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ELOTERJESZTÉS
Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselő-testületének

2022. november 14-ei rendes, nyilt ülésére

Hiv. szám: DV/2635/2022. Tárgy: Javaslat a Dunavarsány Város hatályos Településszerkezeti
tervének, Helyi Epítési Szabályzatának, Szabályozási tervének és
Településképi rendeletének módosítása kapcsán lezajlott
államigazgatási és partnerségi egyeztetés lezárására

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselö-testületet arról, hogy elkészült a Dunavarsány Város hatályos
településrendezési eszközeit és településképi rendeletét módositó tervdokumentáció. A
tervdokumentació partnerségi egyeztetése lefolytatásra keriilt az országos és helyi szabályoknak
megfelelően. Ennek keretében a dokumentáció elérhető volt a település honlapján, a Hivatalban és az
előírt lakossági fórum is megtartásra kerult.

A lakossági fórum 2022 szeptember 21-én került megtartásra a Városházán, melynek
jegyzökönyve az elöterjesztés mellékleteként olvasható.

A partnerségi egyeztetés keretében nem érkezett irásos vélemény. A TSZT, HÉSZ és TKR
tervezetével kapcsolatban lefolytatott államigazgatási egyeztetés során beérkezett vélemények, az
azokra adott válaszokkal egybeszerkesztve, a mellékletként csatolt táblázatban olvashatók.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az etöterjesztés mellékletében
olvashatójegyzökönyvet és vélemény-összefoglalót megvitatm és elfogadni szíveskedjen, illetve kérem,
hogy adja meg a felhatalmazását, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátosjogintézményekröl szóló 314/2012. (XI. 8. ) Konn. rendelet 40. §-a szerint megkérhessük az
állami föépítészi hatáskörben eljáró Pest Megyei Kormányhivatal záró szalsmai véleményét.

A fentiek alapján kérem a határozatijavaslat elfogadását.



Határozati "avaslat:

DynavarsanyVáros Onkormányzatának Képviselő-testülete a hatályos Településrendezési tervek

(TSZT, HESZ és SZT), valamint a hatályos Településképi rendelet (TKR) vonatkozó módosítása
kapcsan, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
?. ^. ésrendezési eszk8z8kr<il> valamint egyes telepulésrendezési sajátos jogintézményekról szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Trk. ) 39. §-ában foglaltakalapján

a) elfogadja a témában tartott lakossági fórum jegyzőkönyvét a jelen hatardzat meghozatalát
segitő eloterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal;

b) elfogadja a beérkezett aUamigazgatási véleményeket a jelen határozat meghozatalát segítő
előterjesztés 2. és 3. számú melléklete szerint, illetve az azokra adott terrezői válaszokat a
í  " határozat meghozatalát segítő 4. számú melléklete szerinti tartalommal;

c) felkeri a Polgarmestert^ hogy a Trk. 40. §-a szerint kérje meg az állami főépitészi
hatáskörben eljáró Pest Megyei Kormányhivatalnak a hatályos Településrendezési tervek
módosítására vonatkozó záró szakmai véleményét a tervezett módosítással kapcsolatban.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A hatiirozati javaslat elfogadása egyszerű tobbséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Fejlesztési és Űgyrendi Bizottság

Az előterjesztést készítette: Vqjnits Csaba főépítész

MeUékIetek: 1. számú melléklet: lakossági fóram jegyzőkönyv
2. számú melléklet: államigazgatási vélemények
3. számú melléklet: államigazgatási vélemények
4. számú melléklet: tervezöi válaszok

Dunavarsány, 2022. november 8.
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l. SZAMÜ MELLEKLET

JEGYZÖKÖNYV

Késziilt: Dunavaisány hatályos tdqiülésiendezési eszkö^rinek és településlt^ri rendeletének módosftásához

kapcsolódó, 2022. szeptember 21-én 10" órai kezdettel a Városháza dísztamében megtartott patoeiségi
egyeztetéséról

Jelen vannak: Vojnits Csaba
dr. Kiss István

Dobronyi Jánosné

foépitész
aljegyzö
jegyzőkönyv-vezető

Vojnils Csaba főépítész a fórumot 10M órakor megnyitja, megállapítja, hogy nincsenek jelen
érdeklődők. Javasolja, hogy 15 pereet várjanak, hátha még megérkezik valaki a meghirdetett fórumra.

10'" órakor megállapítja, hogy a partaerségi egyeztetésre senki nemjelent meg, a fórumot bezárja.

Dunavarsáiy haldlyos tdepulésremlezési esdmzeinek és telepuléstépi renddetének modosításához hipcsolódó
partnerségi egyeztelésről szólójegyzőkonyv itf órákor lezámsm keriil.

K.m.f.

Vojmts Csaba
foépitész



2.SZAMÜ MELLÉKLET

Ugyiratszám: PE/AF/00236-5/2022

Ugyjntéző: Ferencz Dóra

Telefon:(06 1)485 6990

PEST MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Tárgy: Dunavareány TSZT, HÉSZ és SZT módosftására
vonatkozó véleményezés a 314/2012. (XI.8. ) Korm.
rendelet alapján, teljes eljárásban

Hivatkozási szám: DV/2635-9/2022

Kérjük, beadványaiban hivatkozzon ügyiratszámunkra!

Dunavarsány Város Önkormányzata
Gergőné Varga Tünde polgármester részére
2336 Dunavarsány
Kossuth Lajos u. 18.

Tisztelt Polgármester Úr!

Köszönettel vettük Dunavarsány Város településrendezési eszközeinek mddosltására vonatkozó
dokumentációt, amellyel kapcsolatosan a telepűlósfejlesztési koncepcióról, az integrált
települásfejlesztési stratégiaról és a településrendezési eszkőzökről, valamint egyes telepOlésrendezési
sa/átos jogintózményekről szóló 314/2012. (XI. 8. ) Korm. rendelet (a továbbiakban: 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet) 38. §-a szerint az alábbi véleményt adjuk.

A vizsgálati és alátámasztó munkarészekkel kapcsolatos észrevételeink:
1. Felhfvjuk a figyelmet, hogy a ten/dokumentációban tévesen szerepel, hogy nem kerül kijelölésre

új beépítésre szánt terület, ugyanis a 2. számú módositás kapcsán új beépítésre szánt területet
jelölnek ki. Ennek megfelelően a tervdokumentáció átdolgozását kérjük.
1. 1. Tájékoztatjuk, hogy az épített környezet alakftásáról és védelméröl szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 7. § (3) bekezdés e) pontja értelmében a tetepülés
beépftésre szánt területe csak olyan használati célra növelhető, amilyen célra a tetepülés már
beépftésre kijelölt területén belül nincs megfelelő terület, és ezt a települési önkormányzat
képviselő-testülete külön döntéssel igazolja. A fenti jogszabályi hivatkozásnak megfelelő döntés
pótlását kérjük.

1.2. Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi
CXXXIX. törvény (továbbiakban: MaTrT. ) 40. § (1) bekezdése rögziti, hogy "A település
közigazgatási területére vonatkoztatott területén a tetepülésrendezési ten/ben a beépitésre szánt
terület növekménye nem haladhatja meg a 8. mellékletben foglalt területi mérleg szerinti
települési térség terütetének 2%-át."

Ezen előfrásnak vató megfetelést a tervdokumentációban igazolni szükséges.
1.3. A MaTrT. 12. § (3) bekezdése értelmében új beépitésre szánt terütet kijelölésével
egyidejűleg a terütetnövekmény legkevesebb 5%-ának megfelelö kiterjedésű, legalább 50%-
ában az újonnan kijelölt beépitésre szánt temlettel kapcsolatban [évő zöldterületet, -gazdasági
vagy különleges terület kijelölése esetén zöldterületet vagy védelmi célú erdőterületet - kell
kijelölni.

Allami Föépítészi Iroda
Budapest V. kerOlet, Városház u. 7. Levélclm: 1364 Budapest, Pf. 270

Telefon: (06 1)485 6900
E-mail: allamlfoepitesz@pest. gov.hu Web: hUp://www.kormanyhivatal. hu/hu/pest
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2.

Ha a zöldterület vagy védelmi célú erdőterület kij'elolése az új beépítésre szánt terület
rendeltetése miatt az adott terüteten nem valósftható meg, akkor a zöldteriiletet vagy a védelmi
célú erdőterületet a tetepülés arra alkalmas más terütetén kell kijelölni.
Tárgyijogszabályi hivatkozásnak történő megfelelőséget igazolni szükséges.
1.4. Felhivjuk a figyelmet, hogy a településtervek tartalmáról, elkészftésének és
elfogadásának rendj'éröl, valamint egyes tetepülésrendezési sajatos jogintézményekröl szótó
419/2021. (VII. 15. ) Korm. rendelet (a továbbiakban: 419/2021. (VII. 15. ) Korm. rendelet) 78. §
(5) bekezdés a)-b) pontja szerint "Tetepülésrendezési eszköz 2027. június 30-ig történö
módosftásakor a terütetek biológiai aktivitásértékének számftása során a 9. mellékletet kell
alkalmazni azzal, hogy az épitési övezetek alatt beépítésre szánt területeket. az övezetek alatt
beépítésre nem szánt területeket kell érteni, és a 18. § (5)-(9) bekezdéseit kell alkalmazni azzal.
hogy az (5) bekezdésben az épftési övezetek alatt beépitésre szánt területeket, az övezetek
alatt beépftésre nem szánt területeket kell érteni."

A tervdokumentációban is szereplő (81. oldal) egy hektár területre vonatkozó előirást a
419/2021. (VII. 15. ) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése írja elö, igy a fejlesztési területre
vonatkozóan is szükséges a biológiai aktivitásérték számitása és az eredménynek megfetelően
a településszerkezeti terv módosításáról szóló határozattervezet átdolgozása.
Az 1" 2. és 3. számú módosítással összefüggésben felhivjuk a figyelmet, hogy az országos
tetepülésrendezési és építési követelményekröl szóló 253/1997. (XII. 20. ) Korm. rendelet (a
továbbiakban: OTÉK) 10/A. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a MaTrT. 1/1. melléktet 2-81.
pontjában meghatározott tetepüléseken (a továbbiakban: Agglomerációs település) - a MaTrT.-
ben meghatározott követelmények teljesítése mellett - ú' kóterü et csak akkor elölhető ki ha a
me lévö akóterületek beé itettsé ének viz álatát követöen me ' la fth t6 ho a akóter-teti
fe esztési i én a tele ülés csak u lakóterület ki'elö ésével t d'a biztosítani.

A településfejtesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes tetepíllésrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI. 8. ) Korm. rendetet (a továbbiakban: 314/2012. (XI. 8. ) Korm. rendelet) 11.§
(9) bekezdése értelmében A lomeráció tele .. ésen ú' lakóter-let csak akk r elö hető ki ha
azOTÉK10/A -ában fo laltaktel'e ülnek

Az OTÉK 10/A. § (2) bekezdés b)-c) pontjában előfrt követelményeket (az óvodai, általános
iskolai és egészségügyi alapellátásban, a lakosságszám növekedéséböl szérmazó
kapacitásigény kiszolgálása, a fővárossal való kapcsolatot biztosftó úthálózati elemek
keresztmetszeti kapacitása) a dokumentációban vizsgálni szükséges.
A 314/2012. (XI. 8. ) Korm. rendelet 11.§ (10) bekezdése tartalmi követelményként előírja, hogy
"az újlakóterütet kijelölésére irányuló településrendezési eszköz készitése vagy módosítása
soran

a) új lakóterület kijelölésének indokoltságát és szakmai megalapozottságát kütön
lakóterületek fejlesztése fejezetben, (...)
c) az óvodai, általános iskolai és egészségügyi alapellátás tekintetében külön humán
infrastruktúra javaslatok fejezetben, és

d) a forgalomterhelés tekintetében külön forgalomszimulációs vizsgálattal kell igazolnia a
szakági munkarész felelős tervezőjének.
A tervdokumentációt tárgyi fejezetekkel kérjük kiegésziteni.

Allamí Föépftészi Iroda
BudapestV. kerület, Városház u. 7. Levélclm: 1364 Budapest. Pf. 270

Telefon:(06 1)4856900
E-mai[:allamifoepitesz@pest. gov. huWeb: http://www. kormanyhivatal. hu/hu/pest
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A 314/2012. (XI. 8. ) Korm. rendelet 11. § (11) bekezdése értelmében , A tetepülési önkormányzat
a záró szakmai vélemény megkérésével egyidejűleg nyilatkozik az OTÉK 10/A. §-ában foglaltak
részéröl való teljesftéséről."

A záró véteményezési dokumentációhoz a fentiek szerinti nyilatkozatot majd kérjük mellékelni.
3. Felhivjuk a figyelmet, hogy a jóváhagyandó tervlapokon a "módosftással érintett területek határa"

jelöléssel olyan területek is körulhatárolásra kerültek, melyeket az alátámasztó munkarész nem
tartalmaz. Az alátámasztó és a jóváhagyandó munkarész közötti osszhang megteremtését
kéqük.

Ajóváhagyandó munkarészekkel kapcsolatos megjegyzéseink:
4. A vízgazdálkodási térség országos teriiletfelhasználési kategóriába tartozó 3. számú

módosítással ősszefüggésben felhívjuk a figyelmet, hogy a MaTrT. 11.§ c) pontj'a értelmében a
vízgazdálkodási térség területét - e törvény hatálybalépését megelőzően már jogszerűen kijelölt
beépítésre szánt területek kivételével - vízgazdálkodási terület, vízgazdálkodási célú erdőterület,
vizgazdálkodási célú mezőgazdasági terület, természetközeli terület, zöldterület, továbbá

külonleges beépitésre nem szánt honvédelmi, katonai és nemzetbiztonségi célú terütet vagy
honvédelmi célú erdőterület övezetbe kell sorolni, és a müködési területével érintett vízügyi
igazgatási szerwel egyeztetve kell pontosítani.

