezete nagyjából a tó déli partjáig tart.

A tervezési ferűletek között, valamint az I. sz. terület keleti és a II. sz. ferület nyugati határa mentén települési

fő- és gyűjtőút fervezett nyomvonala halad.

Urbanitas Kft
www.urbonitas. hu
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3. 1. 3 Dunavarsány Város hatályos Építési Szabályzata és Szabályozási terve

/'
/.

Ut

<
Í. lf-0-1

<*

N;

Szabályozási vonal

Országos és településszerkezeti Jelentöségű út

Kiszolgáló út

Hidrogeológiai védöidom "B"zóna határa

Távlatí felhasználású terület a Településszerkezeti Terv szerint

v;.?/-
^. i'^t:

.

^.^
^. '.*\ '\^>
"^- ^'t ̂ -
^'.^'

\''.r

Dunavarsany hatályos Építési Szabályzatát és az
annak mellékleteként jóváhagyott Szabályozási

Ter/et (SZT) Dunavarsány Város
Önkormányzatának Képviselő-testűlete a
12/2016. (Vl. 10. 1 rendeletével hagyta jóvá. A
rendelet a Településszerkezeti tervhez
hasonlóan azóta többször módosult. A jelenlegi

egységes szerkezetű Építési Szabályzat 2019.
március 3-ától hatályos, felülvizsgálata és
módosftása a TSZT-vel párhuzamosan jelenleg

zajlik.

Az I. sz. tervezési terület egésze TSZT szerinti távlati
területfelhasználás lehatárolásával érintett.

Ennek oka, hogy a szabályozási terven kijelölt
övezetek egyelőre nincsenek összhangban a
TSZT-n kijelölt távlati területfelhasználással,
helyette valamely átmeneti övezet került
kijelölésre a terven. A fenti tervezési terület
esetén így az SZT a tó területén V-t jelű
vízgazdálkodási övezetet, a tőle északra fekvő
(a TSZT-n Kbn-re és Lke területfelhasználási
egységbe sorolt) terűletsávon Kbn-t övezetet
jelölt ki. A terület északi sarkában a TSZT Ek jelű
erdőterületet j'elöl ki, az SZT ezen a területen
szintén Kbn-t övezetet jelöl. A terület északi és
keleti határa mentén húzódó terfezett

gyűjtőutakat az SZT 16,0 méter szélességűre, a
délnyugati határa menti közutakat 12,0 méter
szélességűre szabályozza. A teryezési terület
északkeleti sarka hidrogeológiai "B" védőidom
terület-lehatárolásába esik.

A II. sz. tervezési terület egésze - az előzöekben

megfogalmazottaknak megfelelően - átmeneti
övezetekbe sorolt, mivel a teljes terület TSZT
szerinti távlati területfelhasználás

lehatárolásával érintett. A tó területe V*-t

övezetbe, a környező területek Kbn-t övezetbe
soroltak. Az SZT-n, a terület délnyugati határán

jelölt köz+erűletszabályozást a tulajdonos már
megvalósította, így a tervről törölni szükséges a
szabályozási vonalat. A terület Nyugat-
Kisvarsány felé eső része teljes egészében
hidrogeológiai "B" védőidom terület-
lehatárolásába esik.

Urbanitas Kft
www.urbanitos. hu
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helyrajzi számú telkeinek terüietére vonatkozóan

A III. sz. tervezési terület északi részén,

a tervezetf gyűjtőút mentén fekvö
keskenyebb területsávja szintén TSZT
szerinti távlati terűletfelhasználás

lehatárolásával érintett. Ezen a

részen a vízfelület V-t, a parti sáv
Kbn-t övezetekbe sorolt. A tőterület

déli része V*-2 övezetbe, a körülötte

fekvő részek Ek-3 jelű közjőléti erdő
övezetbe soroltak. Az SZT a TSZT-hez

hasonlóon feltünteti a 220 kV-os

átviteli hálózat nyomvonalát,
valamint annak 25,0 méteres

biztonsági övezetét. A terűletet
érintő közterületszabályozásokat a

tulajdonos telekalakitás során már
megvalósította, így ezeket a tervről
törölni szükséges.

Az egyes övezefekre, illetve egyéb
szabályozási elemekre vonatkozó
előírások az alábbiak:

au

Szabályozási vonal

Országos és településszerkezeti jelentőségű út

Kiszolgáló út

Távlati felhasználású terület a Településszerkezeti Tery szerint

"66. Különleges beépítésfe nem szánt teíületek
fKbn;elú'ferötefelc; Kbn-re. Kbn-sp, Ktin-lhsz, Kbn-le, Kbn-ez, Kbn-t, Kbn-la. Kbn-b)

96. § {]1 [... ] g) a Kbn-ljelű övezef a volf bányatavak szárazulatának ferűletei (földhivafali besorolás töltés),
a Telepűlésszerkezeti Terv szerinfi lelhasználásig az SZT-n távlati felhasinálású terűletként lehatárolt
teruletek. ahof a tavaf; rendelfetés szerinti használafához szűkséges léfesHmény (pL a lenntartást szolgáló

kisiolgáló rakfár, tartőztodó helyl elhelyezésére ai övezet szárazulafa után számított legleljebb 1%-os
beépítés megengedhető, legteljebb 4, 5 m épületmagassággal az egyéb vonatkozó iogszabályok
megtartása meilett."

A beépíthetó földrészleí
megengedett

legkisebb legnagyobb kialakitandó
legkisebb

zöldfelületi

szélessége mértéke a terepsziní mértéke

Az övezet

jele

A

beépííés
jellemzö
módja terüle+e

rn'' na

Kbn.t sz

legnagyobb
beé íte+tsé e

mértéke

mértéke a terepsziní
alatt

% %
1 0. 01

A beépítési
magassag

megengedett
fegnagyobb

mértéke,

épületmagas-
saga

m

"64. Áffolános efó'írasok a vízgozdólkodóssal
összeluggő lerülelekre (V és V jelű területek: V-l, V-V. V-2, V-3, V-4)

f..,;
93. § 13) A V-tjelű övezet Itöldhivatali besoro/ás bányatói, a Telepűlésszerkezefí Jerv szerinh' telhasználásig
az SZT-n lávlati lelhasinálású területként lehatárolt terülefek vízfefűtettel bon'tottrésze, ahof a terütef távlati

beépitésre nem szánt ierülethasználat biztosifás érdekében - épilmény nem helyezhető el. f...]
94. § f2; A V*-2 jelü víztelületek övezetében a beépitetfség legfeliebb ] % tehef, ahol horgász- és
napozósfégek léfesíthelők, tedett horgászstég azonban legteljebb 6 m2 afapferűtettel létesithető. [... ]'

"54. f/owások oz erdőterületekre (Evt. Ev, Eg és Ek)

80. § (11 Ai erdó'ferüfet erdőgazdálkodás. erdoállomány fenntaríás céljára szolgáló ferűtet.

Urbanifas Kft
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(2) Az erdő terütetfethasznáiási céljd szerínt:
a) védeimi (védett és védö) Evt, Ev;
b) gazdaságí Eg;
c) közjóléti Ek

lehet.

