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Hiv. szam: DV/5473-1/2022. Tárgy: Javaslat Dunavarsány Város településrendezési eszközei
részleges módositására, a volt marhatelep területére vonatkozólag

Tisztelt Képviselő-testület!

Dunavarsány telepűlésrendezési eszközeinek legutóbbi, Dunavarsány közigazgatási területének
több területén történö módositása 2021. októberében fejezödött be. A tervezési idö és ajóváhagyás óta
eltelt idöszak alatt azonban újabb módosítási igényjelentkezett, az alábbiakban részletezettek szerint:

Telepítési tanulmánytervet nyújtott be a PURETHAN AG nevében Melinda Locker ügyfél, a
hatályos Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv módositására
vonatkozólag a 0102/6, 0102/7, 0103/3 és 0103/4 helyrajzi számú telkek vonatkozásában. Célja a
Szabályozási terven Evjelű övezeti besorolásban lévő, jelenleg magántulajdonban álló, beépítésre nem
szánt telekrészek Kbn-en területfelhasználásba sorolt, energiagazdálkodási területként történő
hasznosíthatóságának biztosítása, mely módosítás keretében a hatályos településrendezési eszközök és
a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéröl szóló 2018. évi CXXXIX.
törvény közti összhang is megteremtésre keriil. A tanulmányterv az eloterjesztés mellékleteként
olvasható.

A módosftási igény Képviselő-testületi befogadása esetén a módositást kezdeményezövel a
vonatkozó jogszabályok alapján háromoldalú tervezési szerzödést köt az Onkormányzat a járulékos
költségek átvállalására, valamint módositja a területre érvényben lévö településrendezési szerzödést is.

A meghozott Képviselö-testületi határozat alapján a tervezési feladatra a település terveit bizalmi
körben kezelö URBANITAS Tervezö és Tanácsadó Kft-vel - elozetes árajánlat szerint - történö
tervezési szerzödés megkötése után indulhat meg a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településfejlesztési eszközöh-öl, valamint egyes településrendezési
sajátos jogmtézményekröl szóló 314/2012. (XI. 8. ) Kormányrendelet szerinti tartalommal, de már a
településtervek tartalmáról, elkészitésének és elfogadásának rendjéröl, valamint egyes
településrendezési sqfátos jogintézményekről szóló 419/2021. fVII. 15. ) Konn. rendelet eljárási és
egyeztetési szabályai szerint.

Fontos kiemelni, hogy a tervezési folyamat megindítására lehetőség van, de a tervezési folyamat
végén erre a teriiletre a jóváhagyás feltétele többek között a meglévő településrendezési szerzödés
módosításának minden fél általi aláírása.

Kérem a Tisztelt Képviselö-testületet az eloterjesztés és mellékletének megtárgyalására, és a
határozatijavaslat meghozatalára.



Határozati "avaslat:

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete
a) támogatja a PURETHAN AG, mint fejlesztő és kérelmező által benyújtott, a jelen

határozat meghozatalát segítő előterjesztés melléklete szerinti telepítési
tanulmánytervben bemutatott kezdeményezést, Dunavarsány településrendezési
eszközeinek módosításához csatlakozó tervezési munkák folyamatába való befogadását.

b) tájékoztatja a fejlesztőt a támogatás feltételéról, miszerint az érdekelt fejlesztő vállalja az
önkormányzattal kötött településrendezési szerződés módosítását, valamint a fejlesztés
járulékos és a megvalósítás tényleges költségeinek viselését.