Fenti jogszabályi hivatkozásra tekintettel tárgyi módosttás felülvizsgálatát kérjük.

5. Felhivjuk a figyelmet, hogy Dunavarsány helyi épftési szabályzata az OTÉK 2021. július 16-a
előtt hatályos állapota szerint készült. A tájgazdálkodási mezögazdasági övezet fogalmát a 2021.
július 16-án hatályos OTÉK használja. Kérjük, hogy az övezetek az OTÉK megfelelő időállapota
szerint kerüljenek meghatározásra.

6. Azon rendelkezések felülvizsgálatát, törlését kérjük, amelyek az országos településrendezési és
épitési követelményekröl szóló 253/1997. (XII. 20. ) Korm. rendeletben foglaltaktól eltérő
követelményeket állapítanak meg:

6.1. Felhívjuk a figyelmet, hogy az OTÉK 2. melléklete alapján a "Vi-SZ-1" övezetben a
zöldfelület tegkisebb értékét min. 35%-ban szükséges megállapltani.
6. 2. Felhivjuk a figyelmet, hogy az OTÉK a különleges beépitésre nem szánt terütetek esetében
a maximális beépftettséget 10%-ban határozza meg.

Fentiekre tekintettel az 1. melléklet 12. tablázatának felülvizsgálatát kérjük a terepszint alatti
legnagyobb beépités mértékére vonatkozóan, azon övezetek esetében, ahol a HÉSZ 15%-os
mértéket megenged.

7 A táblázatok módosulásával kapcsolatban javasoljuk, hogy ne a teljes táblázat kerüljön
lecserélésre, csak a változtatásokkal érintett elemeket szabályozzák. Amennyiben a teljes
táblázatot lecserélik, úgy a jelen módosftással nem érintett etemek esetében is szükséges az
OTÉK eloirásaiban foglaltaknak történö megfetelés.
Az új övezetek esetében a táblázat kiegészüléséröl kérjük rendelkezni a
jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XN. 14. ) IRM rendelet a Jszr. 1. melléklet 18. 7. 6.
pontjának megfelelően.

Áilamí Főépítészí Iroda
Budapest V. kerület, Városház u. 7. Levélcfm: 1364 Budapest, Pf. 270

Telefon: (06 1)485 6900
E-mail:allamifoepitesz@pest. gov. huWeb: http://www. kormanyhivatal. hu/hu/pest
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2.

3.

Az egyeztetési eljárásra vonatkozó megjegyzéseink:

1. A településrendezési tenrek egyeztetési eljarásának további rendjével kapcsolatban jelezzük, hogy
az esetlegesen eltérő vélemények tisztázása a 314/2012. (XI. 8. ) Korm. rendelet 39. § (1) bekezdése
alapján történhet.

A 314/2012. (XI. 8. ) Korm. rendelet 39. § (2) bekezdése előírj'a, hogy a véleményezést követően a
beérkezett véleményeket - egyeztetés esetén a jegyzőkönyvet is - ismertetni kell a képviselő-
testülettel, amelyek elfogadásáról, vagy el nem fogadásáról a képviselö-testület dönt.
A vélemény, észrevétel el nem fogadása esetén a döntést indokolnia kell.

Előzetesen jelezzük, hogy a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28. fejeztében meghatározott végső
szakmai véleményezési szakaszban a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 40.§ (1) bekezdésében
rögzitett összes dokumentum megküldése szOkséges Hivatalunk részére.

Ezen dokumentumokhoz csatolni kell a polgármester nyilatkozatát, melyben rögzítésre kerül, hogy a
314/2012. (XI. 8. ) Korm. rendelet 29.§-ában rögzftett partnerségi egyeztetés a helyi szabályokban
megállapftott eljárásrend szerint megfelelően lefolytatásra került és a partnerségi egyeztetés
eredménye a településrendezési eszközökben megfelelő módon flgyelembevételre kerültek.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a 314/2012. (XI. 8. ) Korm. rendetet 28. § (4) bekezdése szerint
településrendezési eszköz, vagy azok módositása, véleményezési eljarás lefolytatása nélkül nem
fogadható el, kivéve a magasabb szintű jogszabály rendelkezésének változása miatti ellentétes
elöfrás hatályon kivül helyezése esetén.

Felhiyjuk szives figyelmét, hogy a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (7) bekezdése értelmében a
koncepció vagy módositásának elfogadása meg kell, hogy előzze a stratégia és a
településszerkezeti terv vagy azok mődosításának elfogadását. A településszerkezeti ten/ vagy
módositásának elfogadása meg kell, hogy elözze a helyi épitési szabályzat elfogadását.

Kelt: Budapest, az elektronikus aláirás időbélyegzése szerint

Tisztelettel:

4.

5.

Dr. Tarnai Rlchárd főispán
nevében és megbizásából:

Váradi Tibor

állami foépltész

Erről értesül:

1. Cimzett

2. Irattár

Állami Föépítészi Iroda
Budapest V. kerület, Városház u. 7. Levélcím: 1364 Budapest, Pf. 270

Telefon:(06 1)4856900
E-mail:allamifoepitesz@pest. gov. huWeb: http://www. kormanyhivatal. hu/hu/pest



HONVÉDELMI MINISZTÉRIÜM
HATÖSÁGI FÖOSZTÁLY

mint honvédelmi szakhatósá

1055 Budapest, Balaton u. 7-11. . Postacím: 1555 Budapest Pf. : 70.
Telefon: 06 (1) 474-1680 . HM 215-12 . Fax: 06 (1) 474-1467 . HM 21-740

Hivatali Kapu: HMHH (KRID: 210267399), e-mail: hm.hf@hm.gov.hu, web: htt ://hm.hatosa ihivatal.korman r.hu

Nyt. szám: 14428-2/2022/h
Hiv. szám: DV/2635-9/2022

. számú példány
"Elektronikusan továbbítandó!"

Dunavarsány Város Onkormányzatának
Polgármestere

2336 Dunavarsán

Kossuth Lajos u. 18.

Tárgy: Dunavarsány Város hatályos településrendezési eszközeinek
módosítása több részterületre - teljes eljárás - véleményezési szakasz

Tisztelt Cím!

Megkeresésükre értesítem, hogy a tárgyi dokumentációt megvizsgáltattam és azzal
kapcsolatban az alábbi állásfoglalást adom:

A fenti hivatkozási számon érkezett dokumentációban foglaltak a honvédelem érdekeit
nem érintik, a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai végrehajtása
biztosított, ezért az abban foglaltakkal kapcsolatban külön észrevételt nem teszek.

Jelen állásfoglalást, mint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekrö) szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. sz.
mellékletének 20. pontjában, valamint a 419/2021 Korm. rendelet 11. melléklet táblázatának
21. sorában megjelölt államigazgatási szerv adtam ki, figyelemmel az épített kömyezet
alakításáról és védelméről szóló 1 997. évi LXXVIII. törvény 7. § (2) m) pontjára.

Tájékoztatom, hogyjelen állásfoglalásom, nem helyettesíti a 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet 9. sz. melléklet 14. b) pontjában nevesített katonai légügyi hatóság állásfoglalását.

Allásfoglalásomat a honvédelemért felelős miniszter nevében, a Honvédelmi
Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2022. (VII. 29.) HM utasítás 1.
melléklet 6. függelék B) táblázat (55)-(56)-(57) pontja alapján adtam ki.

Budapest, "időbélyegző szerint"

Tisztelettel:

Szalay-Bobrovniczky Kristóf
honvédelemért felelős miniszter

nevében és megbízásából

Bucsánszky Zoltán alezredes
településrendezési hatósági osztályvezető

Készült: 2 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügymtézö (tel/fax): Kiss István főhadnagy (tel. :+36 (I) 474-1661; HM 022-22-338; fsx: +36 (1)474-1467)
Kapják: 1. sz. pld. ; Irattár

2. sz. pld, : Címzett

adatkezelési tájékoztató:
htf s:/, 'hm hatosa"ihivat;il. k rmanv. hu. 'down]oaá;c/3b/c2000;'lele %C31)oBC]u--' '3%A9srende-'%C3%A9si°u20]ial%C3%B3s(l. oC3<)nA1 'i%20aktusok. df'
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PESTMEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ugyiratszám: PE-06/KTF/25428-4/2022. Tárgy

Ogyintézö Németh Orsolya
Márhoffer Tamás

Telefon: 06-1 478^1400

Hiv. szám:

Melléklet:

Dunavarsány Város településrendezési
eszközeinek több részterületre

vonatkozó mödosftása

DV/2635-9/2022

Gergőné Varga Tünde asszony részére
polgármester

Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere

Dunavarsány

Kossuth Lajos utca 18.

2336

Tisztelt Polgármester Asszonyl

Dunavarsány Város telepiilésrendezési eszközeinek több részterületre

vonatkozó módosftása tárgyában

a Pest Megyei Kormányhivatal Kornyezeh/édelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Föosztíly
(a tovébbiakban: Kormányhivatal) a telepűlésfejlesztési koncepcióról, az integrált telepűlésfejlesztésl
stratégiárúl és a telepdlésrendezési eszközökröl, valamint egyes telepűlésrendezési sajátos
Jogintézményekröl szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. §, valamint a környezetvédelml ós
tennészetvédelmi hatóságl ós igazgatási feladatokat ellátü szervek kijelölésérűl szóló 71/2015. (III. 30.)
Korm. rendelet35. § (1) bekezdése c) pontja alapján

az alábbi véleményt adja

Tá'- és természetvédelmi szem ontból:

A véleményezési dokumentációban ismertetett mödositások egyedi jogszabály által kijelölt országos
jelentöségű védett természeti területet és a természef védelméml szóló 1996. évj Llll. tflrvény (a
továbbiakban: Tvt. ) 23. § (2) bekezdésében meghatározott ex lege védett természeti területet, illetve
védett természeti értéket nem érintenek.

A módosltással érintett területek az európai közösségi JelentöségO természetvédelmi rendeltetésO

teruletekröl szólö 275/2004. (X. 8. ) Korm. rendelet és az eurőpai közösségi Jelentőségd
természetvédelmi rendeltetésű terűletekkel érlnteft földrészletekml szöló 14/2010. (V. 11. ) KvVM
rendelet által meghatározott Natura 2000 hálözat területének nem részei.

Kömyezetvécfelmi, Természetvédelml és Hulladékgazdálkodási Föosztály
1072 Budapest, Nagy Diöfá utca 10-12.

Tetefon: (06-1) 47M400 Fax: (06-1) 47S-4520; KRID: 201436115
E-mail: zoldhatosag@pest.gov.hu Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest



Tárgyi területek a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek teroletrendezési tervéről szöló 2018. évi

CXXXIX. törvény lehatárolt ökolöglai hálözat övezeteit (magterület, ökológjal folyosó, pufferterOlet) és s
baríangok felszlni védőövezetének kijelölésérol szoló 16/2009. (X. 8. ) KvVM rendelet által megállapitott
barlang felszíni védőövezetét sem érintík.

A Tvt 7. § (2) bekezdés c) pontja alapján . a települes-, a temíefrendezés és fejleszfós, kulönösen a

terQletfelhasznéKs, a telekalakltás, az épltés, a használat során kiemelt fígyelmet kell fordítani a
természetí Srtékek 6s rendszerek, a tájképi adotfságok és az egyedi téjértékek megörzésére'

Za'- és rez ésvédelmi szem ontból:

A 2. számú módositás keretében Dunavarsány 0102/7 és 0103/4 hrsz. -ú ingatlanok egy részének
Kbn-en jelű beépltésre nem szént kulönleges energiagazdálkodásl terulet megnevezésű

területfelhasználásba/övezetbe történö átsorolása tervezet, napelempark kialakltása érdekében.

A napelempark elhelyezésekor kolönösen flgyelembe kell venni a telephelyen tervezett zajforrásokat- A
kömyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairől szölö 284/2007. (X.29. ) Korm. rendelet 9.§

(1) bekezdése alapj'án "a kőrnyezetbe zaft. vagy rezgést kibocsStó létesltményeket úgy kell tervezni és
megvalósltani, hogy a védendő terűleten, épületben és helyiségtien a zaj- vagy rezgésterhelés felelj'en
meg a za/- és rezgéstertielési kűvetelményeknek' A transzformátorházakat, invertereket és egyéb
zajkeltő létesftményeket a lehetö legtávolabb kell elhelyeznl a védendő lakóterOletektöl. Kérem a
továbbtervezés a fenti zaj- és rezgésvédelmi szempontok maximális flgyelembevételét.

A 314/2012. (XI. 8. ) Korm. rendelet 38. §-a alapján, Dunavarsány településrendezési eszközeinek több

résztertlletre vonatkozo módositása tárgyában benyújtott dokumentáciöval kapcsolatban a fentiek
figyelembevétele mellette a Kormányhivatal nem emel klfogást.

Jelen vélemény nem helyetteslti a tervezett fejlesztések megvalósitásához szükséges engedélyek
beszeizését, illetve a Kormányhivatal bevonását az egyes eljárásokba a hatáskörébe utalt
szakkérdések vonatkozásábgn.