131 Az erdőterületen kerítés csak erdőgazdálkodási. vadvédelmi vagy termésietvédelmi céllal létesilhető.
(41 Az erdőterületen lévő beépités esetén. ha az ingaWan-hasznólat rendszeres emberi tartózkodáshoz
kőtődik. tegafább a közműves viltamosenergia-eftófásf bi'ztosítani teU, a főbbi közmú közmüpótló
berendezésse/ /s heiyettesíthetö."

"57. Közjóléti erdo terűletek (Ek)

86. § llj A közjóléti rendeltefésú erdőterületek az SiT-n Ek-3 jellel ielött erdészházas övezetében. erdészház,
erdei szálláshely és vendéglátohely, valamint kapcsolódó (kiszolgálól léiesítményeik épithetők a meglévő
épütet újjáépítésével vagy új épület építésévei.

12) Az övezet beépíthető alapterületének legteljebb ;5%-ón létesithető erdészhóz.

(31 Az övezet védett erdőaftomónnyal fedeff részén maradéktalanul érvényt kell szerezni a telekre és
környezetére vonatkozó természetvédeími besoroiásbói következő eiöirásoknak.

Az övezet

jele

Ek-3

A

beépítés
j'ellemzö
módja terűlete

m2 ho

A beé íthet-ő földrészlet A beépítési
megengedett magassag

legkisebb legnagyobb kialakítandó megengedett
beé i'tettsé e legkisebb legnagyobb

mérféke zöldfelületi mértéke,
szélessége mértéke a terepszint mértéke épületmagas-

alatt saga
m % % % m

A hidrogeológiai védőterületekre, védőidomokra vonatkozó korlátozások:

"3. függeléka 12/2016. (VI. 10.) önkormónyzafi wndelelhez
Védőferütetelc és védősávok, korlálozások

f.., ; A hidrogeológiai védőterületekre, védőidomokra vonaftozó kortátozások: a vizbázisok. a távlati
vizbázisok, vatominf az ivóvízeVáfást szolgáló vizi-létesitmények védelméról szóló 123/1997. (VII. IS.j
Kormányrendetef 5. szómú meNéktefe - A védöferűletek és védőidomok övezeteire vonatkozó
korlátozások - szerint. " (Id. bővebben a 3.5. fejezetben)

U'banitas Kft
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3. 2 Táji- és fermészeti környezet, zöldfelületi rendszer

A tervezéssel érintett ingatlanok jelenleg beépitetlen, vízfelűletekkel, illetve természetes növényzettel
boritott területek. Az I. sz. tervezési terület nagyrészt gyeppel borftott, a fó körül körben nádassol és néhány
fával, környezetében dél felé mezőgazdasógi parcellák húzódnak.

A II. sz. terrezési terület egy részén fás-bokros terűlet található, a tó és a területet határoló kerftés mentén

körben fasorok húzódnak. A III. sz. tervezési terület tavának parti sávja szintén fasorral szegélyezett. A
tervezési terűleteket feltáró közutak jellemzően dűlőutak, szilárd burkolattal nem rendelkeznek.

A tervezési területek mindegyike a földhivatal nyilvántartása szerint művelés alól kivett terület. A MePAR

(Mezögazdasági Parcella Azonosító Rendszer) adatbázisa alapján az ingatlanok mindegyike infrasfruktúra,
épített környezet és mesterséges felszín által igénybevett terület, kivételt képeznek ez alól a II. sz. ter/ezési
terület északi sarkában fekvő telekvégek, melyek a MePAR szerint szántó területek, csakúgy, mint az I. sz.
terrezési terűlet legdélebbi telke. A valóságban ezen területrészeken mezőgazdasági termelés nem folyik,
felületük gyeppel boritott.

A tervezési területeket országos. illetve helyi jelentőségű természetvédelmi terület, tájképvédelmi övezet
területe nem érinti. A terűleteken helyi védeft természeti érték nem található.

Dunavarsdny v^ros
fnezőgazdosági poccét^liwik*

Mezogaz<kiság? Parcellg. ^feönotBo Rendszer ^
wí*y:' ../

uerinttóesöTolása ^**.

^~
^"'
\
\

. MePAR felszínboritas

szánló

állandó kultúra (ül+etvények)

gyep

elsösorban nem mezögozdasági
hasznosítású, kistáblá5 terűtetek

3 .. --. j természetes növényzettel bon'lot* ferütet
nvílf vfzfelület

infrastruktúra, építelt kömyezet,
mesterséges felszfn

^ -], -~--~
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.
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3. 3 Epitett környezet

A tervezési terűletek mindegyike jelenleg beépítetlen. Az I. sz. tervezési terület délkeleti részén, közvetlenül
a tó partján, valamint a terrezett gyűjtőút mentén néhány mobil konténerépület áll, melyek a
későbbiekben, a ter/ezett lakóépület megvalósulásával elbontásra kerülnek.

A III. sz. tervezési ferület északi részén szintén ideiglenes, a tulajdonos tartózkodását szolgáló mobilépftmény
található, mely a későbbiekben elbontásra kerül.

A tervezési területekhez legközelebb keleti irányban, Nyugat-Kisvorsány telepűlésrészen található
kisvárosias jellegű, családi házas beépités. A III. sz. íervezésí területtől délre fekvő egyik bányató körül
néhány üdülőépűlet áll, ettől nem messze, északnyugati irányban található a tervezett Lake Residence
fej'lesztési terűlete, mely területen lakópark építését tervezik.

3. 3. 1 Telekméret

A tervezési terűletek telekstruktúrája jelenleg igen változatos. Az I. és II. sz. tervezési területen folyamatbon
van a telekalakítás, melynek során új telekstruktúra kerül kialakításra, a kisebb méretu telkek megszűnnek /
összevonásra kerűlnek.
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3. 3. 2 Ertékvédelem

A tervezéssel érintett ingatlanokon országos, illetve helyi védelem alatt állő épület vogy építmény nem
talólható, területűket műemléki kömyezet, régészeti érdekű terület, illetve nyilvóntartott régészeti lelőhely
lehafárolása nem érinti.
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3. 3. 3 Helyszini fotók

52. fervezési terüiet A ter^ezésí terüiet északketetí
határán húzódó ter/

gyújtöútter'
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Dűiöút a terölet keleti
hatóra mentén

Fasorok a tervezett gyűjtöút és a tó
mentén
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Tó keieti partja

Ideigíenes épüSet a tó északi partján

///. sz. ter/ezési terüiet

To ̂ eSeft parfja
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TELEPfTÉSI TANULMÁNYTERV

3. 4 Közlekedés

DunavarsányVáros 0149/106; 0149/107: 0149/108: 0149/109; 0149/110; 0149/111;
0149/136; OH9/140; 0138/105; 0138/44; 0138/45; 0138/49; 0138/22-26

helyrajzi számú telkeinek területére vonatkozóan

3. 4. Közúti közlekedés

A tervezési területek kűlterületen, Dunavarsány központjától keletre, Nyugat-Kisvarsány városrész határán
helyezkednek el. Az egymással határos területek megközelítése a Nagyvarsányi utca északkelet-délnyugat
irányú szakaszának meghosszabbításában haladó (0152) hrsz. -ú közterűleten keresztűl lehetséges, mely
egy o szerkezeti ter/en kijelölt tervezett gyűj'tőút. A közterület jelenleg burkolattal nem rendelkezö,
zúzottkővel megerősífett szerkezetű földút, melyet távlatban a szabályozási terv alapján 16, 0 méter
szélességűre bővítenek majd. Az ehhez szűkséges telekalakítást a III. sz. terrezési terület tulajdonosa az
ingatlanját érintő szakaszon már megvalósította.