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

Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Fejlesztési és Ugyrendi Bizottság

Az előterjesztést készítette: Vojnits Csaba föépítész

Melléklet: Telepitési tanulmányterv - PURETHAN AG

Dunavarsány, 2022. május 3.
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TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

DUNAVARSÁNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI MODOSITASANAK
KEZDEMÉNYEZÉSÉHEZ A MAGYARORSZÁG ÉS EGYES KIEMELT TERSEGEINEK
TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉRŐL SZÓLÓ 2018. ÉVI CXXXIX. TÖRVÉNY 11. § B)

PONTJÁT ÉRINTŐ 2021. ÉVI MÓDOSlTÁS ÉS EHHEZ KAPCSOLODOAN A 0102/6,

0102/7, 0103/3 ÉS 0103/4 HELYRAJZI SZÁMÜ INGATLANOKAT ERINTO
ERDŐTERÜLETEK ÁTSOROLÁSA OKAN
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KészüN:

A településfejlesztési koncepcióról, az integrálf településfejlesztési s-tratégiáról
és a tetepüfésrenctezési eszközökről, valamint egyes településrendezési

sajátos jogintéiményekről szóló 314/2012. (XI. 8. ) Korm. rendelet
7 mellékletében meghatározott és a települési főépítész által csökkentett tartalom szerint.

2022. április



Telepítési tanulmányterv Dunavarsány

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

DUNAVARSÁNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI MÖDOSÍTÁSÁNAK KEZDEMENYEZESEHEZ
A MAGYARORSZÁG ÉS EGYES KIEMELT TÉRSÉGEINEK TERÜLETRENDEZÉSI TERVEROL SZOLO 2018.

ÉVI CXXXIX. TÖRVÉNY 11. § B) PONTJÁT ÉRINTÖ 2021. ÉVI MÖDOSÍTÁS ES EHHEZ
KAPCSOLÓDÓAN A 0102/6, 0102/7, 0103/3 ÉS 0103/4 HELYRAJZI SZÁMÜ INGATLANOKAT

ÉRINTÖ ERDOTERULETEK ATSOROLASA OKAN

TERVEZŐK NÉVSORA

Településrendezési tervezö:

Beleznai Teodóra
oki. teiepülésmémök
Terv. jog. :TT01-697?

A Telepitési tanulmányterv szakági munkarészei Dunavarsány hatályos településrendezési
eszközeinek az Urbanitás Tervező és Tanacsadó Kft. által készitett megalapozó vizsgálati és

alátámasztó munkarészei felhasználásaval készültek, melynek elkészítésében
közreműködtek:

KÉSZ KflZNB É> BHERGETKlU
TERVEZŐ KFT.

1016 Budapesf, Naphegy utca 26.
Tet: 489-0365; Fax; 201-4692
hontop; www.kesztervezo.hu

Hanczár Zsoltné
Energia közművek: oy gépészmémök

Terv. jog. : TE, TH, TV 01-2418

Vízi közművek: Bíró AHila
Terv. jog. : TE, TH, TV, VZ-TEL 01 -2456

Tájrendezés-, zöldfelületek,
környezetvédelem:

Burányi Endre
ok/. táfépítész mérnök, okl. táj- és
kömyezetrendezési szakmérnök;
Terv. jog. : TR, TT, TK, K/1 01-5014

KÖZLEKEDÉS
TERVEZOIRODA

Közíekedés Fovárosi rervezo troda Kfí.
]052 Budapest Bécs'i utca 5.
Tel. ; 235-2000; Fax; 235-2006
honlap: www.koziekedes.hu

Közlekedéstervező:

Rhorer Adám
okl. építőmémök
Terv. jog. :Tkö01-3157
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TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

DUNAVARSÁNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKOZEI MODOSITASANAK

KEZDEMÉNYEZÉSÉHEZ A MAGYARORSZÁG ÉS EGYES KIEMELT TERSEGEINEK
TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉRÖL SZÓLÓ 2018. ÉVI CXXXIX. TORVENY 11. § B)

PONTJÁT ÉRINTŐ 2021. ÉVI MÓDOSlTÁS ÉS EHHEZ KAPCSOLODOAN A 0102/6,
0102/7, 0103/3 ÉS 0103/4 HELYRAJZI SZÁMÜ INGATLANOKAT ERINTO

ERDŐTERÜLETEK ÁTSOROLÁSA OKÁN

TARTALOMJEGYZÉK

I. BEVEZETŐ

II. TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

1. AZ MATrT 11. § B) PONTJA ALAPJÁN SZŰKSÉGES MODOSÍTAS ES JAVASLAT
BEMUTATÁSA

2. A 0102/6, 0102/7, 0103/3 és 0103/4 HELYRAJZI SZÁMÜ INGATLANOKAT ERINTO
TERVEZETT MÓDOSÍTÁS BEMUTATÁSA
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Telepítési tanulmányterv - Dunavarsány