Kérjük, a 314/2012. (XI. 8. ) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdése értelmében a jóváhagyott ten/ egy

példányát digitális formátumban az Ogyiratszámra hivatkozva szlveskedjenek megküldeni a
Kormányhivatal (1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12. ) részére.

Budapest, 2022. október 3.

Dr. Tarnai Richárd főispán

nevébenés-rnegblzásából:
.". -u^:

V"' G b István

osztalyvezetö
6.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Föosztály
1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.

Tetefon: (06-1) 478-4400 Fax: (06-1) 478^1520; KRID: 201436115
E-maíl: zoldhatosag@pest. gov. hu Web: http:/Aft/ww, kormanyhivatal, hu/hu/pest



1. Dunavarsány Város Önkormányzata

foepjtesz@dunavarsany. h u

2. Irattór

HK-DVOK
e-mail

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Föosztály
1072 Budapest, Nagy Díófa utca 10-12.

Telefon: (06-1) 478-4400 Fax: (06-1) 478-4520; KRID: 201436115
E-mail; zoldhatosag@pestgov. hu Web: http://www. kormanyhivatal. hu/hu/pest



Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező.

Másolatot készitette;

Tulkán Agnes

Pest Megyei Kormányhivatsl

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási

Főosztály

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfelelőséghez szükséges záradékolás

megjelenitését szolgálja



BUDAPEST FŐVARDS
KORMÁNYHIVATALA

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FÖOSZTÁLY

Gergöné Varga Tünde polgármester
reszére

Dunavarsány Város Önkormányzata

Iktatószám: BP/PNEF-TKI/1854-3/2022
BP/PNEF-TKI/1854-4/2022

Ugyintéző: Tamási Krisztina
Tetefonszám: +36-1-4653866

E-mail: kozeg1@nfo. bfkh. gov. hu
Tárgy: Dunavarsány településrendezési eszközeinek

módosltása több részterilletre - véteményezés
Hiv. szám: DV/2635-9/2022

Ez a levél kizáróla elektronikusan kerül me küldésre!

Tisztelt Polgármester Asszony!

A tárgyi ügyben megküldött dokumentációt áttanulmányozva a népegészségügyi feladatkörében eljaró
Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) a tervezeteket közegészségügyi
szempontból elfogadja az alábbi észrevételtel:

BFKH felhfvja a figyelmet a beruházás során a Magyar Szabványügyi Testület által kiadott Nevelési és
oktatási épületek tervezési elöírásai. 7. rész: Bölcsödék MSZ 24203-7:2022 cimű szabványban
foglaltak figyelembevételére, továbbá kiemelten fontosnak tartja a dokumentációban foglaltak
betartását, az 5. sz. terület (tervezett bölcsöde területe) környezetében az illegális
hulladéklerakatok felszámolását.

A településen természetes gyógytényező érintettsége nem áll fenn, ezért e szempontból a BFKH
véleményezési lehetőséggel nem rendelkezik.

A BFKH jeten véleményét a telepulésfejlesztési koncepcióról, az integrélt telepulésfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszkozökrol, valamint egyes telepűlésrendezési sajatos Jogintézményekrűl szóló
314/2012. (XI. 08. ) Korm. rendelet 9. számú mellékletében; továbbá a fővámsi és megyei
konnányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségűgyi feladatai elláfásáról,
tovébbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2. ) Korm. rendelet 3. §
(1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel alakította ki.

A BFKH Jelen iratot az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló
2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdésére tekintettel elektronikus úton küldi meg.

Közegészségügyi Osztály 1,
1138 Budapesl, Vád út 174. - 1550 Bp., Pf. : 203. -Telefon:+36 (1) 465-3866-Fax:+36 (1) 465-3853

Hivatali kapu KRID azonosító: 427094958
E-mail: kozeg1@nfo. bfkh. gov. hu - Honlap: www. kormanyhivatgl. hu



A BFKH felhfvja a figyelmet arra, hogy a BFKH-val elektronikus úton szükséges kapcsolatot tartani
(szervezetnév: BFKHNSZSZ, KRID azonositő kód: 427094958).

Budapest, - dátum a digitalis aláírás szerint

Tisztelettel:

dr. Sára Botond

főispán megbízásából

dr. Somogyi Rozália
osztályvezetö

Melléktet: -

Kapja:

1. Dunavarsány Város Önkormányzata - Hivatali Kapu
2. Irattár

Közegészségügyi Osztály 1.
1138Budapest, Váciút 174. - 1550 Bp., Pf. : 203. -Telefon: +36 (1) 465-3866-Fax: +36(1)465-3853

Hivatali kapu KRID azonosító: 427094958
E-mail: kozeg1@nfo. bfkh. gov, hu- Honlap: www. kormanyhivatal. hu
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HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

ALLAMILÉGÜGYIFÖOSZTÁLY

mint katonai légügyi hatóság
1055 Budapest, Balaton utca 7-11. . Postacím: 1885 Budapest Pf. 25

Telefon: +36 (1) 474-1469 . HM 21-670 . Fax: +36 (1) 474-1404 . HM 21-685
E-mail: klh@hm. gov. hu . Hivatali Kapu: Honvédelmi Minisztérium - EIR

Nyt. szám: 14723-5/2021/h
Hiv. szám: DV/2635-9/2022

dT-^aTi-;

sz. példány

Gergőné Varga Tünde
Dunavarsány Város Polgármestere részére

Dunavarsán

Tárgy: Dunavarsány Város településrendezési eszközeinek módosítása

Tisztelt PolgármesterAsszony!

A fenti hivatkozási számú megkeresésére a Dunavarsány Város településrendezési
eszközeinek módosítása tárgyában a katonai légügyi hatóságként eljáró HM Állami Légügyi
Főosztály észrevételt nem tesz, kifogást nem emel, az adott területre vonatkozólag különös
követelményeket, a településrendezési eszközök tartalmi követelményeivel kapcsolatos különös
elvárásokat nem fogalmaz meg.

Tájékoztatom Polgármester asszonyt, hogy véleményemet a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Konn.
rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 38. § (4) bekezdés a) pontjara és 9. melléklete táblázata
14. sorának b) pontjára figyelemmel, a katonai légügyi hatóság kijelöléséről szóló 392/2016. (XII. 5.)
Konn. rendeletl. §-ban kijelölt illetékességi területemen eljárva adtam meg.

Tájékoztatom tisztelt Polgármester asszonyt, hogy véleményem nem minősül a
Kormányrendelet 9. melléklete táblázatának 20. sorában meghatározott honvédelemért felelős
miniszter, mint államigazgatási szerv véleményének.

A kiadmányozási jog a Honvédelmi Minisztérium Szen/ezeti és Működési Szabályzatárvl
szóló 30/2022. (VII. 29. ) HM utasítás 6. függelékén alapul.

Budapest, idöbélyeg szerint.

Tisztelettel:

Szalay-Bobrovniczky Kristóf
honvédelmi miniszter

nevében és megbízásából:

Halászné dr. Tóth Alexandra ezredes
főosztályvezető



Készült; 2 példányban
Egy példány: 1 lap

Ugyintézö (tel. ): Antal Krisztina százados (Tel. : +36 1 474 1218; E-mail: antal. krisztina@hm. gov. hu)
Kapják: 1. sz. pld. : Dunavarsány Város Önkormányzata (Hivatali Kapun továbbftva)

2. sz. pld. : Irattár



HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
ALLAMILÉGÜGYIFÖOSZTÁLY
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Országos Atomenergia Hivatal

1539Budapest114, Pf. 676
Telefon: (1)436-4800
Telefax: (1)436-4804

E-mail: haea@haea.gov. hu

Gergőné Varga Tünde
polgármester
DUNAVARSÁNYVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18

OAH-2022-00070-1024/2022

Ugyintézőnk: GáborAnita

Ugyintézőjük: Vojnits Csaba Ferenc

Számuk: DV/2635-9/2022

Tárgy: Dunavarsány Város módosított településrendezési eszközeinek
véleményezése

Tisztelt Polgármester Ur!

Az Országos Atomenergia Hivatalnál (OAH) 2022. szeptember 14-én érkeztetett,
fenti számú levelével eljuttatta részünkre Dunavarsány Város teljes eljárás
keretében, öt részterületet érintően módosftott településrendezési eszközeinek
véleményezési dokumentációját, és a tervezettel kapcsolatban kérte
jogszabályon alapuló állásfoglalásunk megadását.

Az OAH alapvető és más további feladatkörét az atomenergiáről szóló
1996. évi CXVI. törvény (Atv. ) 17. §-a, a nukleáris létesítmények nukleáris
biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről
szóló 1/2022 (IV.29) OAH rendelet, a nukleáris létesítmény és a
radioaktívhulladék-tároló biztonsági övezetéről szóló 246/2011. (XI. 24. ) Korm.
rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) előírásai, valamint további jogszabályok
határozzák meg.

A tárggyal összefüggő OAH véleményezési jogkörról a településfejlesztési
koncepcióról, az integrálttelepülésfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátosjogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: EljR.), illetve annak 9. melléklete
rendelkezik.

A Jogszabályban foglalt kötelezettségeinknek megfelelően a módosítás
dokumentációját, alátámasztó és jóváhagyandó munkarészeit az OAH
áttekintette. Az EIJR. felhatalmazása alapján, megkeresésére válaszolva, az alábbi
tájékoztatást adom:



Aten/ezésiterületfigyelembeveendőközelségében,azOAHhatáskörébetartozó
létesftményként az Energiatudományi Kutatóközpont kutatóreaktora, és a
Budapesti Műszaki Egyetem oktatóreaktora üzemel.

Tájékoztatom ugyanakkor, hogy Dunavarsány város településrendezési
eszközeinek jelen módosítása az elhatározott célok és a kimutatott hatások
alapján, az OAH hatás- és feladatköreit nem érinti.

Felhívom a figyelmét, hogy a Korm. rendelet 7. § (6) bekezdése értelmében, a
nukleáris létesftmények 30 km-es körzetében mindazon veszélyes létesftmények
és tevékenységek engedélyezése esetén, amelyek tekintetében jogszabály
védőtávolság kijelölését frja elő, az engedélyezést végző hatóság az eljárása
megindításáról tájékoztatja a biztonsági övezetet kijelölő szervet (az OAH-t),
valamint a nukleáris létesftmény engedélyesét. Az ilyen eljárásban az OAH és a
Korm. rendelet szerinti engedélyes ügyfélnek minősül.

Az elfogadott településrendezési eszközökről az EljR. 43. § (2) bekezdésének
megfelelően kérünk tájékoztatást!

Budapest, 2022. október 12.

Udvözlettel:

Farkas Péter

főosztályvezető

Kapják:
1. DUNAVARSÁNYVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2. Irattár
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Ugyiratszám: PE/EPO/1369-3/2022

Ugyintéző: Báthory Gábor
Tetefon; 06-70/377-3254

Tárgy: Dunavareány Város településrendezési
eszközeinek módosltása több részteriiletre -

örökségvédelmi szakvélemény
Hiv. szám: DV/263S-2/2022

Gergőné Varga Tünds részére
polgármester

Dunavarsány Város Önkonnányzatának Polgármestere
Dunavarsánv

Kossuth Lajos u. 18.
2336

Tlsztell Polgármester Asszony!

Köszönettel vettem kézhez Dunavarsány Város településrendezési eszközeinek módosftása tárgyában
érkezett megkeresését, melyre vonatkozóan az alábbi észrevételeket teszem:

A tervezett módosltások közűl az 1. számú, 0138/70 és 0138/71 hrsz.-ú ingatlanokra vonalkozó érint
nyilvántartott régészeU lelöhelyet (42070 - "Dunavarsány - Nagyordas-dűlő"). A település beépltése
(lakó- és rekreáclós övezet kialakitésa) sorén tekintettel kell lennl az örökségi értékek védelmére.

A településfejlesztés során megvalósuló, földmunkával járó beruházásokat az alábbi jogszabélyok
flgyelembevételével kell terveznl:

- A kullurális örükség védelméröl szóló 2001. évi LXIV. tőrvény (a lovábblakban: Kötv. ) 11. § értelmében
a nyilvéntartott régészeti lelBhelyek a törvény erejénél fogva általános védelem alatt állnak.

- A 19. § (1) bekezdés szerint a földmunkával jér6 fejlesztésekkel, beruházásokkal, a nyilvántartott
régészeti lelöhelyeketjogszabályban meghatározott esetekben és módon el ketl kerülni.

- A kullurélis örokség védelmóvel kapcsolatos szabályokról szótó 68/2018. (IV. 09. ) Korm. rendetet (a
továbblakban: Korm. rendelet) 21. § (1) bekezdés alapján nyilvántartott régészetl lelöhelyen
állapotromlással járó tevékenység csak engedéllyel végezhetö. A nyllvántartott iégészeti lelőhelyeken
megvalósuló tevékenység, épltmény, létesltmény engedélyezésére irónyuló hatósáfli eljárásokban
hatóságunkal a Korm. rendelet 3. § a) pontja és 1. számú mellékletének 14. sora alapján a Korm.
rendelet 88. §-ban foglalt szakkérdések érvényesülése érdekében az adott eljárásra irányadó jogszabály
szerint szakkérdésben eljáré hatóságként vagy szakhatóságként meg kell keresni.

Épílésügyj és Örökségvédclmi FÖosztály
Orökségvédeliní Osztáb'

Buáapcst V. Sas u. 25. Levélcim: 1364 Budapesl, Pf. 27Ü.
Tdefon: +36 30/149-6855; KR1D; 569323720

E-mail; orokscgvedclem@pesl gm'.hu



Dunavrsiny flepülóarendezéii tervének módoBlUaít
rendetkezt-lnek betartiu mellett - UmoBatjuk.
BudapM t. 2022. júnht 23.