A fervezett gyűjtőút nyomvonala oz egyik irányban az I. sz. tervezési terület keleti határa mentén haladva,
majd a vasút mellett észak felé kanyarodva csatlakozik a Vörösmarty utcába, mely meglévő települési
gyűjtőútként biztosítja a kapcsolatot Kisvarsány városközponti terűleteivel. Az út a Vasút soron keresztül az
52101 jelű országos mellékúttal is összeköttetésben van, Nagyvarsány városrész irányában pedig a Sport
utcába torkollik, mely közvetlen kapcsolattal rendelkezik az 51. sz., Budapest - Hercegszántó másodrendű
országos főútvonallal, azon keresztül pedig akár Budapesttel és az MO autóúttal is. A tervezett gyűjtőút
nyomvonala. a másik irányban, Majosháza község területén csatlakozik be az 51. sz. főútvonalba.
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3. 4. 2 Közösségi közlekedés

Dunavarsány településen keresztül, észok-déli irányban halad át a 150 sz. Budapest - Kelebia vasútvonal,
amely a főváros felé irányuló utasforgalom nagy részét bonyolítja. Dunavarsány vasútállomás a hozzá
[egközelebbi, I. sz. tervezési területtől légvonalban nagyjából 650 méterre, autóúton haladva nagyjából 1
kilométerre található. A helyközi buszközlekedést fekintve Volánbusz megálló legközelebb a Vörösmarty
utca - Görgey utca kereszteződésénél (~1 kilométer), illetve a vasútállomásnál található. Ez utóbbinál a
ó52; 655; 644 sz. autóbuszjáratok, előbbinél o 652; 664 sz. járatok érhetők el. Ezek közül közvetlen budapesti
kapcsolatot biztosít a 655 sz. helyközi buszjárat, mely az 52101 jelű úton a vasútállomásig csúcsidőben 20 -
30 percenként közlekedik. A 652. számú buszj'árat a Majosháza-Dunavarsány-Délegyháza-Aporka
települések közötti kapcsolatot biz+osítja, a 664, számú járat pedig Szigethalom autőbuszállomáson
keresztül ráckevei HEV-hez csatlakoznak.

3. 4. 3 Kerékpáros és gyalogos közlekedés

A tervezési terűletek megközelítését szolgáló tervezett gyűjtőúton kiépített gyalogosjárda, volamint bicikliút
/ sáv nem található. Gyalogosan jellemzően az úttest szélén haladva lehet közlekedni.

Kerékpáros útvonal legközelebb a tervezett gyűjtőút településközpont felé eső végében, a Nagvarsányi
utcában található.

3. 4. 4 Parkolás

A tervezési területeken külön parkolóhely biztosítást igénylő funkció jelenleg nem található. A tervezett
módosításokhoz kapcsolódó parkolóhely-igény minden esetben telken belül kerül biztosításra, a II. és III. sz.
tervezési területek esetén saját használatú gépkocsi elhelyezésére, az I. sz. tervezési terület esetén a
kialakítandó szezonálisjellegű rekreációs funkciók kiszolgálására.

3. 5 Közmüvesités

A hatályos ESZ mindhárom tervezési területef beépftésre nem szánt övezetbe sorolj'a. A vizsgált terűletek
jelenlegi közművesitettségének mértéke az OTEK 8. §-a szerint közművesítetlen. A területtöl észak-keletre
eső beépített lokóterűlet teljes közműellátással rendelkezik. A vizsgólt területeket érintö közművek
vizsgálata az E-közmű nyilvántartásának felhasználásával készűlt, mely szerint a terűleteket a kiépitett
közhálózatok nem érik el, azonban a nyilvántarfás alapján a bányatavak között húzódó utak területe alatt
vezetékes vízhálózat kerult kiépítésre. Ezzel kapcsolatban megjegyzendő, hogy a vízhólózat ezen
vezetékekben nem üzemel.

A III. sz. tervezési ferület déli határával párhuzamosan a MAVIR űzemeltetésében levő, a Dunamenti
HőerőmO és Ocsa település között üzemelő oszlopokra fektetett, 2 db 220 kV-os átviteli hálózati
nyomvonala, valamint szintén az átviteli hálózat tartóoszlopaira fektetve elektronikus hírközlési kábel
nyomvonala (MVM NET optikai kábel) halad. A közelben, a tervezési terűletektől nyugatra, a Lake
Residence fejlesztési területén az E-Közmű nyilvántartása szerint már a teljes közműellátás kiépítésre került,
de a vezetékek még nem űzemelnek.

A terűleteken a tulajdonosok ajövőben elsősorban saját lakhotásukat szeretnék biztosifani. Az I. sz. tervezési
területen, a sajáfrészre, beépítésre nem szánt területre tervezett családi ház létesítésén kivül, a tulajdonos
rekreációs funkciók - strand, wakeboard pálya - valamint az ezeket kiszolgáló fogadóépület és 10 db
bungaló jellegű űdűlőház létesítését tervezi. A II. és III. számú tervezési terület tulajdonosai a sajátrészükre,
beépítésre nem szánt területre családi hóz létesítését tervezik.

A vizsgált terűleteken az építési lehetőségeket, illetve azok közműellótásának megoldását közművekkel
összefüggő természeti korlátozó adottságok befolyásolják. A teljes település kiemelt vizminöség védelmi
területen fekszik, amelyre vonatkozó 9/2019 IVI. 14. J MvM rendelet előírásait figyelembe kell venni. A
település egésze a 27/2004 (X11. 25. J KvVM rendelet alapján a felszín alatti viz szempontjából érzékeny
terűleten fekszik, amelyre vonafkozó előírásokat szintén figyelembe kell venni, továbbá a vizsgálf terűletek
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közül az I. és II. sz. tervezési ferület északi részére rányúlik o vizbázisra kijelölt hidrogeológiai "B" védőidom,
melyterületéna 123/1997 (VII. 18. ) Korm. rendelet 5. melléklete alapján a szennyviz kezelésére vonatkozóan
rögzífett előirások betortása is szükséges.

A tulajdonosok a tervezett fejlesztéseik számára villamosenergia ellátáson és a közüzemű vízellátáson kívul
egyéb közszolgáltatás igénybe vételét nem tervezik. Elözetesen a szennyvizkezelését elsösorban helyi
közműpótló berendezés használatával szeretnék megoldani, bár ennek lehetőségét a ferület
hidrogeolőgiai természeti adottságai korlátozzák.