I. BEVEZETŐ

Dunavarsány Város Onkormányzata 110/2021. (IX. 14. ) számú Képviselő-tesfületi

határozatával fogadta el a város Településszerkezeti tervének legutóbbi

módosítását. Az akkori módosításra részben azért volt szükség, hogy a

Településszerkezeti terv tartalmát a település megfeleltesse a magasabb szintű

jogszabályoknak, köztük a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek

területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MATrT)

előírásainak is. Az akkori módosítási eljárás során, az MATrT 11. § b) pontja az alábbi

előirást tartalmazta:

"a mezőgazdasági iérség területének legalább 75%-át elsődle esen a

mezőgazdasági terüle't ielepülési ierülelfelhasználási egységbe kell sorolni. a

fennmaradó rész iermészeiközeli terülei, - nagyvárosias lakóterület és vegyes

terület kivételével - beépffésre szánf terütef vagy különleges honvédelmi. katonai

és nemzetbiztonsági célra szolgáló ierület területfelhasználási egységbe sorolható"

A településrendezési fervek 2021-es módosítása a jogszabály fenti

megfogalmazásának megfelelt.

Időközben a törvény szövege újabb módosításon esett át, mely módosítást követően

a törvény ma az alábbi szövegezést tartalmazza:

"a mezőgazdasogí térség területének legalább 75%-át a mezőgazdasági ierülel

övezetébe kell sorolni. a fennmaradó részen nagyvárosias lakóierület és vegyes

terulet épitési övezet nem jelölhe'tő ki"

A törvénymódosítás kapcsán az állami főépítészi hatáskörben eljáró Pest Megyei

Kormányhivatal Allami Főépítészével és Pest megye Főépítészével folytatott előzetes

egyeztetés alapján, Dunavarsány hatályos Telepűlésszerkezeti tervét újra meg kell

feleltetni az MATrT megváltozott előírásának, mivel a módosult szabály alapján a

hatályos állapot nem felel meg az előírásnak.

A tervezett módosítás alapvetően a mezőgazdasági térség területét és a térség

terűletén kijelölt települési terűletfelhasználási kategóriákat érinti. A fervezett

módosítás keretében azt vizsgáltuk, hogy a mezőgazdasági térség területén hol

vannak olyan nem mezőgozdasági területfelhasználási kategóriák kijelölve, melyek

átsorolása, akár a valós használat alapján is, indokolt lenne.

A vizsgálat alapján, a fervezeft módosftással érintetté váltak olyan erdőterületként

kijelölt részterületek is, melyek valójában nem erdőferűletként hasznosulnak, fgy

mezőgazdasági területté történő átsorolásuk megalapozott. Az ilyen nem valós, de

településszerkezeti szinten jelölt erdőterületek kapcsán kerűlt előtérbe a 0102/6,

0)02/7, 0103/3 és 0103/4 helyrajzi számú ingatlanok területén kijelölt erdőterület is,

melynek tervezett átsorolásával a jelen tanulmányterv tartalma kiegészül.



Telepitési tanulmányterv - Dunavarsány

Jelen dokumentáció - telepítési tanulmányterv - tartalmazza az érintett területek

összefoglaló vizsgálatát és bemutatja a tervezett módosítási szándékokat annak

érdekében, hogy kellően megalapozott önkormányzati döntés születhessen a
hatályos telepűlésrendezési eszközök módosításáról.

Dunavarsány hatályos településrendezési eszközei:

112/2016. (VI. 9. ) Képviselő-testületi határozat Dunavarsány Város

Településszerkezeti fervéról - elfogadása óta többször módosult

12/201 í. (VI.10.) önkormányzati rendelet Dunavarsány Epítési Szabályzofáról -
elfogadása óto többször módosult

A felepítési tanulmanyterv a ielepulésfejlesztési koncepcióról, az integrált

településfejlesztési straiégiáról és a lelepulésrendezési eszközökről, valamint egyes

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8. ) Korm.

rendeletben (továbbiakban: Trk. ) rögzített tartalmi követelmények alapján, de a

települési főépítész által meghatározott csökkentett tartalom szerint készült el.