<z örfiktéfivtdelml jos>ab*lyok

Erról*rfül:

Clmzett (hlvatali kapun: tilkarsao@dunavarsanv.hu)

Dr. Tamal Rtehánl kormánymagblzott
nevében é> megbtei<*ból:

\ ^tK.^
Ok yM '%
 .
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Ogyiratszám:10.216-3/2022.
Űgyintéző: Fülöpp Éva
Telefon: (06 1)236 4141

Tárgy: Dunavarsány TelepDlésszerkezetl

és Szabályozási Terv, valamint Helyi
Épltési Szabályzat módosltás
véleményezése

Hiv. szám: DV/2635-9/2022.
Melléklet: -

Gergőné Varga Tünde polgármester asszonynak
Dunavarsány Város Önkormányzata
Dunavarsán
Kossuth Lajosu. 18.
2336

Tisztelt Polgármester Asszonyl

Tárgyi Ogyben tett megkeresésére a településfejlesztési koncepcióröl, az integcált
településfejtesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 08.) Korm. rendelet, az épltett környezet alakltásáról és
védelmérBI szólé,. 1997.., 6vl LXXVIII. törvény (a továbbiakban: . É(v. ), ~valamint. az országos
településrendezési és épftési követelményekről szdló 253/1997.(XII. 20.) Korm. sz. rendelet (a
továbbiakban: OTÉK) vonatkozó rendelkezései alapján biztosltott jogkörömben az alábbi véleményt
adom:

A véleményezésre megküldött tájékoztatási anyagot megvizsgáltam és megállapltottam, hogy a
tervmódosltás külteroteti mezőgazdasági hasznosffás alatt álló termőföldterületet nem érint, ezért a Pest
Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földügyi Osztálya földvédelmi szempontböl nem emel
kifogást a tervdokumentáciöban foglaltak ellen.

Felhlvom az Önkormányzat figyelmet arra, hogy a tervezett beruházésok megvalösulésát
követően, - 30 napon belül - a megvalósulás (ényét a PMKH Földhivatali Osztály 10. (Ráckeve) részére
be kell jelenteni, továbbá az ingatlan-nyilvántartásról szöló 1997. évi CXLI. törvény 28.§ (1)
bekezdésében foglaltak szerjnt elölrt dokumentumokat be kell nyújtani.
Budapest, 2022. szeptember 20.

Tisztelettel:

Dr. Tarnai Richárd főlspán
nevében és megblzásából:

Tá'ékoztatásul ka 'a:
PMKH Földhivatali Föosztály Földhivatali Osztály 10. (Ráckeve)

Dr. Alvári Andre?

a^ry^
\y '^

Földhivatali Főosztály
FöldUgyi Osztály

1135Budapest, Lehelutca43-47. '".
Telefon: (06 1)269 4550 Fax: (06 1)269 4564 KRID: 516558998 ''^-.

E-mail: fQldbrvaíali. foosztaly@pest^ov.huWeb: www. e t.fotdhivatal.hu, http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest
Az ügyfélfogadás idöpontja:

szerda: 8. 00-16, 30

]̂
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Gereoné Varga Tünde
palgánnester asszony reszére
Dunavaisány Város
Ön&ormányzatának
Polgármcstcri Hivatala

2336 DunavaTsánv
Kossuth u. 18.

Ikt. szám: 669-6/2022
Hiv. seam: DV/263S-9/2022
Ogyüitéza: Schindler-Kormos Eleonóra
Tel: 06-1-233-6S.60
Emaili koi'mose^pcstmcgy&. hu

Tíxff. AU&sfoglalás Dunavarsany varos
tclepülésrendezési eszközeínek modosításahoe
a 314/2012. pa. B.) Korm nindelet 38. g (3)
bckezdés s&crint.

Tisztelt Polgármester Asszony!

Dunavarsány Telepulésszerkezeti teryenek, Helyi Épitösi Szabályzatának és
Szabályozási tervének módowtásáról szölő, a telepulésfejlesztési koncepüúről, az
integrált telepalésfejlesztési stralégiáróí és a településrendezési eszközökröl, valammt
egyes településrendezési sajátos Jogintézményekröl szólő 314/2013. (XI. 8. 1 Korm.
rervSelet (38. g (2) bekezdése szerind véleménykérfi levelét köszőnettel inegkaptam.
A megküldött igényesen elkészitett egyeztetési dokument&eió átnézését követöen a
íerítletfejlesztésröl és tertSetrenüwésrol szölö 1996. évi XXI. töruény 13/A. g (3) és (5)
bekezdésének, valamint afőépttészitevékenységmlszőIőlW/2009. 1K. lS. )KoTnt. fend.
9. g (1) bekezdés d) pontjának megfeleiően az alábbiakban fbgalmazora meg a
véleményem.

1. A mödositási szándékok nem ellentétesek;

a) n Uagyarvrszág és egyes kiemelt térségek terüíetrenSezési teruéröl szólú 2018.
éui CXXSOX. tGruény (TtTv) elöirásaival,

b) n teTŰletrendezesi teruek késsítésének és alkalmazásának kiegészítö
szabátyozáswvlszolo 9/SQ19. (Vt 14. ) UvM rendelel eloirásaival.

2. A modosítási szándékok osszliangban vannak a

c) a Pest Megye TerSletrendezési Tervérol szóló Pest Megye Őnkormányzata
KOzgyülésének 10/2020. (Vl. 30. ) űnkormúnyzati rendelet&vel (PmTrT),
valaimnt

d) a Pest Megyei Teraietfeftesztési Koncepció (PmTK) céljaival is.
3. A módositási szandék ellen kifogást nem emelek.

Budapest, 2022. szcptember 15.

OdvörietteI^á-. ^T^C^' ^
t <? i; v7/^ \- . -.

f'. 'f ".^t:
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PEST MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ugyiratszám: PE/UT/1069-5/2022. Tárgy: Dunavareány településrendezési eszközök
Elözmény ügyiratszám: PE/UT/0058-1/2021. módositása.

Ugyintézö: Helméczy Károly Hiv. szám: DV/2635-9/2022

Telefon: 06-1/460-2274 Melléklet: -

Kérelmezö ügyfél neve: Dunavarsány Város Önkormányzata (2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.)

Tisztelt Clmzett!

A község településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatban a településfejtesztési koncepcióról,
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési saj'átos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8. ) Korm. rendelet 9 sz. melléklet 15.
pontja alapján a Pes( Megyei Kormányhivatal Közlekedésfelűgyeleti Főosztály ütügyi Osztály (továbbiakban:
Utügyi Osztaly) részéröl az alábbi nyilatkozatot tettem:

A hivatalunkhoz megküldött tárgyi tervek (URBANITAS Tervező és Tanácsadő Kft. szám nélküli munkája,
2022. augusztus hó) egyeztetés alatt álló módosltásában foglaltakkal alapvetően egyetértek.

A 2. számú módosítási terület úthálózat esetében felhívom a figyelmet, hogy gépjárművek által is
használható 12 méter szabályozási szélességnél keskenyebb utcák kialakítását Hatóságom nem támogatja.
Atervezett 8 méteres utcák szélességét ennél fogva kérem növeljék meg. Emellett felhfvom a figyelmet,
hogy az OTÉK alapján legfeljebb egy személygépjárműnek való parkolóhelyet lehet egy lakás esetében
elöirni, de Pest megye kedvező gazdasági helyzete okán átlagosan 1 ,5 gépjárművel érdemes tervezni
a lakásokat és egyéb létesítmények parkolását.

A 3. számú módpsítás középsö tava esetében az előző pontban emlftett nagy mennyiségű jármű miatt
várható, hogy az OTEK elöírásainál több parkolóhelyre lesz szükség.

Felhlvom a flgyelmet, hogy a tavakhoz kapcsolódó létesftményeknél olajfogókat kell telepíteni a
vizek védelme érdekében.

A Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedésfelügyeleti Főosztály Utügyi Osztály (1141 Budapest, Komócsy u.
17-19. ) Pest megye területére kiterjedő hatáskörét és illetékességét a közlekedési igazgatási feladatokkal
összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2. ) Korm. rendelet 2. § (1)
b), illetve a fovárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló
86/2019. (IV.23. ) Korm. rendelet2. § (1)-ben foglaltak, továbbáaz 1988. évi I. tv. 11. § határozza meg.

Budapest, elektronikus aláírás szerint

Dr. Tarnai Richárd főispán
nevében és megbízásáböl:

Varga János
osztályvezető

Clmzettek:

1. Dunavarsány Város Önkormányzata (2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.)
HKP: 247999114 (DVOK)

2. Irattár

Közlekedésfelügyeleti Főosztály
Utügyi Osztály

1141 Budapest, Komócsyu, 17-19,
Telefon; (06-1) 460-2220 Fax: (06-1] 460-2285 KRID: PMKHKFUT (615366339)

E-mail: utugy@pest. gov, huWeb; hti:p;//www, kormanyhivatal, hu/hu/pest
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Dátum:

2022. 10. 14.

Ugyiratszám:
01678-0022/2022

Előadó:
Virág Katinka

Hivatkozási szám:
DV/2635-9/2022

Tárgy: Dunavarsány Város hatályos településrendezési eszközeinek módosítása
több részterületre teljes eljárásban - KDWIZIG válasz
Melléklet: -

Gergőné Varga Tünde asszony részére
polgármester

Dunavarsány Város Onkormányzatának Polgármestere
KRID azonosító: 247999114

Tisztelt Polgármester Asszony!

Atárgyi témában küldött levelével kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy a korábban
01678-0013/2022. számon kiadott véleményünket fenntartjuk, kérjük az abban
foglalt előirásainkat a továbbiakban is figyelembe venni. A véleményezésre
küldött dokumentumokkal kapcsolatban az alábbi észrevételeket tesszük:

Felszfni vfzkészlet-gazdálkodási szempontból:

A részünkre megküldött, URBANITAS Tervezö és Tanácsadó Kft. által készített
egyeztetési dokumentációban szereplő 3. számú ten/ezési területet érintő, a
vízgazdálkodási térség besorolású területekkel kapcsolatos változtatások ellen
kifogást nem emelünk.

Felszín alatti vizek vonatkozásában:

^
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A tervezési terület egészét tekintve, de különösen a 3. számú módosításban
szereplő területeknél továbbra is szükségesnek tartjuk a közműves ivóvizellátás
és szennyvizelvezetés kiépitését, különös tekintettel a már meglévő és az új
lakóépületekre vonatkozóan. Ennek megvalósulásáig, ideiglenesen a keletkező
szennyvizek gyűjtését kizárólag ellenőrzötten vizzáróan zárt tárolóban tartjuk
elfogadhatónak, azzal a feltétellel, hogy a szennyvizcsatorna hálózat kiépülését
követően arra kötelezően rá kell kötnl. Továbbá gondoskodnl kell az
összegyűjtött szennyvizek szennyviztisztitó telepre történő rendszeres
elszállításáról.

< központi telefonszám: +36 1 477 3500 . 1088 Buflupest, Rákóczi út 41,
titkarsagfa'kdvyizig. hu . wwA'. kdvvízig. hu



Felhívjuk a figyelmet, hogy a település egyes részei jellemzően magas talajvízállású területek,
ezért a tervezett felszín alatti beépítések esetén a talajvíz akadálytalan áramlását minden
esetben biztosítani kell. Az esetleges elöntésekért, az azokból fakadó károkért Igazgatóságunk
felelősséget nem vállal.

Igazgatóságunk működési területéhez tartozó településrendezési eszközök módosításával
kapcsolatos eljárásokban szakvéleményünket az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF)
kijelölése és meghatalmazása alapján adjuk ki. Jelen levelünk tehát mind az OVF, mind pedig
igazgatóságunk tárgyi témában kelt válaszát tartalmazza.

Az eljárásban továbbra is részt kívánunk venni.

Udvözlettel:
Szilágyl Attila

igazgató



BUDAPEST FÖVÁROS
KORMANYH IVATALA

ORSZÁGOS KÖZÚTI tS HAJÖZÁSI HATÓSAGI FÖOSZTÁLY

Gergőné Varga Tünde polgármester asszony
részére

Dunavarsány Város Önkormányzata

Dunavarsán

Kossuth Lajos utea 18.
2336

Iktatószám: BP/0801/00533-6/2022

Ugyintézö: Bánhídí Viktória
Telefonszám: +36 1 815 9633

Tárgy: Dunavarsány város
tetepülésrendezési
eszközeinek módosítása (5
részterület) - véleményezési
szakasz

Ez a levél kizáróla elektronikus úton kerül me küldésre KRID: 247999114

Tisztelt Polgármester Asszony!

Dunavarsány város településrendezési eszközeinek módosításával DV/2635-9/2022. számú,
2022. szeptember 14-én kiadmányozott megkeresésére a közlekedési igazgatási feladatokkal
összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséröl szóló 382/2016. (XII. 2. ) Korm. rendelet
(továbbiakban: 382/2016. (XII. 2. ) Korm. rendelet) alapján az alábbi véleményt adom.

A tervezés során figyetembe kell venni a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési
tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény és a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló
2005. évi LXIV. törvény előírásait, valamint összhangban kell lenni az elfogadott Pest Megyei
Területrendezési Ten/vel.

A településrendezési tervek kötelező, alátámasztó közúti közlekedési munkarészeinek tartalmi
kovetelményeit az e-UT 02.01.41 számú Utügyi Műszaki Előirás határozza meg. A közlekedési javaslat
készftése során a közutak tervezésére vonatkozó e-UT 03. 01. 11 számú Utügyi Műszaki Előlrást is be
kell tartani.