Az I. és II. sz. ten/ezési területef érintő hidrogeológioi "B" védőidom lehatárolásán belül, a 123/1997. {VII. 18.)
Korm. rendelet 5. mellékletben rögzítettek alapján elméletileg lakőépület csatorna nélkül, illetve a házi
szennyvíz szikkasztása egy a területre elvégzett környezeti hatásvizsgálat eredményétől függően
megengedhetö lehetne. Ennek megvalósíthatóságát azonban a 9/2019. {VI. 14. j MvM rendelei előirásai
nem teszik lehetővé.
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JELMAGYARAZAT:
meglévfl tervezett

- - - . Középnyomású földgázvezeték

220 kV-os oszlopokon haladö villamosenergia
^..uis. ^. I- 1 átviteli hálózattáwezetékaz oszloptengetyétöl

mért 24,6-24,6m-es biztonsági övezettel (MAVfR)

22 kV-os víllamosenergia légvezeték az oszlop tengelyétöl
mért 7-7 m-es biztonsági övezettel (csak külterületen)

L_j _ 1 KisfeszüKségŰ villamosenergia fégvezeték

KisfeszüHségű villamosenergia földkábel

J?.~] J?^ 22/0, 4 kV-os transzformátor
Hirközlési hálózat föld fefett,

országos gerinc (MVM NET)

Hirközlési hálózatföld alatt (Invitel)

Hirközlési hálózat föld felett, optika (Fibernet)

ENERGIAKÖZMŰVEK ÉS
ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS
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<( | | J Tűzcsap
1 <1 ; I . Tüzcsap üzemen kívül

rw] ; Vlzműkút

Hidrogeologiai védöidom "B" zöna

^-\ [ I Nyomottszennyvfzcsatorna üzemen kívül

Vákuumos szennyvízcsatoma

Vlzgazdálkodási terület mederkarbantartó sáwal

Megjegyzés: A tervezési terület a 9/2019 (VI. 14. )MvM rend. alapjan
vízminöség-védelmi terület övezetén fekszik.
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3. 6 Környezetvédelem

A talajt a település szinte egészén folyóvízi-eolikus homok alkotja, a talajvfz mélysége nagyjából 2-5 méter
közötti. A tervezési területeken a korábban itt zajló bányászati tevékenység után maradt gödröket a talajvíz
feltöltötte, így kialakítva a mai állapotot. A területeken környezetvédelmi szempontból veszélytjelenthet a
bányatavak vízminőségének romlósa, melyet a szennyvízbevezetések, a levegőből kiülepedö por,
valamint a savas esők okozhotnak. A tavak és a felszfn alatti vizek szennyeződését hosszútávon a

közművesitettség mértékénekjavítása segfthetné elö.

A tervezési terűletek légszennyezettség szempontjából nem számítanak különösen veszélyezfetettnek. A
település egészét tekintve komolyobb légszennyező forrásnak a kiemelt közlekedési területek (főutak,
gyűjtőutak) és egyes iparterületek számítanak, ezek azonban a tervezési területeteket nem érintik. Ugyanez
mondható el a zaj-és rezgésvédelem kapcsán is, a terrezési terűletek környékén jelenleg nem tolálható
nagyobb átmenő forgalmat bonyolító út, így a zajszennyezés a környéken elenyésző. Potenciális zajforrós
a jövőben a terűletek között húzódó tervezett gyűjtőút kiépülése után jelentkezhet.

A hulladékgazdálkodást tekintve a településen a kommunális és szelektív hulladékok elszállitása
belterületen megszervezett. A tervezési terűletek külterületén találhatóak, mely területeken helyenként
illegális hulladék-lerakatok jelennek meg, melyek felszámolása mind környezeti, mind esztétikai
szempontból fontos.
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4 A MÓDOSÍTÁS SORÁN ELÉRENDÖ CÉLOK OSSZEFOGLALASA

4. 1 I. sz. fervezési terület

A tervezési terülefen a tulajdonos komplex beruházás végrehajtását tervezi. A tó körűl fekvő területének
egy részét saját célra hasznosítaná egy darab lakóépületet, valamint egy hozzá tartozó műhelyépület
felépitésével.

A terület az északnyugati határa mentén tervezett gyűj'tőúttal párhuzamos szakaszán tíz darab bungalő
jellegű szállásépületet, illetve ezekhez kapcsolódóan egy darab portaépületet is létesítene, amelyek
elsősorban a tó déli részén kialakítandó strond és wakeboard-pólya vendégeit szolgálnák ki idény-
jelleggel. A tervezett beruházás keretén belül a tó déli részén kiépülő sfrand területén játszótér is helyef
kapna, a sport- és rekreációs funkciók kiszolgálására pedig a terület délnyugati sarkában kialakításra kerülö
parkoló felől megközelíthető külön fogadóépület létesül majd.

A sajátrészre tervezett lokóingatlant a tulajdonos a tó északkeleti partján kfvánja felépíteni, o hatályos TSZT-
ben jelenleg Ek jelű közjóléti erdő besorolású területfelhasználási egységen belül. A terület ezen része
hidrogeológiai "B" védőidom lehatárolása alá esik. Ezen a terűleten a szennyvíz- és esővfzcsatornák
megfelelő kiépítéséig helyi közműpótló műtárgy telepítése a 3.5. fejezefben leírtaknak megfelelően
lehetséges.

A tó déli részén tervezett fogadóépület és strand területe a Településszerkezeti terv szerkezeti tervlapján
jelenleg vízgazdálkodási területbe sorolt, a vízpart azonban a valósógban ennél jóval beljebb található.
Ennek korrigálására mind a TSZT-n, mind az SZT-n szükséges. A tó déli része a hatályos TSZT-n Ek jelű
erdőterület.

A fejlesztés megvalósításához szűkséges, a hatályos Településszerkezeti terven kijelölt erdőfoltok
megszüntetésével járó erdőpótlási kötelezeftség miatt a gyűjtőút és a tó között fekvő terűletsáv egy része
véderdő területfelhosználásba kerülne, mely sávban a tulajdonos tényleges fásítást hajtana végre.

A tervezetf latóépűlet megvalósulásával, fgy a tulajdonos állandó itt tartózkodásával a terülef
elhagyatottsága, valamint az ebből fakadó konfliktusok (pl. illegális szemétlerakás) megszűnnének, a
környék fisztává, rendezetté válna (mely igaz a másik két tervezési terűlet esetén is.)

4. 2 IL sz. tervezési terület

A tulajdonos a j'elenleg 9 telekből álló terűletét telekalakftássol 3 helyrajzi szám olá szeretné vonni, melynek
eljárását már kezdeményezte a földhivatalnál. Tervei szerint a közeljövőben - a településrendezési tervek
módosítását követően - ezek közűl egy telken, a tó keleti oldalán, a Nyugat-Kisvarsány felé eső parti sáv
mentén egy darab saj'át tartózkodásra alkalmas lakóingatlant és mellé egy darab kiszolgáló épűletet
(műhely) helyezne el.

A terület nagyobbik része - így a tervezett építkezéssel érintett területrész is - hidrogeológiai "B" védóidom
területén belül helyezkedik el. Ennek kapcsán a vízelvezetésf biztosító közművek kiépüléséig alkalmazandó
helyi közműpótló berendezés elhelyezése a 3. 5. lejezefben leírtaknak megfelelően lehetséges.