Jelen tervdokumentáció elkészítéséhez felhasználásra kerültek a hatályos

telepűlésrendezési tervekhez és azok későbbi módosífásaihoz - az Urbanitás Tervező

és Tanácsadó Kft. által elkészített - megalapozó vizsgálatok és alátámasztó

munkarészek.
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Telepítési tanulmányterv - Dunavarsány

1. AZ MATRT 11. § B) PONTJA ALAPJÁN SZÜKSÉGES MÖDOSÍTÁS ÉS JAVASLAT
BEMUTATÁSA

Az MATrT 11. § b) pontja szerint:

"a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át a mezőgazdasági terütef
övezefébe keil sorolni, a fennmaradó részen nagyvárosias lakóierüle't és vegyes

terület ép'rtésí övezel nem jelölheiö ki"

Ez a szabály a ma hatályos településszerkezeti terv alapján nem teljesül. A jelenlegi
területi adatok és a hatályos besorolások szerint:

Dunavarsány közigozgatási területét 715, 6261 ha méretű mezőgazdasági

térség érinti;

Az MATrT előírása szerint ennek a területnek 75%-át, vagyis 536, 7196 ha

terűletet kell mezőgazdasági területfelhasználásba sorolni;
Ehhez képest a hatályos településszerkezeti terv alapján a mezőgazdasági
térség területéből mindössze 321, 0592 ha terület (44, 86%) van mezőgazdasági
terűletfelhasználási kategóriába sorolva;

<0.



Telepítési tanulmányterv - Dunavarsány

Az MATrT-nek való megfelelés érdekében, a mezőgazdasági térség területéből
legalább 215,6604 ha területet kell átsorolni mezőgazdasági területfelhasználásba.
Ehhez elsősorban olyan területeket kerestűnk, melyek a mezögazdasági térség
területén, nem feltétlenűl a mai valós használatuk szerinti besorolásban vannak és

mezogazdasági területbe potenciálisan átsorolhatók. Az alább lehetőségek
adódtak:

A mezőgazdasági térség területén jelenleg 161,7609 ha összterületen van
kijelölve olyan erdőterület, mely jelenleg az erdészeti hatóság által nincs
nyilvántartva, mint kataszteri erdo.

hffps://erdoterkep. nebih. gov. hu/ - 2022. 04. 01.

Azon túl, hogy ezen területek nem kataszteri erőként nyilvántartott területek, a
valóságban sem rendelkeznek jelentős faállománnyal, sőt a legtöbb esetben
egyáltalán nem fásított, vagy fásult területek, így átsorolásuk reális megoldás
lehet. A valós állapotot az alábbi vizsgálati ábra szemlélteti:





Telepífési tanulmányterv - Dunavarsány

A hatályos terven kijelölt erdőterületek megszüntetésére, az MATrT 39. § (1)

bekezdése ad lehetőséget, miszerint:

"39. § {]} Az e törvénnyel való összhang megteremfése érdekében töriént

felülvizsgálat alapján elfogadot't településrendezési iervben a

természelközeli területként és erdőterületkén't kijelölt övezeiek nagysága a

tetepülés közigazgatási terűletére vonatkozóan összességében nem

csökkenhet."

vagyis az előírás alapján az erdőterületek csökkentése az MATrT-vel való

összhang megteremfése érdekében megengedett, csak ezt követően nem

lesz erre lehetőség.