A közlekedési javaslat célja az, hogy a közlekedési létesftményekre vonatkoző tervezett műszaki
paraméterek (pl. a közutak, vasutak elhelyezésére biztosftandó épftési terület szélessége) beépltésre
kerüljenek a szerkezeti tervbe, a szabályozási tervbe és a helyi épftési szabályzatba

A rendezési tervben a közúthálózati elemeket, azok tervezési osztályba sorolását úgy kell meghatározni,

hogy azok megfeleljenek a kőzutak igazgatásáról szöló 19/1994. (V. 31. ) KHVM rendeletben és a
. Közutak tervezése" e-UT 03. 01. 11 számú Utügyi Műszaki Előírásban foglaltaknak, valamint
összhangban legyenek a kiszolgálandó területi igényekkel, a védett vagy védelemre javasolt területekre
vonatkozó szabályozásokkal, a térségre vonatkoztatott környezetvédelmi előlrásokkal.

A tervezés során az utak és csomópontok helyigényét a távlati forgalmi igények alapján kell

meghatározni. Figyelembe kell venni a szükséges keresztmetszeti elemeket (forgalmi sávok,
parkolósávok, járdák, gyalogút, padkák, rézsűk, kerékpársávok, kerékpárút, elválasztó sáv, zöldsáv,
forgalom elöl elzárt terület stb. ), a közművek elhelyezését, valamint a vizelvezetés és az esetlegesen
szükséges környezetvédelmi berendezések helyigényét is.

A keresztmetszeti méretezést azon meglévő utak esetében is el kell végezni, melyeket magasabb
kategóriába sorolnak, vagy új funkciókat terveznek (új kerékpárút vagy kerékpársávok, várakozósáv,
párhuzamos szervizút kialakítása, zöldsávok vagy fasorok telepitése stb. ).
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Az országos közutakat érintő új csomópontok vagy útesatlakozások tervezésekor flgyelembe kell venni a
"Szintbeni közúti csomópontok méretezése és tervezése' e-UT 03. 03. 21 számú és a "Közutak melletti

ingatlanok, kiszolgáló létesítmények útcsatlakozása" e-UT 03. 02. 21 számú Ütügyi Műszaki Előfrásban
foglaltakat.

A közúti közlekedésröl szóló, 1988. évi I. törvény (Kkt. ) 42/A. § (1) bekezdése szerint:

"A közút kezelojének hozzájárulása szukséges

a) kulterOleten a közút tengelyétől számltott ötven métgmn, autópálya, autóút, gyorsút és főútvonal
esefén széz méteren belűl épltmény elhelyezéséhez, bővitésóhez, rendeltetésének megváltoztatásához,
nyomvonal Jellegű épitmény elhalyezéséhaz, bővltéséhez, kő, kavics, agyag, homok és egyéb ásványi
nyersanyag kitemieléséhez, valamint a közút terűletének határától számitott tlz méter tavolságon belOI fa
ültetéséhez vagy kivágásához, valamint

b) belterOleten - a közút mellett - ipari, kereskedelmi, vendéglátá-ipari, továbbá egyéb szolgáltatási célú
épftmény építéséhez, bővftéséhez, rendeltetésének megváltoztatásához, valamint a hefyi építési
szabályzatban, vagy a szabalyozasi tervben szereplő közlekedési és közműterületen belűl nyomvonal
jellegű épltmény elhelyezéséhez, bövltéséhez, továbbá a közút területének hataratúl szamitott két métar
tavolségon belül fa űltetéséhez vagy kivágásához,

c) amennyiben az elhelyezendő létesitmény dőlési távolsága a közút határáf keresztezi."

A Kkt. 12. § (3) bekezdés szerint:

,, -A gépjárművek közlekedéséra szolgáló közút területén, a felett és mellett - a közúti jelzotablak
megtenezésének, alkalmazasanak és elhelyezésének követelményeiről szóló miniszteri rendeletben
meghatározott területen belül - nem lehet olyan jel, jelzés, egyéb tárgy és berendezés, amely a közúti
jelzések-kel - azok alakjéval, szlnével - ősszetéveszthető, a láthatóságot akadalyozza, alkalmas arra,
hogy a közlekedők figyelmét eltemlje, vagy a közlekedés biztonsagát egyéb módon veszélyezteti.

(3a) Nem lehet továbbá reklámtábla, reklámhordozó és ggyéb reklamcélú berendezés, valamint a
tájékozódást segltő jelzést megjelenltö reklamcélú eszköz lakott területen

a) a gépjárművek közlekedésére szolgéló közút területén, a közút úttesten kívüli burkolatlan terűlete
kivételével,

b) a gépjárművek közlekedésére szolgéló közút felett, annak műtárgyán, tartozékán, ajárda, a gyalogút,
valamint a kerékpárút kívételével.

(3b) Reklémtábla, reklámhordozó és egyéb reklámcélú barandezés kőzvilágítasi-, villany-, és telefon-
oszlopon az adott ellátasi terűleten működö aram-, illetve telefonszolgáltató engedélyével helyezhető gl.
Reklamtábla, reklámhordozó és egyéb reklámcélú berendezés kozvilagitasi-, villany-, és telefonoszlopon
történő elhelyezése esetén az elhelyező köteles a közterűlet-hasznalati dljak megfizetésére.

(3c) Tájékozódást segítő jeizést megjeienítő reklémcélú eszköz a közvilágítási-, viilany- és
telefonoszlopon az áram-, telefonszolgaltató vagy áramhálózati engedélyes, valamint az oszlop
tulajdonosának a hozzájárulésával helyezhető el; az elhelyezést az eszközzel érintett oszlop alatti
földterűlet tulajdonosa és az eszközzel érintett oszlop alatti földterűlettel szomszédos ingaflan
tulajdonosa tum'i köteles.

(3d) A tajékozódast segltő jelzést megjelenttő reklámcélú eszköz (3c) bekezdés szerinti elhelyezése
esetén

a) nem kell aikalmazni az épített környezet alakításáról és védelméről szóló töwény szerínti település-
képi bejelentési eljarásra vonatkozó szabályokat,

b) a közterűlet igénybevétele rendeltetésszerű igénybevételnek, a tájékozódést segitő jelzést
megjelenltö reklémcélú eszköz pedig a közúti közlekedés szervezésének és iranyltásának céljait
szolgáló berendezésnek minősül,

c) a közterulet b) pont szerinti rendeltetésszerű igénybe vétele közterulet használati dijfizetési
kötelezettséggel nemjár, a tájékozódast segítő jelzést megjelenitő reklámcélú eszköz elhelyezéséért az
elhelyezőnek a közút kezelője részére elhelyezési dljat kell fizetnie,
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d) az glhelyezéshez a köztariílet hasznalatra vonatkozó jogszabályok szerinti hatósági engadély, illefve
polgári jogi jogviszony nam szükséges.

(3e) A gépjarművek közlekedésére szolgáló közút lakott terűleten kivűli szakasza mellett nem lehet
reklamtabla, reklamhordozó vagy egyéb reklámcélú berendezés, valamint a tajékozódást segltő jelzést
megjelenitö reklamcélú eszköz. A tilalom nem vonatkozik a 2010. december31-éig a nem gyorsforgalmi
utak menten kihelyezett 12A/0-as Iv mératű reklámfelülettel rendelkező reklamtáblékra, az üzemanyag-
föltő állomasok terűletén elhelyezett cégjelzésre, és üzemanyagarakat tartalmazó táblákra, az
épltményeken, az épitmények telkén alhelyezett olyan feliratra, amelyek az épltményben műkődő cég
nevét, Jelét (piktogramjat), vagy tevékenységét jelzik, továbba azokra a - közvetlenül a közút mellett
elhelyezett - berendezésekre, amelyek közlekedés biztonságát elősegltő közérdgkű tájékoztató táblák
szakmai tartalmét, valamint engedélyezésuket meghatarozó testület által engedélyezatt a kőzlekadés
biztonságát elösegitő közérdekű fájékoztafást tartalmaznak."

A tervezés során a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 38. §-ában rögzített védősávot
(biztonsági övezetet) biztosltani kell.

Tájékoztatom, hogy a vasúti átjáró - az ideiglenesen létesített vasúti átjáró kivételével - létesítése,
áthelyezése és megszüntetése, valamint a létesités és az áthelyezés során a vasúti átjáró biztosltási
módjának és forgalmi rendjének kialakítása engedély köteles. A 382/2016. (XII. 2. ) Korm. rendetet 2. §
(2) bekezdés 10. pontj'a első fokon országos illetékességgel Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki
útügyj hatúságként.

A vasúti átjáró létesitési eljárást Hivatalom az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések
elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet alapján folytatja le a szintbeni közúti-vasúti átjárók
kialakításáról szóló e-UT 03. 06. 11 számú Ütügyi Műszaki Előirás (UME) figyelembevételével.
Kiemelt figyelmet kell fordítani a köztekedésbiztonsági szempontokra, a fejtesztések tervezésénél,
megvalősításánál elsöbbséget kell, hogy élvezzenek azok a beruházások, amelyekkel a
személysérüléses balesetek, balesetveszélyes helyzetek előzhetőek meg.
Az eljárás további szakaszában nem kivánok részt venni.

A településrendezési eszközök módositásával kapcsolatban kifogást nem emelek.

Erintett államigazgatási szervként fenti véleményemet a településfejlesztési koncepciórúl, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a tetepülésrendezési eszközökról, valamint egyes településrendezési
sajatos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37. § (4) bekezdése alapján, a
rendelet 9. melléklet 12. pontja szerinti véleményezési jogkörómben adtam.

Fenti véleményem kialakitása során a hivatkozott Korm. rendelet 37. § (5) bekezdése szerinti ágazati
elhatározással és adatokkal rendelkezö államigazgatási- és kezelő szen/eket - NIF Zrt., Magyar Közút
NZrt. - megkeresését nem tartottam szükségesnek.

Budapest, - dátum a digitális aláírás szerinf

Tisztelettel:

dr. Sára Botond főispán megbizásából:

Bognár Géza
osztályvezetö
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Duntvniny Viros Önkorminyz<t>
Polgirmestcri Hivatal

Dunavarsinv
KossuthL. u. 1S.
2336

Tisztelt PoIgármeslCT Asszony!

Dunavarsány Város településrendezési eszkflzeinék (Sbb nSszterflletet érintő módosltásával kapcsolatban
Mldfitt előzetes tájékoztatójukra vonatkozóm t^j- és temiészetvédelmi szcmpontból az aiábbiakat
illapftottukmeg:

u,
-?TrvTZ

" ,
teri^e^lt. orsz^os JdCTtöségn v&hstt, vagy véaelemre tervezett termiszeti terülctct, európai

kőrfsséB jelent6jsígfS természetvédelmi renddtetósfi tCTOletet (Natura 2000 terflletet), orszígm ökolópai
Ulózat Cvezetét, iUrtve egyéb Üij. és tennészetvédelmi szempontból jdcntős terilletet nem érintoielc.

A vélemfayezési eljáris további rószébcn tíj- és tomészetvédehni szanpontból nan kivénunk ré>zt veimi.

ÁlIárfoglaUsunkat a telqiülésfejlesztísi koncqxáóról, az intojgrtlt tdepfflésfejlesztóffl stra^giiról és a

iecpuéaCTdcz<a..esdB2ötól'. TOIammt W" telepüKsrendezési sajátos jogintózményckrtil szóló
3140012, pa. 8.) Koim. r. 37. § (4) b) pontja, valamint a kömyczetvédelmiiés tcrmfeziitvtídmi hatósági és
igazgatísi fdadatokat cllitó szervek kijetóíéséról szdló 71/20'15. (ffl. 30.) Konn. renddet 37. § á)pmtj<
dapjin adtuk meg.

Budapest, 2022. jlinius 28.
Udvözlettel:

PüriAndrfs

igazgató megbfzisíbó <S^" '" 'vl^_

:ö>)^-yí
Baranyai Zsolt ^

temiészetmegőrzési osztál
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Nemzetl Média- és Hírkózlési Hatóság

Hírközlés-felügyeleti Főosztály
Epftményengedélyezési Osztálv

Iktatószám: EE/21264-2/2022.
Tárgy: Dunavarsány
településrendezési terveinek
módosítása - véleményezési szakasz
Ugyintéző: Dr. Lakatos István Antal
Tel. : 1 429 8634
E-mail: lakatos. istvan. antal nmhh. hu
Hiv. szám: DV/2635-9/2022

OnkormányzatánakDunavarsány Város
Polgármestere
Gergőné Varga TUnde polgármester részére

Dunavarsány
Kossuth Lajos u. 18.
2336

Tisztelt Polgármester Asszony!

A Nemzeti Média- és Hirközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) Dunavarsány
településterveinek módosításához kapcsolódó egyeztetési tervdokumentációt
megvizsgálta.

A módosítási anyag tartalma hírközlési érdeket nem sért, az elfogadás ellen a Hatóság kifogást
nem emel.

Fenti véleményt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről valamint egyes településrendezési sajátos
Jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8. ) Korm. rendelet 38. §-a szerinti véleményezési
szakaszhoz adta ki a Hatóság.

Elektronikusan aláírt dokumentum.

Kiadmányozta: dr. Rajnai Judit osztályvezető, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média-
és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Budapesten, az
elektronikus aláfrás szerinti időpontban.