4.3 sz. tervezési terü'et

A tulajdonos a telkének északi sarkában. a TSZT-n j'elenleg Ekjelű közjóléfi erdő területfelhasználásba sorolt
kisebb terűleten szeretne saj'át részre egy darab lakóingatlant, valamint ehhez tartozóan egy garázst és a
terület fenntortását kiszolgáló raktárépületet létesíteni, mely ufóbbiakat a jelenleg Lke jelű
területfelhasználási egységbe sorolt közút menti sáv keleti részén helyezné el. Az épületek felépítése a
jelenleg hatályos Építési Szabályzat előírásai alapján - a területen kijelölt Kbn-t övezetben - nem
lehetséges. A cél megvalósfthatóságát biztosítandó TSZT módosftás során kialakuló erdőpótlási
kötelezettségét a tulajdonos a telkén belül biztosítaná.
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5 BEÉPITÉSI TERV

A beépítési terv bemutatja a tulajdonosok fejlesztési elképzelései alapján a terület jövőbeni
hasznosításának: és beépítésének koncepcióját. A II. és III. sz. tervezési terűleteken a tulajdonosok egy-egy
darab lakóépületet helyeznének el a tavak partján, melyek mellett a terűlet fenntartását segítő
melléképületek (műhely, raktór és garázs) is elhelyezésre kerülnének.
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Az I. sz. tervezési területen ten'ezett fejlesztés keretében a meglévő bányató körűl fekvő, jelenleg

hasznosítatlan parti sáv új sport-, szállás- és rekreációs funkciókkal bövülne.

A területen oz alábbi funkciók kerűlnének elhelyezésre:

1 db lakóépűlet

1 db műhelyépület

10 db szállásépűlet (bungaló)
1 db portaépület
1 db fogadóépület
1 db strand és wakeboard -pálya játszótérrel

A tulajdonos által készíttetett előzetes látványrajzok alább, a beépítési terv pedig a következő oldalon
látható:

Madártáviafi kép Bejárat és park

Sa;af használatú lakóépűlet és m ardpáiya - fogadóépület

Sfrand jótszótér
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6 TERVEZÉSI KONCEPCIÖ

Ebben a fejezetben a hatályos felepülésrendezési eszközök és a fejlesztési elképzelések viszonya, illetve a
fejlesztések megvalósításhoz szűkséges módosítások kerülnek bemutatásra.

6. 1 A Településszerkezefi terv javasolt módosítása

A terveztt funkciók elhelyezéséhez mindhárom ter/ezési terűlet esetében szükséges a hatályos
Településszerkezeti ten/ módosítása. Az elsődleges cél mindegyik területen egy olyan - a környező tavak
körül már néhány helyen kijelölt - beépítésre nem szánt különleges területfelhasználás kijelölése, melyben
megengedett a lakófunkció, valamint az ehhez kapcsolódó rekreációs, sportolási, szabadidő-eltöltést
szolgáló épület és a mindezek fenntortását biztosító kiegészitö funkciójú épület elhelyezése. Mindezekre a
TSZT-ben jelenleg is szereplő Kbn-la jelű területfelhasználósi egységben lehetőség van.

Az I. sz. tervezési terület esetében a lakó funkciót biz+osító beépitésre nem szánt terűletfelhasználási
kategória mellett, a tó északi partján tervezett szálláshelyek terűletén különleges beépítésre nem szánt
rekreációs területfelhasználás (Kbn-re) kerűlne kijelölésre a jelenlegi Lke j'elű, beépítésre szánt kisvárosias
lakóterület helyett. A tó déli partján tervezett sport- és szabadtéri rekreációs funkciók. valamint az ezeket
kiszolgáló épület elhelyezésére a tó területén kijelölt vízgazdálkodási (V) terűletfelhasználási egység a
valóságnak megfelelő méretűre csökkentése mellett szintén a tó körüli különleges beépftésre nem szánt
rekreációs terület (Kbn-re) körbevezefésével és kiszélesítésével kerülhet sor. Ehhez, volamint a Kbn-la
terűletfelhasználás kijelöléséhez Ekjelű közjóléti erőterűeteket kell megszüntetni a TSZT-n, melyek pótlásáro
a tervezési terület északnyugati határa mentén kijelölt tervezett gyűjtöút melletti 18. 0 méter széles
területsávban kerülne sor.

I. sz. tervezési terület

/.

.f /
/^

^ ^

^
.
-<*

<^
/ -.^̂

\ '.."

/^

^
^

\
/.

,.<

TSZT hafáiyos áitapota A TSZT tervezett

A II. sz. tervezési terület esetén a tó körül korábban több helyen kijelölt távlati Lke jelű kisvárosias
lakóterületek, valamint az ezekhez kapcsolódó különleges ellátási (Kel) és különleges beépítésre nem szánt
Kbn-sp jelű sportterűletek helyett mindenhol Kbn-la jelű kűlönleges beépitésre nem szánt lakóterűlet
kerülne kijelölésre. AtókörűliKbn-rejelűrekreációsterületsáv. azESZ-benazazonosjelűövezefrevonatkozó
elöírások alopján a tó határvonalától mért 4 méteres sávban kerülne kijelölésre.
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II. sz. tervezési terület
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A III. sz. tervezési terület esetén szintén levételre kerül a TSZT-ről a távlati Lke jelű kisvárosias lakóterűlet,
helyette a tervezett gyűjtőút mentén egy szakaszon 30, 0 méter szélességben Ev jelű véderdősáv kerül
kijelölésre. Ez folytatódik végig a tó déli részei felé is, az eddigi Ekjelű közjóléti erdőterület helyett. A telek
északi részén, a tó körűl befordulva, a közút és a tóparf között Kbn-la j'elű kűlönleges beépffésre nem szánt
lakóterület kerül kijelölésre. A hatályos előírásoknak megfelelően a Kbn-la jelű területfelhasználási
egységbe sorolt terűlet és a Vjelű vízgazdálkodási célú terűleffelhasználási egység között a keleti oldalon
4, 0méter, anyugatioldalon~10méterszélességben Kbn-rejelűterületfelhasználásiegységkerűlkijelölésre.

III. sz. tervezési terület
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é. 1 1 Területi mérleg

Lke
Kbn-re

v

z

Kbn-la
Kbn-re

v

I

Lke
Kbn-re

Kbn-sp
Kel
v

Kbn-la
Kre

1

Kbn-la
Kbn-re

v

i

Lke
Kbn-re

v

1

Kbn-la
Kbn-re

v

z
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A hatátyos állapot szerint

A tervezett állapot szerinf

14 200, 93 m2
3 557,64 m2

10 999, 79 m2
50 459, 25 m2

7, 92 ha

5 583, 04 m2
20 701,45 m2

11813,85 m2

41119, 72 m2

7, 92 ha

sz.