A jelenleg erdöterületként kijelölt, de potenciálisan mezőgazdasági

területfelhasználásba átsorolható, összesen 161, 7609 ha terület azonban nem

elegendő a jogszabályi megfeleléshez. Emiatt a település területén található,

j'elenleg Tk jelű, természetközeli területek egy részének besorolását is

módosítani szükséges, melynek jogszabályi alapját az országos

településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20. ) Korm.

rendelef /a továbbiakban: O^EK) 29. § (2a) bekezdésének c) pontja és (2d)

bekezdése biztosítja, melyek szerint:

"29. § 12a) c) A mezőgazdasági ierület a földhasználat módja és

természetbeni állapola figyelembevélelével lehet tájgazdálkodási

mezőgazdasági terütef."

és

"29. § j2d) A tájgazdálkodási mezőgazdasági terület ala vetően

természetköz. eli használatot fol tató telkekből áll, amely jellemzően nádas,

gyep (rét, legelőf. I. és II. osztályú borszőlő termőhelyi ka'taszterhez vagy

ökológiai hálóza't magterüle'téhez tartozó kert szőlő, gyumölcsös muvelési

ágban nyilvántariott teruletekből, a védett és Natura 2000 ferüleibe soroff

szánióterüleiekből, a vízgazdálkodási célú mezőgazdasági ierüle'tekből,

valaminl a vízbázis kulső védőteruleiébe soroli terütetekbőf áll. Az

övezetben a helyi építési szabályzal kizárhatja az épülei elhelyezését."

A hatályos OTEK alapján tehát

lehetőség van a jelenleg

természetközeli területként kijelölt , * \

területrészek tájgazdálkodási
* .

mezőgazdasági terülefbe törfénő

átsorolása, mely összesen 61, 0568
ha terűletet érint. .. . '.
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A hatályos terven erdőterületeket érintő, összesen 161, 7609 ha területű, illetve a

hatályos terven természetközeli területeket érintő, összesen 61, 0568 ha terűletű új

mezőgazdasági területfelhasználási kategória kijelölése együttesen 222, 8177 ha

területű új mezőgazdasági terület kijelölését eredményezi a mezőgazdasági térség

területén belül, ami a már térségen belül kijelölt 321, 0592 ha meglévő

mezőgazdasági területtel együtt (543, 8769 ha) a térség 76%-át teszik ki, fgy a

tervezett állapot megfelel az MATrT 11. § b) pontja szerinti előírásnak.

2. A 0102/í, 0102/7, 0103/3 ÉS 0103/4 HELYRAJZI SZÁMŰ INGATLANOKAT ÉRINTŐ
TERVEZETT MÓDOSÍTÁS BEMUTATÁSA

Dunavarsány hatályos településszerkezeti tervének az MATrT előírásaival való

megfeleltetése során átvizsgálásra kerültek a településen kijelöl erdőterűletek,

melyek közűl a valós állapot szerint nem erdőként hasznosífott és az erdészeti

hatóság által nyilvántartott kataszteri erdők által sem lefedett területekre

fókuszáltunk. llyen területek azonban nem csak a mezogazdasági térség területén

találhatók.

A Dél-Dunavarsány városrész északi határán fekvő 0102/6, 0102/7, 0103/3 és 0103/4

helyrajzi számú telkek által alkotott tervezési területen, melynek csak egy része esik

mezőgazdasági férségbe, másik része települési térség részeként nyilvántartott,

szintén jelentős méretű erdőterület van kijelölve a hatályos telepűlésrendezési

terveken. Mindezt úgy, hogy sem ma, sem korábban nem volt a területen erdészeti

jellegű hasznosítás, sőt mára az érintett összes telek már művelésből is kivett terület.

^^
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A hatályos Településszerkezeti terven a terület belső része Vt jelű, településközponti
vegyes terűletbe sorolt, melyet kiegészít a Vt terület kijelölésekor kötelezően kijelölt
Zkkj'elű, közkert terület. A beépítésre szánt ferületet ugyanakkor egy -9,39 ha méretű
Evjelű, védelmi célú erdőterület-sáv veszi körbe (kiegészülve egy -0, 81 ha területű Ek
j'elű, közjóléti erdőterülettel, ahol módosítás nem tervezetf), mely területen nincs és
nem is tervezett erdő célú hasznosítás.