1088 Budapest. He. irzky u. 5 . Levéltím: 11. 33 Butíapest, Pf. 198. . Telefan: (, 36 1] U9 8600 . Fa> |*3G 11 267 2612 . E-mail: iiiloia. imhllAu



PESTMEGYEI

KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: PE/ERDÖ/5930-4/2022
Ügyintéző: Szekeres Szilárd
Telefon: +36 28/532-323

Tárgy: DunavarsányVáros hatályos
településrendezési eszközeinek módosftása tobb
részterületre - teljes eljárásban a Trk. 38.§ szerinti
egyeztetési szakasz

Hivatkozási szám: DV/2635-9/2022.

Ügyintézö: Vojnits Csaba Ferenc főépítész
Ügyintézöink klzárúlag a láblécben feltOntetett hétföi ugyfélfogadási időben érhetök el!

Kérjük, beadványaiban hivatkozzon ügyiratszámunkra!

Dunavarsány Város
Önkormányzatának

Polgármestere
2336 Dunavarsány

Kossuth Lajos u. 18.

Gergőné Varga Tünde
polgármester

Tisztelt Polgármester Asszony!

Köszönettel megkaptam levelét, melyben tájékoztatást nyújt Dunavarsány Város hatályos
településrendezési eszközeinek módosításáról több részterületre vonatkozóan.

A megküldött dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a tervezett módosítás - melya
Dunav°arsány 0138/70-71, 0102/6-7, 0103/3-4; 0149/106-111, 0149/136, 0149/140, ^138/105,
0138/44-45, ' 0138/49, 0138/22-26, 076/21, 076/63-64, 860 hrsz-ú ingatlanokirierinti -_az
erdőről. az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény
(továbbiakban Evt. ) 6. §-a szerinti erdőt nem érintenek.
A településrendezési terv módosítási eljárásában erdők esetében a fenntortható erdőgazdálkodast
és az erdök közérdekű szolgáltatásainak biztosítását nem látom veszélyeztetve, érintve, ezért a
tervezettel, véleményezési dokumentációval kapcsolatban kifo ást nem emelek.

Kömyezeti hatásvizsgálattal kapcsolatos eljárást az erdészeti hatóság nem tart'a szüksé esnek.

Földmüvelésügyi és Erdészeti Föosztály
Erdöfelügyeleti Osztily

2100 GodöllO. Kotlán Sándor u. 1. Levelezési clm: 2101 SödöllS. Pf. :431.
Telefon: 28/532-301; Fax: 28/532-302;

Hivatall Kapu KRID:200822776 (PMKHEI) e-mail: erdeszeti. hatosag@pesl. gou. hu.
http://www. kormanyhivatal. hu/hu/pest; szakmai nyomtatyányok: hBp://www. nfk. gov. hu/

Az ügyfélfogadás időpontja: hétfo 9°° -14" Tel: 28/532-308
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A véleményt a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
szóló 383/2016. (XII. 2. ) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörben eljárva,
a rendelet 2. számú melléklete szerinti illetékességi szabályok figyelembevételével adtam meg.

Gödöllő, digitális aláírás szerinti ciátiimmal

Dr. Tarnai Richárd

kormánymegblzott
nevében és megbfzásából:

Kapják:

1. Dunavarsány Város Onkormányzatának Polgármestere (2336 Dunavarsány Kossuth
Lajosu. 18.) HK 247999114

2. Irattár



Bugyi Nagyközség Onkormányzat
Polgármesterétől

2347 Bugyi, Beleznay tér 1
Tel. : 29-547-502, Fax: 29-348-164

e-mail: hivatal@bugyi.hu; Intemet: www.bugyi.hu
Ogyfélfogadás: Hétfö. 8°>-12°°, Szerda: 8m-12°°; 13M-l5<1; Péntek: 8W-12M

Szám: BPH/4725-2/2022
UgyintézŐ: Mészáros Emö

Tárgy: Dunavarsány Város hatályos telqiülés-
rendezési eszközei több részterületre

vonatkozó modosításának teljes eljárási
szakaszban való egyeztetési dokumentá-
ciójának véleményezése

Hiv. sz. : .DV/2635-9/2022
Előadó: ~ Vetiiits-Gsaba-Fereae foémtész

Dunavarsány Város
Polgirmesterének

Dunavarsán

Kossuth L. u. 18.
2336

Gergőné Varga Tünde
polgármester részére
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Tísztelt Polgármester Asszony!

Bugyi Nagyközség Polgármesteri Hivatala nevében köszöiiettel vettem Dunavarsány Város hatályos
településren. dezési eszközei több részterületre vonatkozó módosításán. ak teljes eljárási szakaszban való
egyeztetési dokumentációjának véleméüyezésre való megküldését, ill. eimek elérési helye megadását.

A 314/2012. (XI 8. ) Komi. rendelet alapján valo megkeresésükre a következő tajékoztatást
adom'

> A hatáskörömbe tartozó kérdéseliben a jelzett iratanyaghoz kapcsolódóan nem határo-
zok meg jogszabályon alapuló, az adott területre vonatkozó egyéb követehnényeket, to-
vábbá a településrendezésí eszközök tartalmi követetményeivel kapcsolatos további el-
várásokat, az adott teljes közigazgatási teriiletet érintő ágazati elhatározásokat.

. Nyilatkozok továbbá arról, hogy az eljárás további szaicaszaiban nem kívánunk részt
venni.

Munkájukhoz sok sikert kívánok!

Bugyi, 2022. szeptember 22.

:^tsi ö<

Udvözlettel:

Nagy András Gábor
polgármester
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PEST MEGYEI RENDÖR-FQKAPITÁNySÁG

Tusr Dunavarsány
települéarendezese

UgsfintezŐ: dr Kiss Ááám r. fohadnagy
HivatkcBSs DV/2635-9jt2022
Td. : 0614435119

GergönéVar^ Tünde
Duiiararsany Varos
polgármestere

Dunayarsánv

Tistdt Polgírmester Asszony!

Hatóságomhoz a fmtt ügyiratszáinon n-kezett. DunavarsanyVárosTelepülésrendezesi ezkozei
módositasaval tapcsolatos atarata-aválaszul, az alabbiákral tájékoztatom:

A táepülésfqlesztési koncepaúrol, az mtegrált telejiülésfglesztési stratégiáról és a
településrcnáezési eszközökrOl. valatmat egyes telepulésrendezési sajátos jogintézményela-ol
szolo314/2012 CXI 8 ) Konn rmáelet 37. $ (2) bek b)pont|énak, valammtannak 9 számú
melléklete 21 sz pont|ának értdmében, a ta-vezett intézkedéselc Idzáralag ahban az esetben
rclevansak számunkra cs a tovibbi eljárásbm akkor kivaiiunk rémt venm. ha
faatárrendészett szakterületet énnt.

Egyél) észrevétdüak, javaáatunk nincs

Budapest. idöbélyegzö szerint

az

TisztdeUd:

Dr. Nagy Láalo r. dandártábornok
rendorségi fotanácsos

megyei rmdörfnkapltány

Cim. 1139Budap<stXin. ket Fostafidl;. 123
TeltfQELOlS 1237-4341.

e-maíl: pmríh@pestpotice. hu



ZÁRADÉK

A dokumentum elektronlkus aláírással hltelesített

13000/13173-1, 2022. ált.
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36300/3571-1/2022 ált

PEST MEGYEI KATASZTRÖFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Tárgy: Dunavarsáiiy Város településrendezési
tervének felülvizsgálata - véleményezési
szakasz

Űgyintézo: Kátaí-Urbán Maxim tíL szds-
Idefon: 06-20-8200-923

Ger^őné Varga Tünde
polgánnester

Dunavansány Város Onkonnányzata

Dunavarsáriv

Kossutíi Lajos u. 18.
2336

Tissteh Polgármester Asszony!

Ertesítem, hogy Dunavarsány Varos közigazgattsi területére vonalkozó telepulésszerkezeti
eszközeinek terv módosításával kapcsolatbm küldött levelét megkaptam, a csatolt
dokumentáció áttanuknányozásátkövetően az alábbiakról lajékozlatom.

Dunavarsány Város településszerkezeti tervének, helyi épitési szabályzatónak módosításával
kapssolatosan, a katasztrófavédelemről és a hozza kapcsolódó egyes törvények módositásaról
szóló 2011. évi CXXVIII. torvény 24. § (1) bekezdése, valamint a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településreadezési eszközökről,
valamint egyes településrenáezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8. ) Korm.
rendelet 38 §-a szennt az alábbi véleményt adom.

tűz- és polgári védehni, valamint iparbiztonsagi szempontból kifogást nem emelek

Tajékoztatom továbbé, hogy a véleményezési eljárás további szakaszában is részt kívámmk
venni.

Kelt: Budapest, elektroníkus bélyegzŐ szerint

Tisztelettel:

Branyiczky Márktu. dandártábomok
tűzoltósági íötanácsos

igazgató
nevében és megbízásából:

Bali Péter tű. őmagy
mb. hatósági osztályvezető

Egy példány;
Kapja:

lold.
I. sz. pld.. : Irattár

Cim: 1149Budapcst, Mogyor6dlút43. 1903Bp. Pf: 314
Telefon: +36(1) 469-4105 Fax: +36(1) 469-4353

E-maü: pest,mki@katved.gov.hu



ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hítelesített

36380/3571-1,2822. ált.



3. SZÁMÜ MELLÉKLET

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
HATÖSÁGI FÖOSZTÁLY

mint honvédelmi szakhatósá

1055 Budapest, Balaton u. 7-11. . Postacím: 1555 Budapest Pf. : 70.
Telefon: 06 (1) 474-1680 . HM 215-12 . Fax: 06 (1) 474-1467 . HM 21-740

HivataliKapu:HMHH(KR[D: 210267399), e-mail: hm. hf@hm. gov. hu, web:htt ://hm. hatosa ihivatal. korman . hu

Nyt. szám: 14552-2/2022/h
Hiv. szám: DV/2635-10/2022

. számú példány
"Elektronikusan továbbítandó!"

Gergőné Varga Tünde
Dunavarsány Város Onkormányzatának Polgármestere

2336 Dunavarsán

Kossuth Lajos u. 18.

Tárgy: Dunavarsány Város hatályos településrendezési eszközeinek
módosításához kapcsolódóan a hatályos Településképi rendelet módosítása
- teljes eljárás, véleményezésí szakasz

Tisztelt Polgármester Asszony!

Megkeresésükre értesítem, hogy a tárgyi dokumentációt megvizsgáltattam és azzal
kapcsolatban az alábbi állásfoglalásí adom:

A feníi hivatkozási számon érkezett dokumentációban foglaltak a honvédelem érdekeit nem
érintík, a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai végrehajtása biztosított, ezért az
abban foglaltakkal kapcsolatban külön észrevéíelt nem teszek.

Jelen állásfoglalást, mint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökröl, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekrol szóló 314/2012. (XI. 8. ) Korm. rendelet 9. sz. mellékletének 20. pontjában, valamint
a 419/2021 Korm. rendelet 11 . melléklet táblázatának 21. sorában megjelölt államigazgatási szerv adtam
ki, figyelemmel az épített kömyezet alakításáról és védelméröl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. §
(2) m) pontjára

Tájékoztatom, hogyjelen állásfoglalásom, nem helyettesíti a314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
9. sz. melléklet 14. b) poníjában nevesített katonai légügyi hatóság állásfoglalását.

Allásfoglalásomat a honvédelemért felelős miniszter nevében, a Honvédelmi Minisztérium
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2022. (VII. 29. ) HM utasitás 1. melléklet 6. fllggelék
B) táblázat (55)-(56)-(57) pontja alapján adtam ki.

Budapest, "idöbélyegzö szerint"

Tisztelettel:

Szalay-Bobrovniczky Kristóf
honvédelemért felelös miniszter

nevében és megbízásából

Bucsánszky Zoltán alezredes
településrendezési hatóságÍ osztályvezetö

Készült: 2 példányban
Egy példány: 1 lap
Ogyintézö (td/fax): Karl Auila (tel. :+36 (1)474-1 II 1/22-482; HM 022-22-482; fax: +36 (I) 474-1467)
Kapják: 1. sz. pld. : Irattár

2. sz. pld. : Címzett

adatkezelési tájékoztató:
hlt s:;7hm.halosa 'ihivatal.korman .. hu/down]oad,c/3b/c2ÖQÖ/"I'elc l>-oC30-i>BCll>-ri '3%A9srende7"/í)C'3u/oA9si"'n2ühal%C3u-oB3s%C3%A 1 'i%20aktusok. df



HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
HATÖSÁGIFÖOSZTÁLY

E-ALÁtRÖtV
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Kérjük, válaszában hivaíkozzon
ügyiratszámimkra és ügyíníézonkre!

Gergőné Varga Tünde,
polgármester

Duna-lpoly Nemzeti Park Igazgatóaig
2509 Esztngom, StrfzBa-hcgy B 1525 Budapcst, Pf. 86.
ÜgyBlfogadás: 1121 Budapeat, Költö ntea 21.
TO. : 1/391-tólO Tuc: 1/200-1 lí8
E-mail: teipi@dinpi. hu www.dunaipoly.hu

Hratal rövtd neve: DINH, KRID: 711100335

Ui.sz" DINPV3669-3/2022.
U.Ínt: VrabélyPanni
Tárgy: Duiiavarsány Község településképének
védehnéröl szóló rendelet módosításánalc

véleményezése
ffiv. sz. : DV/2635-IO/2022.
MeUéklct:

Dunavarsány Város Onkormányzata

Polgármesteri Hivatal

Dunavarsán

Kossuth L. u. 18.
2336

Tisztelt Polgármester Asszony!