A hatólyos állapot szerint
74 296, 72 m2
30 904, 68 m2
10 433, 27 m2

11 674, 54 m2
137 591, 49 m2

1159, 20 m2
540, 67 m2

26, 66 ha

A tervezett állapot szerini
120 198,86 m2
8 808, 51 m2

137 591, 49 m2

26, 66 ha

III. sz. t rve riilet

A hatályos állapot szerint

A fervezett állapot szerint

6 543, 05 m2
2 863, 78 m2

35 970, 65 m2
32 913,51 m2

7,83 ha

6 581, 04 m2
2 792, 16 m2

36 005, 74 m2
32 913, 51 m2

7, 83 ha

Urbanitas Kft
www. urbanitas. hu



TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV DunavarsányVáros 0149/106; 0149/107; 0149/108; 0149/109; 0149/110; 0149/111;
0149/136;0149/140;0138/105; 0138/44;0138/45; 0138/49; 0138/22-26

helyrojzi számú telkeinek ferületére vonatkozóan

6. 2 Az Építési Szabályzat és a Szabályozási terv javasolt módosítása

A fent bemutatotf településszerkezeti módosítások az Építési Szabályzat és a Szabályozási terv módosftását
is igénylik. A TSZT-n újonnan kijelölt Kbn-la jelű területfelhasználási egységek területén az I. és III. sz. tervezési
terűletek esetén egy új övezet, a Kbn-la-1 kerülne kijelölésre.

A II. sz. tervezési terület esetén a TSZT-n kijelölt Kbn-la területfelhasználási egységek feruletén az ESZ-ben
jelenleg is szereplő Kbn-la jelű övezet kerűlne kijelölésre. Az övezet hatályos ESZ-ben szereplő épitési
paraméterei alapján ezeken a terűleteken a kialatítható minimális telekméret 10 000 m2, mely kizárólag a
tavak körüli szárazulatok területére vetítve szómítandó. Jelenleg az övezetben tavanként akkor is csak egy

telek alakítható ki, ha a szárazulat összkiterjedése többszöröse a minimálisan előírf 10 000 m2-nek. A II. sz.
tervezési terület esetén a tulajdonos birtokában lévő telkek szárazulatoinak mérete 12, 9 hektár, melyet 3
telekre kíván osztani (a telekalakítás már folyamatban van), ami csak úgy lehetséges, ha erre az esetre
egy új'abb övezet kerülne bevezetésre az ÉSZ-ben. Ezt elkerülendő a meglévő előírás módosításo javasolt,
mivel az a legtöbb esetben indokolatlanul korlátozza a potenciális beépíthetőséget.

Javasolt tehát a Rendelet 96. §-ának (4) bekezdés f) pontjában szereplő előírás módosítása az alábbiak
szerint:

"96. § W fl Az övezet területén telket alakitani csak az 1. mellétíefben meghatározott minimális
telekméret betartásával lehet úgy. hogy a minimólis telekméret csak a \o köruli szárazulat területére
értendő. de amennyiben a tó körüli szárazulaf területe meghaladja a meghatározott érték többszörösét,
akkor is tavanként maximum egy telek alakitható ki az övezetben. "

helyette -*

"96. § W II Az övezet területén telket alakifani csak az I. mellékletben meghatározott minimálk
telekméret betartásával lehet úgy, hogy a minimális telekméret csak a tó köruli szárazulaf területére
értendő. Amennyiben a tó lcőrüli szárazulat ferűlete többszöröse a meghatórozott értéknefc akkor
tavanként tobb telek is kialakítható az övezelben."

A hatályos előírások a Kbn-la övezetben korlátozzák a kialakítható rendeltetési egységek számát is,
melynek pontosításo is javasolt annyiban, hogy a korlátozás csak a lakó funkcióra terjedjen ki:

"96. $ 111 hj Kbn-la jelű övezet lakótunkció elhelyezését megengedő különleges beépitésre nem szánt
terűtef, ahof a fafcó lunkcióhoz kapcsolódó rekreációs, sportolási vagy egyéb pihenésl, szabadidő-
elföltésf szolgálő épűtetefc valamint mindezek fenntartását biztosffő fa'egészífő lunkciójú épületek
helyezhetők el. A Kbn-la övezet telkein legfeljebb két rendeltetési egység helyezhetö el.

és

" 96. § (41 al telkenként legfeljebb két lakóépület fétesfthefő, "

helyette -

"96. S 11 j h) Kbn-la jelű övezef lakáfunkció elhelyezését megengedo különleges beépitésre nem szánf
terület, ahol a lokó funkcióhoz kapcsotódó rekreációs, sportolási vagy egyéb pihenést, szabadidő-
ettöltést szolgáló épületek, valamint mindezek fenntartását biztosltó to'egészító tunkciójú épűletek
helyezhetők el. A Kbn-la ővezet felkein legteljebb két lakó funkciójú rendeltetési egység helyezhető el.

és

" 96. $ W al telkenkénf legfeljebb két tatóépűtef és azokban egyenként 1 latós. vagy egy lakóépületben
moximum 2 tolcás létesíthetö,"
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Az újonnan bevezetésre kerűlő Kbn-la-1 jelű övezetben a minimálisan kialakítható telekméret változatlanul
kizárólag a tó körüli szárazulat területével számítandó, de mivel annak mérete fele a korábbi szabálynak,
így azokon maximum 1 lakó funkciójú rendeltetési egység alakítható ki telkenként, mely szabály a koróbbi
lakó funkcióra vonatkozó állapottal azonos sűrűséget biztosít.

Az új Kbn-la-1 jelű telepűlésközponti vegyes építési övezetek tervezett poraméterei:

Az építési
övezetjele

Kbn-la-1

B

A

beépítés
jellemzö

módja

sz

C D

kialakítható

le kisebb

területe szélessége

m'

5000

E F G
Az é ítési telek

megengedett legnagyobb

terepszint
beépítési szintterületi alatti
mértéke mutatója beépítésí

mértéke

% m2/m2 %
10 0, 1 15

H

kialakítandó

le 'sebb

zöldfelületi
mértéke

%

10

I J
Az é ület me en edett

legkisebb* legnagyobb

épületmagassága

m

2,5
m

4,5

Az I. sz. tervezési terület esetén még egy új övezet kerülne bevezetésre, a tó partján kijelölt Kbn-re
területfelhasználási egység terütetén. A tervezett bungalók területe így Kbn-re-SZ-1 jelű övezetbe kerül,
mely övezet kifejezetten a tóparti rekreációs funkciókat kiszolgáló szállás- és vendéglátó rendeltetések
elhelyezésére is szolgál és a megengedett maximális beépíthetőség erejéig a kialakítható önálló
rendeltetési egységek száma nem korlátozott.

Az övezet építési tervezett paraméterei az alábbiak:

Az épitésí
övezetjele

Kbn-re-SZ-1

A

beépítés
jellemzö

módja

sz

D

kialakitható
le kisebb

területe szélessége

m"

10000

E F '
Az é ítési telek

megengedett legnagyobb

beépítési
mértéke

%

10

szintterületi

mutatöja

m2/m2
0,1

terepszmt
alatti

beépítési
mértéke

%

H

kialakítandó

le kisebb

zöldfelületi

mértéke

%

50

I J
Az é ület me en edett

legkisebb* legnagyobb

épületmagassága

m

2,5
m

4,5

A tavak vízfelűletének területe az I. sz. tervezési terülef esetében meglévő V*-3, a II. és III. sz. tervezési

területek esetében meglévő V*-4 jelű övezetbe kerűlne, melyek a tervezett funkcióknak megfelelnek.

A tervmódosítási fázisban, a szükséges egyeztetéseket követően a Szabályozási terv és az ESZ tartalma is
változhat az e fejezetben megfogalmazottjavaslatokhoz képest.