Lke

%

TSZT hatályos állapota
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A hatályos Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv, a Településszerkezeti terv
tartalmával analóg módon sorolja övezetekbe/építési övezetekbe a teryezési terület
egyes részterületeit:
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Vt-SZ-13
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Vt-SZ-12
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SZT hatályos állapota

A Vtj'elű településközponti vegyes építési övezetek paraméterei:
A B

A

beépítés

c D

kialakítható

le kisebb

Az építési jelfenizo
övezetjele J^^^" területe szélessége

Vt-SZ-12

Vt-SZ-13

Vt-Z-4

módja

sz

sz
z

m'

1000

700

350

E F G
Az é ítési telek

megengedett legnagyobb

terepszmt

beépítési szintterületi alatti
mértéke mulatója beépitési

mértéke

%

18

%

40

30

30

m2/m2

1,2
0,8

0,8

50

40

40

H

kialakítandó

le kisebb

zöldfelületi

mértéke

%

30

50

50

I J
Az é ület me en edett

legkisebb* legnagyobb

épületmagassága

m

4,5

3,5
3,5

m

9,0

7,5
7,5

SZ - szabadonálló beépités, Z - zártsorú beépítés
Az épület megengedett legkisebb épületmagassága* - kivéve a melléképítményeket
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A hatályos tervi állapot a dunavarsányi településrendezési tervek legutóbbi

módosításakor alakultak ki a tervezési terület viszonylatában, mely módosításhoz és a

módosítás kapcsán elképzelt fejlesztési koncepció megvalósításához kapcsolódóan

az Onkormányzat és a Fejlesztő között településrendezési szerződés köttetett.

Időközben a fejlesztési elképzelés kibóvűlt azzal, hogy a Fejlesztő vizsgálni kezdte az

egyes zöld energia-termelési lehetőségek kialakításának feltételeit is a ferűlefen.

Lehetséges megoldásként merült fel a jelenleg erdöterületként kijelölt, de erdőként

nem hasznosított terülefek ezirányú, vagyis beépítésre nem szánt különleges

terűletbe való átsorolása, mely lehetővé tenné az érintett területrészen a zöld-

energia termelő berendezések, napelempark telepffését.

A tervezett módosítást az MATrTjelenlegi előírásai lehetővé teszik, mivel:

MATrT 11. § b) pont szerinti előírása az 1. pontban bemufatott módon telj'esül

és jelen módosítás nem befolyásolja az ott bemutatotf számítást, mivel a

módosítás során nem szűnik meg mezőgazdasági terület;

MATrT 11. § d) a települési térség területén bármely építési övezet, övezet

kijelölhető;

MATrT 39. § (1) bekezdése alapján a jelen módosítás során, részben a törvényi

előírásoknak való megfelelés érdekében a kijelölt erdőterületek összterülete is

csökkenhet.

A tervezési területen korábban elképzelt ingatlanfejlesztés koncepciója alapvetően
nem változotf, a módosítás a fejlesztési program kibővűlése okán tervezett. A

módosítás eredményeként kialakuló újabb tervezett állapotot az alábbi beépítési
terv szemlélteti.

A tervezett napelempark terűletét a beépítésre szánt terűletektől egy 10 méteres

zöldsáv választaná el, mely terülefsávon fasorok és rekreációs célú sétány kialakítása

tervezett. A napelempark által érinteft területek egyéb széleit fasorok kísérnék, a

tájba való kedvezőbb illeszkedés jegyében.
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A tervezett módosítással kapcsolatban a korábbi tanulmánytervben rögzített szakági

és infrastrukturális állapotok nem igényelnek változást, így leginkább a napelempark

megvalósításával kapcsolatos alábbi szempontokra és összefüggésekre kell felhívni a
figyelmet:

1. Magyarországon, a hatályos előírások szerint, egy napelempark létesffése és
a villamosenergia-termelés megkezdése előtt, energiatermelési engedélyt

kell kérni a Magyar Allamfól;

2. A termelt energiát nem lehet közvetlenül értékesSeni, azt csak a

szolgáltatónak lehet eladni.