Dunavarsány Város településképének védelméről szólő rendelet módosításánalc tervezetével kapcsolatban az
E-TÉR online egyeztető felületre is feltöltött dokumentációra vonatkozóm az alábbi véleményt adjuk.

A módosítás tartalmával (a rendelet 1. mellékletét képező " Településkép karakterek és helyi védelniek"
megnevezésű térképmellékletnek a bemutatottak szerinti módosításával), amials: jóváhagyásával szemben taj-
és tennészeh'édelmi szempontból kifogást nem emelünk.

Véleményünket a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéröl, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Konn. rendelet 64. § (3) a)
bekezdése, továbbá a kömyezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó
szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 37. § d) pontja alapján adtuk ki.

Budapest, 2022. szeptember 19.

Udvözlettel:

FüriAndrás

igazgató megbízá;

L̂

?k

^PA^

Halász AntaT-fe
általános igazgatóhelyfetf

Kapják: Címzetí - E-TÉR egyeztetö felületen keresztül
E-mail: foepitesz@dunavarsany. hu
Irattár

L
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Nemzetí Média- és Hírközlési Hatóság

Hfrközlés-felügyeletí Főosztály
EpÍtményengedélyezés! Osztály

Iktatószám: EE/21280-2/2022.
Tárgy: Dunavarsány TKR módosítás -
véleményezés
Ugyintéző: Dr. Lakatos István Antal
Tel. : 1 429 8634
E-mail: lakatos. istvan. antal nmhh. hu
Hiv. szám: DV/2635-10/2022

OnkormányzatánakDunavarsány Város
Polgármestere
Gergőné Varga Tünde polgármester részére

Dunavarsány
Kossuth Lajos utca 18.
2336

Tisztelt Polgármester Asszony!

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) Dunavarsány
Város településképi rendeletének módosításához kapcsolódó egyeztetési anyagot és a
tervezett változtatásokat tartalmazó rendelet-tervezetet megvizsgálta.

A tervezett múdositások hírközlési érdeket nem sértenek, elfogadásuk ellen a Hatóság

kifogást nem emel.

Fenti véleményt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8. ) Korm. rendelet 43/A. §-ára hivatkozással adta ki a
Hatóság.

Elektronikusan aláírt dokumentum.

Kiadmányozta: dr. Rajnai Judit osztályvezető, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média-
és Hirközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Budapesten, az
elektronikus aláírás szerinti időpontban.

1088Sudapest, Reuic?l<vu. 5 . LRvéltím: 1433 Sudapest, Pf. 198 . Telefon:(+36 1) i't298600- Fax: (+36 1)2672612 . E-mail; info@)niT)hh. hu



From; Báthory Gábor <bathorv.eabor@) oest. eov. hu>
Sent: Saturday, October 15, 2022 11:00 AM
To:titkarsa dunavarsan . hu

Subject: Településképi rendelet

Tisztelt Főépítész Ur!

DV/2635-9/2022 megkeresésükre véleményünket hamarosan küldjük.

Dunavarsány Város közigazgatási területén nem található műemlék, ezért településképi rendelet
módosítása, örökségvédelmi szempontból nem releváns.

Ezért, ha nem szükséges - a DV/2635-10/2022 számú megkeresésükre külön véleményezést nem
küldenénk.

Udvözlettel:

Báthory Gábor
régész, régészeti felűgyelő
Tel: +36 30 149-68 55

bathory.gabor@pest.gov.hu.

Pest Megyei Kormányhivatal

Építésugyi és Orökségvédelmi Főosztály Orökségvédelmi Osztály

1033 Budapest, III. F6 tér. 1.

Levélcfm: 1364 Budapest, Pf. 270.



4. SZAMO MELLEKLET

Majosháza Község településrendezési eszközeinek és településképi
rendeletének módosítása - Teljes eljárás

Véleményezési szakasz - A Trk. 38. § szerinti véleményezés
összefoglalója

Hiv. szám:

PE/AF/00236-5/2022

ÁLLAMIGAZGAT SIV LEMÉNYEK

Pest Megyei Kormányhivatal Allami
Főépítésa' Iroda

A véleményezési eljárás
további szakaszában részt

kíván venni:

1 en

Eszrevételek:

1. Fdhwjuk a figydmel, hogy a tervttokumentácíóban tévesen szerepel, hogy nem keriil kijelolésre
űj beépttésre szanl teriitet, ugyanis a 2. számú módosítás kapcsan üj beép'itésre szánt ferilletet
jelolnek ki. Ennek megfetelSen a tervdokumentácu átddgozását kérjük-

Válasz:
A témában 2022. október 20-án személyes egyeztetés zajlott az Allami Föépitészi Irodán. Az
oft elhangzottak alapján a dokumentáció átdolgozásra kerül. Az újabb változatban új
beépftésre szánt terület nem kerul kijelölésre.
Eszrevételek:

2. Az 1 -, 2. és 3. számú módositással 6sszefuggésben felhivjuk a figyelmet, hogy az oiszagos

tetepülésiendezési és épílésl kovetdményetrSI szóió 253/1997. (XII- 20. ) Komi. rendelet (a
továbbakban: OTÉK) 10/A.§ (1) betezdésében fogialtak alapján a MaTrT. 1/1. melléklet 2-81.
pon^ában meghatározott településeken (a továfabiakban: Agglomeracios telqiulés) - a MaTrT.-
ben meghatarozoB követelmények teljesitése meltett - ű' lakoteriilet csak akkor lölhetö ki ha a
me léw lakóteriitetek be" Ketlsé "nek vizs "latatkövefoen m áiia ithatö h a lakóteriiletí

f leszlési' "n atele üfés csak ú lakóteriilet ki' lölésével tuda hztosftani-

A településfejlesztési koncepuóról, az mtegrát lelepütósfejteszlési stratégiáról és a
településrendezési eszközokröl, valamint egyes telepulésrendezési sajátos joginté2ményekrol
sz6I6 314/2012- (XI- 8.) Korm. randelet (a továbbiahban: 314/2012- (XI. 8.) Kaim. rendelet) 11 .§
(9) bekezdése értelmében A tomeiáciös teie ulésen ú' lakóferillet csak akkor lolhetö ki ha
az OTÉK 1 WA.S-ában foalaltak teliesülnek.

Válasz:

Új lakóferűlet j'elen eljárás keretében nem kerül kijelölésre. A 2. számú terület beépítésre szánt
területei a fenti vélemény/válasz tükrében nem módosulnak. Az 1. és 3. területen beépitésre
nem szánt különleges terület (főként kertvárosias lakóterületek helyén) kerül kijelölésre, mely
ferületeken sokkal alacsonyabb beépítési intenzitás lesz megengedett a jelenlegi TSZT-ben
szereplő területfelhasználásnál. A beépítésre nem szánt különleges terülefen a lakó
rendeltetés is csak 5000 m2-enként válik megengedetté és ebben az esetben is csak 1 lató
rendeltetés lesz elhelyezhető. A maximum a 2 lakó rendeltetés, de ehhez már 1 ha területre
van szükség, melybe a vízfelületek területei nem számítanak bele.

Eszrevételek:

3. Felhívjuk a figyelmet, hogy a jóváhagyandó terelapokon a .mádosítással érinteU teröletek határa
Jeloléssel olyan teruletek is körfilhatárolásra keriiltek, meiyeket az alátámasztó munliarész nem
tartalmaz- Az alátámasztó és a jóváhagyando munkarész közötti ésszhang megteremtését

kéquk.

Válasz:
A számozott területeken felül az MATrT hatályos előfrásai miatt módosulnak egyes
mezőgazdasági térségben lévő területek övezeti besorolásai. a jogszabálynak való
megfelelés érdekében. Ehhez a témához kapcsolódóan a dokumentáció 6. 1. fejezete
tartalmaz részletes alátámasztásf, jogszabályi értelmezéssel, térképi bemutatással, területi
számítással.



Eszrevételek:

4. A vlzgazctilkodásl téreés orazáflos terfltettethaunaiási kategóriiba tartozó 3. számú
módosHissd összetöggésben fe>)lv|uk a figyelmet, hogy a MaTrT. 11.S c) pontja értelmében a
vfzgazdálkodási térség terQtetét - e t&rvény hatálybalépését megelflz6en már jogunrOen kijeRilt
beépltésn szánt tenlletek kivételévei - vtegazcülkodási teritíet. vizgazdilkodisl célii erdötefdet,
vfagaatíNtOdási célű mezOgazdasági teriitel, temn*szetk6zeli teratet, zaldteriMrt, tovíbbi
kOBntege* beépltésre nmn szint honvéddmi, katíMial és nemntbiztomití ctíú terfltet vagy
honvédeknl célű oniOtortlht övezatba ketl tordnl. és . mOkOcUd tortltetéwl érinftt vteüayl
igazgatási *zmwel egyeztetve keB pontoaltanl.
Fentí jogszabályi Nvatkozisra teklntettri tárgyi médotttás fdUvizsBilaUt kérjflk.

Válasz:
A tervezett módosítás során a vízgazdálkodási övezetek területei nem változnak, azok a
hatályos terven jelölt határok szerint kerülnek továbbra is feltűntetve. Jelen eljárás
véleményezésének keretében (és a hatályos ten/ korábbi eljórósa során is) o KDVVIZIG az
alábbi állásfoglalást adta (mely vélemény az összefoglaló további részében is megtalálható):

A részűnkre megküldőtt, URBANrTAS Ten/ező és Tanácsadó Kft. által készitett
egyeztetési dokumentációban szerepiő 3. számú tervezésl területet érintö, a
vízgazdálkodási térség besorolású területekkel kapcsolatos változtatások ellen
kifogást nem emelünk.

Eszrevételek:

5. Pdhhjuk a ficyelmet. hogy Dunavareiny helyt épltósi szabilyzata az OTÉK 2021. júSu> 16-a
elŐU hatílyoa állapoto szerint késaBtt A tá)gazdálkod*si mezügazdasíy flvezet fogalmát a 2021.
jfiHua 16-án hatályo* OTÉK hassaiáija. Kéijtik. hogy az Bvezetek az OTÉK megretoKS idflillspota
wrint kerUjenek maghaUrozásra.

Válasz:

A megfogalmazást pontosífottuk. Általános mezőgazdasági területen belül, alövezetként
kerül be a fájgazdálkodási megfogalmazás: Má-tgjelöléssel.

Eszrevételek:

6.1. Fehh/juk a figyelmet, hogy az OTÉK 2. melléktete atapján a .W-SZ.l" övezetben a
zötdfelOtet tegkisebb értékét min. 35%-ban szBkséges meflállapltanl.

Válasz:
OTÉK 2. melléklet szerint Vi területen a legkisebb zöldfelütet: "a be nem épített ferüfef 50%-a".
A tervezett Vi-SZ-1 övezetben a maximális beépíthetőség 40%, így a be nem épfthető terület
60%, melynek fele 30%. Ez az érték szerepel tervezettként a táblázatban.

Eszrevételek:

Fentiekre tekintettel az 1. melléklet 12. táblázatának felülvizsgálatát kérjuk a terepszint alatti

legnagyobb beépítés mértékére vonatkozóan, azon övezetek esetében, ahol a HESZ 15%-os
mértéket megenged.

7. A táblázatok modosulásával kapcsolatban javasoljuk, hogy ne a teljes táblázat kerüljön
lecserélésre, csak a változtatásokkal érintett elemeket szabályozzák. Amennyiben a telj'es
táblázatot lecserélik, úgy a jelen modositással nem érintett elemek esetében is szukséges az

OTÉK elöirésaiban foglaltaknak történő megfelelés.

Válasz:
Javit'uk a rendelet-tervezetet.



Hiv. szám:
14428-2/2022/h

Honvédelmi Minisztérium Hatósági
Föosztálya

A véleményezési eljárás
további szakaszában részt

kíván venní:

1 en

Eszrevételek:

A fenti hivatkozási száuum éikezett dokumenláaóban foglaltak a lionvédelem érdetEÍt
nem érintik, a Magyar Hom'édség nemzeti és sz&vctségi védelmi feladatai végrehajtása
biztosított, ezétt az abban foglaltakkal kapcsolatban kalon észievétdt nem teszek-

Vdlasz:
Intézkedést nem i én el.

Pest Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és

Hulladékgazdálkodási Főosztály

A véleményezési elj'árás
további szakaszában részt

kíván venní:

I en

1-1 iv. szám:

PE-06/KTF/25428-4/2022

Eszrevételek:

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendetet 38. S-a slartán, Ounavarsány telepQlésrendezési eszközeinek (Obb
rtsztertltetre vonatlaaó módoslttsa tárgyában benyi^tott dokunentödóval kapcsotafban . tenttek
flgytonibevétote nwllBtte . Konntnyhivrttl n*m emel Mfogifrt.

Válasz:

A taékoztatást tudomásul vettűk. Intézkedést nem i én el.

H iv. szám:

BP/PNEF-TKI/1854-3és-
4/2022

BFKH Népegészségügyi Főoszfály
Közegészségügyi Osztály 1.

A véleményezési eljárás
további szakaszában részt

kíván venni:

1 en

Eszrevételek:

BFKH felhiyja a figyelmet a beruházas soián a Magyar Szabványugyi Tesluiet által kiadott Nevelési és
oktatási épütetek tefvezési eWftásai. 7. rész: Bölcsödék MSZ 24203-7:2fl22 tímü szabványfaan
foglaltak figyelembevételére, továbbá kiemelten fontosnak tartja a dokumentáciöban foglaltak
betartásat, az 5. sz. teriilet (tervezett bölcsőde teriilete) kömyezetében az illegális
huliadéklerakatok felszámolását

A teleptilésen teimészetes gyógytényezö érintettsége nem áll fenn, ezért e szempontból a BFKH
véleményezési lehetös&ggel nem rendelltezik.