A következő táblázat a Szabályozási terv módosftásának egy lehetséges változatát mutatja be:
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6. 3 A tervezett módosítások és a magasabb szintű jogszabályok viszonya

í. 3. 1 Az MaTrT eló'irásainak való megfelelés

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek terűletrendezési ten/éről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 2.
mellékletéf képező - Az Ország Szerkezeti Tewe, illetve o 7. mellékletét képező - A Budapesti Agglomeráció
Szerkezeti Ten/e alapján, az I. sz. terrezési ferület kisebb része települési térségbe, nagyobb része
mezőgazdasági térségbe sorolt. A tervezett településszerkezeti átsorolás mindkét térségef érinti. Az MaTrT
JI. § d) ponfja alapján a települési térség területén bármely települési terűletfelhasználási egység

kijelölhető, a b) pont alapján:

"o mezőgazdasági féraég területének legalább 75%-óf elsödlegesen a mezőgazdaságl lerülel települési
területfelhasználási egységbe keS sorolni. a fennmaradő rész természetközeli terület, - nagyvárosias
lakóterüiet és vegf/es terütet kivéfetévei - beépítésre szánt terüiet vagy küíönleges honvédeimi katonas és
nemzetbiztonsági célra szolgáló ferulet terüteffelhasznótósi eg/ségbe sorolható."

Területfelhasznólás

hatályos

Lke

Kbn-re

Ek

v

MaTrT térségi
területfelhasználásf kategórla

(térseg)
Területfelhasználás tervezett

településl // kisebb részt
mezőgazdasági)

települési (/ kisebb részt
mezőgazdasági)

mezőgazdasági

mezőgazdasógi (kísebb részt
teíepülési)

Ev; Kbn-re

Kbn-re

Kbn-la; Kbn-re

V; Kbn-re

A tervezett településszerkezeti átsorolás az MaTrT 11. §-ában foglaltaknak megfelel. Mezőgazdasági
térségben a törvény szövegezése alapján jelenleg a telepűlésszerkezeti terv készftése során elsődlegesen
mezőgazdasági területfelhasználást kell kijelölni a térség területének 75%-ón, mely lehetőséget ad egyéb
terűletfelhasználási kategória kijelölésére is. A hatályos állapotból az is láthatő, hogy a terűlet ma sem
mezőgazdasági területbe sorolt, így a törvényben meghatározott arány eleve nem módosul, csak a kijelölt
területfelhasználási kategóriák sfruktúrája változik.

(Megjegyzendő, hogy a tervezési területen található tó terulete a hatályos területrendezési törvény
mellékletében szereplő országos és agglomerációs szerkezeli ferveten hibasan szerepel mezőgazdasági
tér^égként, a szomszédos bányatavakhoz hasonlóan vízgazdálkodási lérségbe kellene tartozniaj.

A II. sz. tervezési terűlet nagyobb részt vízgazdálkodási, kisebb részt
települési és mezőgazdasági térség kategóriába fartozik. Az
MaTrT 11. § cf pon-tja szerint:

c) a vízgazdátkodási térség terüietét - e törvén/ hafáiybaiépését
mege;őzően már jogszerűen kijetölt beépítésre szánt terüietek
kivéteiéveí - vfzgazdálkodási terüiet, vízgazdáikodási céíú
erdő-lerüíet vízgazdátkodásí céiú mezőgazdasági teröief.
természetközeíi terütet, továbbá különieges honvédelmi, katonai
é5 nemzetbiztonsági céíú ferüíet vagy honvédeímí célú
erdőterüíet terüíetfeihasznáiás's egységbe kei! soroSn!. és a
működési terüietéve! éríntett vízügyi igazgatási szervvel

egyeztetve kell pontositani:

A tervezési terűlet egy részén az Agglomeráció Szerkezeti terve "a"
hibásan vízgazdálkodási térséget j'elöl, ahol a valóságban nem
található vízfelület (Id. abra -*;. A fenti előírás alapján azonban a
vízgazdálkodási térség területe oz illetékes vfzügyi hatősággal
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egyez+etve pontosfthafó, melyre a településszerkezeti terv módosításakor szűkség lesz. Ezzel egyűtt a
tervezett módosítás az MaTrT 1 1. §-ának megfelel.

Területfelhasználás

hatályos

Lke

Kbn-re

Kbn-sp

Kel

v

MaTrT térségi
ferületfelhasználási

kategória (térség)

települési

települési [I kisebb részt
vfzgazdálkodási és
mezőgazdasági)

települési (I kisebb részt
mezőgazdasági)

települési (/ kisebb részt
mezőgazdasági)

vízgazdálkodási

Területfelhasználás
tervezett

Kbn-la

Kbn-la; Kbn-re

Kbn-la

Kbn-la

v

Kbn-la települési Kbn-la

Kre települési Kbn-la

A III. sz. fervezési terűlet az Agglomeráció szerkezeti tervén települési, vízgazdálkodási és mezőgazdasági
térségbe sorolt. A fentiek alapján a felepülési és mezőgazdasági térségben kijelölt új településszerkezet a
törvény előírásainak megfelel. A II. sz. tervezési terulethez hasonlóan ennél a területnél is hibás a
vízgazdálkodási térség határvonala, mely az MaTrT 11. § cj szerinl az illetékes vfzügyi hatósággal
egyeztetve pontosítandó. Ezzel együtt a tervezett új' telepűlésszerkezet az MaTrT 11. §-ának megfelel.

Területfelhasználás

hatályos

Lke

MaTrT térségl
területfelhasználási

kafegória (térség)

települési

Területfelhasználás
tervezett

Kbn-la; Ev

Kbn-re

Ek

v

települési

mezőgazdasági [I
kisebb részf

vízgazdálkodási)

vízgazdálkodási

Ev, Kbn-re

Ev, Kbn-re

v

6. 3. 2 Biológiai aktivitásérték (BIAE)

A TSZT terveztt módosítása során egyik tervezési terület esetében sem történik új beépítésre szánt terület
kijelölése, fgy az épített környezet alakitásáról és védelméről szóló 1 997. éví LXXVIII. törvény 7. § (3j bek. b)
pontja alapján a biológiai aktivitásérték számítása ez esetben nem szűfaéges.
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7 A TERVEZETT MÓDOSÍTÁSOK VÁRHATÓ KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖZMÜFEJLESZTESI ES
IGÉNYE

7. 1 Közlekedésfejlesztési igények

A tervezett fejlesztéseknek közlekedésfejlesztési vonzata nincs. A tervezési területeket feltáró tervezett
gyűjtőút megvalósulásával javulhat a környék megközelíthetősége, mely az I. sz. tervezési terűleten
terrezett rekreációs és szállás funkciók szemponfjából fontos lehet a jövőben.

A terülefeken tervezett funkciókat kiszolgáló parkolókat minden esetben telken belűl kell majd biz+ositani.

7. 2 Közműfejlesztési javaslat

A 3.5 fejezetben részletezett természeti adottságokból eredő közművesítést korlátozó adottságok
figyelembe vételével kell a tervezett fejlesztések közművesftési lehetőségét megoldani.