3. A fervezési területen (akár a tervezett napelempark területén, akár a belső

ferületen tervezett épífményekre helyezett napelemekhez kapcsolódóan)
összesen kb. 7-8 MW körüli teljesítménnyel tervez a Fejlesztő. A tervezett

feljesfhnénnyel kapcsolatban általánosan elmondható, hogy kb. 12 MW
teljesitmény alatt, elegendő lehet a területen keletkező energiát egy 22 kV-os
földkábellel bekötni a legközelebbi alállomásig. A kábett alapvetően

közterületen kell vinni.

4. Amennyiben az összteljesífmény 12 MW fölé emelkedne, szükség lehet

132 kW-os vezeték kialakífására is, mely vezetéket a hatályos területrendezési

tervekbe is be kell illeszteni, önálló eljárás keretében.

5. A napelempark kialakításainak részleteiról az elektromos hálózat
szolgáltatójával előzetesen egyeztetni szükséges.
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A Településszerkezeti terv a tervezett állapotban, a korábbi erdőterület helyén,
beépítésre nem szánt különleges energiagazdálkodási területet jelöl, az alábbiak
szerint:
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Ezen a területen az OTEK 32. § (3) bekezdésének b) pontja szerint 0, 5 MW-nál kisebb

névleges teljesítőképességű, villamos energiát termelő erőmű elhelyezhetö.

Területi mérleg:

9, 39 ha védelmi célú erdőterületből (Ev)
->

9,39 ha beépftésre nem szánt kűlönleges energiagazdálkodási terület (Kbn-en)

A tervezett módosítás nem igényli biológiai aktivitásérték számítás elvégzését, mivel a
tervezeft módosftás keretében nem kerül kijelölésre új beépítésre szánt terület. Ez a

megállapítás az MATrT-nek való megfeleléshez szükséges, az 1. fejezefben
bemutatott módosítások esetére nézve is igaz.
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A Szabályozási terv tervezett módosítása, a TSZT-nek megfelelően a korábbi
erdőterületet beépítésre nem szánt különleges energiagazdálkodási övezetbe

sorolja, melynek a tervezett beépítésre szónt területekkel határos szélén egy 10
méteres kötelezően kialakítandó zöldsáv (sétány) kerűlhet kijelölésre, míg külső

A helyi építési szabályzatban a tervezett Kbn-en jelű övezet egyelőre nem létezik, fgy
új övezetként szükséges azt létrehozni, mely övezet kimondotfan a napelempark
elhelyezésére alkalmas övezet lenne.

Ennek megfelelően a HÉSZ 96. § (1) bekezdését szükséges kiegészíteni egy új "j)"
ponttal:

"j) a Kbn-en övezet területén

ja) csak ai energiagazdálkodáshoz kapcsolódó épületeh építmények, különösen
napelempark helyezhetők el.

jbj kijelölt kötelezően kialakítandó zöldfelület területén, sétány jellegu zöldfelülel
kialakíiása szutaéges (burkolt sétánnyai padokkal, éjszakai világítássall,
közhasználat elől el nem zárt módon."
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1.

2.

A B C D

kialakítható legkisebb

Az építési beépítés

3^ Ovezetjele jdlemzö ^,^ szélessége
módja

4.
18. Kbn-en sz

E F G

A telek
megengedett legnagyobb

terepszint
alatti

beépítés
mértéke

m2/m2 %

01

H I J
Az épület megengedett

legnagyobb legkisebb legnagyobb

beépítési
mértéke

szint-

területi

mutatója

burkolt
felülete

%

10

épüleünagassága

m m

60

A táblázatban nem célszerű meghatározni a minimális telekméretet és

telekszélességet, mivel azt a technológia és a vonatkozó magasabb szintű

jogszabályok alapjan érdemes kialakítani;

A beépítés mértéke az OTEK szerint, beépítésre nem szánt ferületen maximum
10%, de az OTEK 32. § (3) bekezdésének b) pontja alapján a beépítettségi

mértéket figyelmen kívül lehet hagyni napelempark elhelyezésekor:
Epűletek kapcsán, maximum technológiai épületek elhelyezésére lehet

szűkség.