A II. és a III. sz. tervezési ferülefek tulajdonosai beépítésre nem szánt területen saját célú lakóépület,
valamint az ehhez kapcsolódó kiszolgáló épülete (műhely) felépítését tervezik. Beépftésre nem szánf
terűlethasznosítás esetén közművesítési kötelem nem frható elő. Igy számukra javasolt a villamosenergia

ellátás kiépítése, egyéb közműigényeiket közműpótlóval is kielégíthetik. Azonban szennyviz
vonatkozásában közműpótlóként tízárólag vízzáró szennyvízgyűjtő létesítése javasolható.

Az I. sz. tervezési területek tulajdonosa, a másik két telekhez hasonlóan beépítésre nem szánt területen saját
célú lakóépület és műhely felépítését tervezi, amelynek megvalósftására közműépítési kötelezettsége
nincs. Számára is javasolt a villamosenergia ellátás kiépítése, egyéb közműigényeiket közműpótlóval is
kielégftheti. Szennyvíz vonotkozásában közmupótlóként kizárólag vízzáró szennyvízgyűjtő létesitése
javasolható. A területet feltáró út menfén szintén beépítésre nem szánt különleges rekreációs célú terűleten
portaépület és 10 szállásépület (bungaló) elhelyezését is tervezi a tulajdonos. Beépítésre nem szánt
területen közművesftési kötelezés nincs, de javasolt a villamosenergia ellátás kiépítése és az egyéb
közműigények kielégítésére helyi beszerzés és közműpótló hasznosítása is megengedett.

A vfzbeszerzésre házi kút létesíthető, a keletkező szennyvíz, kezelési lehetőségét a terület természeti

adottságai azonban koriátozzák. A tulajdonosok által kezdeményezett egyedi házi szennyvíztisztitó
kisberendezés alkalmazása az előzetes vizsgálatok, a terület hidrogeológiai adottságaira vonatkozó
rendeletek alapjan nem engedélyeztethető. A tisztított víz elhelyezésére vízjogi engedély beszerzése
szükséges, s an-a az illetékes szakhatóság nem ad engedélyt, mivel a kiemelt vízminőség védelmi területre
vonatkozó rendelet előirása szerint a szennyvizet ki kell vezetni a terűletről. Ezért közműpótlókénf a vizzárö
gyűjtőmedence alkalmazására van lehefőség, amelyből szippantással elszállítható az összegyűjfött
szennyvíz. Zárt tárolós közműpótló alkalmazása esetén korlátozást a napi keletkezö szennyviz mennyísége
jelent, amely napi egy szennyvízszippantással elszállítható mennyiségig engedi meg az ilyen szennyvfzpótlő
alkalmazását. A szippantó kocsik szállítóképessége ma már 10 m3 körüli. A 10 bungaló és portaépület napi
átlagos vízfogyasztása nagyjóból 3 m3-re prognosztizálható, a csúcsfogyasztás is várhatóan 6-8 m3-re
becsűlhető, ezzel a napi keletkező szennyvíz mennyisége csúcsfogyasztási napon is 10 m3 alatt marad,
ezzel a közműpótló alkalmazására vonatkozó feltételek teljesfthetők.

Természetesen kedvezőbb lenne a közhálózati kapcsolatok kiépífése, különös tekintettel a közeli már
kiépített, de üzembe nem helyezett ivóvfz és szennyvíz nyomócsatorna igénybevételi lehetőségére,
amelyek üzembe helyezésének a megoldására lenne szükség.
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8 KÖRNYEZETI HATÁSOK ÖSSZEFOGLALÁSA

A hatályos Telepűlésszerkezeti terv módosítása során a j'elenleg o tavak körül több helyen kijelölt kisvárosias
lakóterület helyett kűlönleges beépítésre nem szánt terűletfelhasználási egység kerülne kijelölésre, melyben
a lató funkció kialakítására csak korlátozottan van lehetőség. A területfelhasználás ilyen jellegű
módosításával várhatóan alacsonyabb környezetterhelést jelentő fejlesztések valósulhatnak meg a

jövöben.

A település egészén, így a bányatavak környékén is figyelembe kell venni oz egyes fejlesztések során a
kavicsos talajszerkezetet, omely miatt a talajvíz kifej'ezetten sérülékeny. Különösen fontos szempont ez olyan
fejlesztések esetén, amelyek a tavak és az azokhoz kapcsolódó rekreációs funkciók telepftésére épülnek.
Az I. sz. tervezési terület esetén tervezett fejlesztés megvalósítása csak 7.2. fej'ezetben megfogalmazott
közműjavaslatok figyelembe vétele mellettjavasolható.

A tervezett fejlesztések során a jelenlegi levegőminőség, valamint zaj és rezgésszint jelentős változása nem
várható.

A területeken található zöldfelületek minősége, azok rendszeres karbantartása okán, várhatóan növekedni
fog, a terűleteket korábban érintő illegális hulladéklerakás megszűnik.

9 A TERVEZETT MÓDOSÍTÁSOK HATÁSA AZ ÖRÖKSÉGI VAGY KÖRNYEZETI
ÉR7ÉKEKRE

A tervezett módosítás és a tervezési területen tervezett fejlesztés nincs hatással nyilvántartott épített

örökségi, vagy környezeti értékekre.
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Tisztelt Gergó'né Varga Tünde Polgármester Asszony
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2019-ben a Bablena Trade Kft megvásárolta a 076/21 hrsz területe melletti
076/23, 076/24 és 076/25 hrsz területeket telephely bővitési céllal. A szóban forgó 3
terlilet összevonásra került az eredeti területtel és 076/21 hrsz-on szerepel.

A vállalt telephely bővítés I. üteme 2020-ban megvalósult. Ebben a fejlesztési ütemben
9100 m2 szilárd burkolat kialakítására került sor, amelyen a Bablena Trade Kft által
forgalmazott kábelek raktározására kábeldob tároló került klalakításra

A fejlesztés II. ütemében a megvásárolt teriileten 2022.02.15.-i kezdettel további 12500
m2 aszfaltozását tervezi a Bablena Trade Kft. Ezen fejlesztési ütem megvalósítását viszont
akadályozza a 076/21 hrsz terület, Naprózsa Lakópark felőli végén a rendezési terven
szerepló út.

Fenti témában megkerestük Vojnits Csaba Ferenc Fó'épitész Urat. Válaszában a kért
módosításnak eló'zetes szakmai akadályát nem látja.

Ebben az ügyben a szomszédságunkban lévő United Caps Duna Zrt ügyvezetőjével, Szili
Szabolcs Urral is egyeztettünk. A United Caps Duna Zrt is támogatja a Bablena Trade Kft
azon kérését, hogy a szóban forgó út s rendezési terveken a továbbiakban ne szerepeljen.

Ezért kérelemmel fordulok Polgármester Asszonyhoz a 076/21 hrsz. terület Naprózsa
Lakópark felőli végén lévő út megszür'tetésének ügyében.

Kérjük a rendezési terv fenti mődositási szándékáról elozetes igazolást sziveskedjenek
kiadni 2022.01.31-ig, mivel a j'elenleg érvényben lévő terveken szereplő út akadályozza a
fejlesztés II. ütemében tervezett munkálatok elvégzését.

Nyilatkozunk, hogy a tervezés járulékos koltségeit a Bablena Trade Kft vállalja.
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