Válasz:
A tá'ékoztatást tudomásul vettük. Intézkedést nem i én el.

1-1 ív. szám:

36300/3437-1/2022.ált.
Pest Megyei Katasztrófavédelmi

Igazgatóság

A véleményezési eljárás
tovább; szakaszábon részt

kíván venní:

1 en

Eszrevételek:

tüz- és polgári védelmi, valamint iparbiztonságl szempontbol klfbgást nem emriek.

Tájékoztatom továbbá, hogy a véleményezési eljárás tovabbi szakaszában is részt kivánunk
venm.

Válasz:
Intézkedést nem i én el.



1-1 iv. szám:

14723-5/2021/h
Honvédelmi Minisztérium

Allami Légügyi Főosztály

A véleményezési eljárás
továbbiszakaszában részt

kiván venni:

1 en

Eszrevételek:

A fend hh/atozásl számu megkeresésére a Dunavaisaray Város tetepülésrendezési
eszközeinek mödosítása tárgyában a Itatonal légugyi hatósagK&it eljáró HM Allaml LégOgyi
FBosztály észrevételt nem tesz. klfogást nem emd, az adott területre vonatkozőlag különös
követelményeket, a településrendezési eszközök tartalmi követelinényeivel kapcsolatos külőnös
elvárásokaf nem togalmaz meg

Válasz:
Intézkedést nem i én el.

A véleményezési eljórás

Hiv. szám: p^ ̂ ^ Rendőr-Főkapitányság továbtó,sz6'nkavsemnban ré5zt
Nem

Eszrevételek:

A tdepuiésfqlesztési koncepdoról, az mtegTált tdqrutósfejlesztési stratégláiól és a
telepulésreadezési eszközökról, valamint egyes telq)ülésrendezEsi sajatos jc^mtézménydröl
szólő 314/2012- (30- 8.) Kdm. renddet 37- §. (2). bek. b) poiitjánalc, valamiitt aniric 9- számú
melléüete 21- sz. pontjamk értelmeben, a tenezett intézkedések lázárólag aBban az esetben
relevánsak számuafcra és a továbbí eljárasbaa akkw kh'ánunk részt veimt, ba az
faatárrendészetí szakferiiletet énaí.

Egyéb észFevételünk, javaslatunk mflcs.

Országos Atomenergia Hivatal

Válasz:
Intézkedést nem i én el.

1-1 iv. szám:

OAH-2022-00070-
1024/2022

Eszrevételek:

Tqékoztatom ugyanakkor, hogy Dunsrarsánjf város településrendezési
eszkozeinek jelen módasitása az elhaEározott célok és a kimutatDtt hatasok
alapján, BZ OAH hatás- és feladatköreit nem érinti.

Válasz:

Intézkedést nem i én el.

Pest Megyei Kormányhivatal EpNésügyi

A véleményezési eljárás
lovábbi szakaszában részt

kíván venni:

1 en

és Örökségvédelmi Főosztály
Orökségvédelmi Osztály

A véleményezési eljárás
további szakaszában részt

kíván venni:

1 en

1-1 ív. szám:

PE/EPO/1369-3/2022

Eszrevételek:

Ounavnány lrt<pffléuendnEé<i Iwvének médo<tt*<*t - U érókttflvédefml joBMabályok
nNxtoUMZtorinnk bfrUc indtoU- Uhnofl^fuk.

Válasz:

A tá'ékoztatást tudomásul veffűk. Intézkedést nem i én el.



H iv. szám:

10.216-3/2022

Pest Megyei Kormányhivatal
Földhivatali Főosztály

Földügyi Osztály

A véleményezési eljárás
továbbiszakaszában részt

kiván venni:

1 en

Eszrevételek:

A véleményezésm megkOklOB t^ékoztatésl anyagot megvtesgátem és megáBapltottam, hogy a
tervmódosltés köitBrQletl mezögazdas^i hasznosltás alatt élKi tBmtBfökitBTOtetet nem éftlt, szért a Pest
Megyel Kormányhhmtal FOIdhivatali F6oszttly FöMügyi Osztálya (Oklyédelmi szeflfipontból nmn mxl
kttoB**t a temlokumentácfóban foglatek eltan.

Válasz:
Intézkedést nem i én el.

Hiv. szám:

669-6/2022 Pest Megyei Főépítész

A véleményezési eljárás
további szakaszában részt

kíván venni:

1 en

Észrevételek:

1. A mfldositási szándékok nem ellentétesek:

a) a VcyywwrsaAg és egyes kiemjelt térségek terűletrendezési tervérol saiiő 2018.

évi CXK5QX,. tSrvény fTtTv) eIS&éaaÍTOl,
1)) a teróiétrendeaSsi tereefc fcészítésénefc és ato&na. aistínafc fciegíszftö

szabályvxsásárúlszSKi 9/2019. (VI. J4.;MidkfrenáeEe(el6n-&saivai.
2. A módositási szándékok Ssszhangban vamiak a

c) a Pest Megye Teriüetrenáezési TeroérSl szötő flsst Megye ÖnkomuSmyzata
Közgyúlésének 10/2020. (W.30.) űnkormán.yzatí remleletével {PmTiTi,
valammt

d) a Pest Megyei Területfejlessstési Koncepdó (PmTKj céljaival is.
3. A roódositási szándék ellen kift^ást ncm cmclck.

Válasz:
Intézkedést nem i én el.

1-1 iv. szám:

PE/UT/1069-5/2022

Eszrevételek:

PMKH Közlekedésfelügyeleti Főosztály
Utügyi Oszfály

A véleményezési eljárás
további szakaszában részf

kiván venní:

[ en

A hiralalunkhoz megkflMött taigyi tenfek (URBANrTAS TBrvezo és Tanacsadó KS. szám nSküli munkaja,
2022. augusztus hó) egyeztetés aiatt álló módosilásában fogldlakkal alapvetoen egyiilértek.

A 2. szainú módosilási tenllet úlhálózal esetében fethiwni a figyebnet, hogy géH'áimüvek által is
hagznáhato 12 méter szabályozási szélességnél keskenyebb uteák kialakltását Hatósagom nem támogalja
A tervezett 8 méteres utcák szélességét ennél fogva kérem noveljék meg. Emellett fehnwn a ligyelmel,
bogy az OTÉK alapján legfeljebö egy szKnélyg^jjárműnek vatö pafko-fóhelyet tehet egy fakás esetében
eloímí. de Pest megye kedvezö gazdasági helyzete okán átlagosan 1,5 gépjámiűvel érdemes tervezni
a lakásokat és egyéb létesílmények parkoiásáft.

A 3. számú módpsftás középsö tava esetében az elözo ponttian emlfteít nagy mennyiségű jármű mjatt
vártiató, hogy az OTÉK elősásamai több parkolóhelyre lesz szükség.

Felhhrom a figyelmet, hogy a lavakhoz kapcsolódó létesílményekné! olajfogókat kell telepiteni a
vízek védehne érdekében.

Válasz:

A 8 méteres útszélesség nem gépjárműforgalomra tervezett. Az észrevételekef rögzifettük.
További intézkedést nem i én el.



Hív. szám:

01678-0022/2022
Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igozgatóság

Budapest

A véleményezési eljárás
továbbiszakaszában részt

kíván venni:

I en

Esirevételek:

A reszünkre megküldott, URBANITÁS Tervezo és Tanácsadó Kft. által készftett
egyeztetési dokumentádóban szereplő 3. számú tervezési terflletet érintö, a
vizgazdálkodási térség besorolású területekkel kapcsolatos változtatasok ellen
kifogást nem emelünk.

A tervezési terillet egészét tekintve, de különösen a 3. számű módosftásban
szereplö területeknél továbbra ís szukségesnek tartjuk a közmuves ivóvízellátás
és szennyvfzelvezetés kiépftését, külonös teldntettel a már meglévo és az űj
lakoépületekre vonatkozóan. Ennek megvalösulásáig, ídeiglenesen a keletkezo
szennyvizek gyűjtését kizárólag ellenorzötten vízzáróan zárt tárolóban tartjuk
elfogadhatonak, azzal a feltétellel, hogy a szennyvizcsatoma hálózat kiépűlését
követöen arra kötelezően ra kell kötni. Továbbá gondoskodni keR az
osszegyűjtott szennyvizek szennyvEztísztitó telepre tDrténo rendszeres
elszállitásáról-

Valasz:
Intézkedést nem i én el.

1-1 iv. szám:

BP/0801,00533-6/2022

A véleményezési eljárás
további szakaszában részt

kíván venni:

Nem

BFKH Országos Közúti és Hajózási
Hatósági Főosztály

Gyorsforgalmi Utügyi Osztály
Eszrevételek:

Az eljárás további szakaszában nem kívánok részt venni.
A telepulésrendezési eszközök módosításával kapcsolatban kifogást nem emelek.

Válasz:

Intézkedést nem i én el.
A véleményezési eljárás

további szakaszában részt
Duna-lpoly Nemzeti Park Igazgatóság '""~~k;7an7enni-

Nem

Eszrevételek:

A tavwM tcrfllcttk onz<gn< Jdcotíitógfl védett, vagy védclcmn; lovczrtl taniteeti tcrtücttí, eun^iai
kSz&ftgi jduititíga tennétZtívtícSmi naddttt&fl leriiktct (Nttm* 2000 tcriUctd), tfrilgo* SitológÍM
htlto<iSvea^iIletwegyébttí-öleiiB<>2<tv(*^szuq)OB>b61j<teatóiita(Uetetaunériia<Bd(.

A vflBméa)>z(ri eyt(<> tov<l)U rfizíbm l^-& tumteehiéddcit tznnputfból nun ktrinudtrfnt vanL

Hiv. szám:

DINPI/3669-1/2022

Válasz:
Intézkedést nem i én el.

Hiv. szám:

EE/21264-2/2022
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

A véleményezési eljárás
további szakaszában részt

kíván venni:

1 en

Eszrevételek:

A módositásl anyag tartalma hírtözlésl érdeketnem sért, az elfogadás ellen a Hatóság kifogást
nem emel.

Válasz:

Intézkedést nem i én el.



PMKH Földművelésügyi és Erdészeti
Főosztály

Erdofelügyeleti Osztály

A véleményezési eljárás
további szakaszában részt

kíván venni:

1 en

Hiv. szám:

PE/ERDÖ/5930-4/2022

Eszrevételek:

A megldlldött (iókummláció alapján megállapítottam, hogy a tnvezett módositás - mely a
Duoavaisány 0138/70-71. 0102/6-7. 0103/3< 0149/106-111. 0149/136, 0149/140, 0138/105.
0138/44-45. 0138/49. 0138/22-26. 076/21. 076/63-64, S60 brsz-ú mgaüanokat crinti -_az
erdöröl, az erdö védelmérol és az erctogazdalhodásról szóló 2009. éví XXXVS. törvény
(továbbiakban Evt. ) 6. §-a szermtí. CTdöt nem érintenek.

A településrendezési terv módosításí eljárásál>aa erdok eset^en a feBDtarlfaató erdógazdálkodást
és az erdők közérdeiaí szolgáltatásainak biztosítását nem látom veszélyeztetve, ériutve, ezért a
tavezettd, véleményezesí áokumentációval kapcsolatban lafopást nem emelek-

Válasz:
Intézkedést nem i én el.

A véleményezési eljárás
Hiv. szám: Bugyi Nagyközség Onkormányzat további szakaszában részt

BPH/4725-2/2022 Polgármester kíván venni:

Nem

Eszrevételek:

. A faatáskörombe tartozó kénléselcben ajelzett iralanyagboz lapcsolódóan nem határo-
zok megjogszaMlyoa alaputó, az aáott terüleire vonatkozó egyéb követelnrónyeket, to-
vábbá a tetcpiilésrendezési eszkozök tartalmi követelményeivel kapcsolatos lovábbi el-
várásokat, w adott teljes közigazgatasi teriiletet érintő ágazati elhatározásokat

. Nyilatkozok tovibbá arról, hogy az eljárás tovébbi szakaszaiban nem klvánuak részt
vcmu.

Válasz:
Intézkedést nem i én el.

Partnerségi egyeztetési szakasz összefoglalója
PARTNERSÉGI VÉLEMÉNYEK

2022. sze tember 21. lakossá i tórum
Eszrevételek:
A témában megtariotf lakossági fórum jegyzőkönyve mellékelve. A tervezett módosftásokkal
kapcsolatban észrevétel nem érkezetf.
Válasz:
Intézkedést nem i én el.

A Településképi rendelet módosífásához kapcsolódóan beérkezett
vélemények összefoglalója

TAK-LECHNER FELŰLETRŐL LETÖLTÖTT VÉLEMÉNYEK
Ikt. szám: Honvédelmi Minisztérium Hiv. szám:

Hafósá iFőosztál 14552-2/2022/h
Eszrevételek:

A fenti hivatkozáá számou érkczett dokumentációban foglaltak a hom'édelem érddeit nem
érintik, a Magyar Honvédség nemzeti és szovetsegi védelmi feladatai végrehajtasa biztMitott, ezért az
abbau foglaltaláíal kapcsolafbau kíílön észrevételt nem teszek.

Válasz:
Intézkedést nem i én el.



Ikt. szárn: Duna-lpoly Nemzeti Park Igazgafóság
1-1 iv. szám:

DINPI/3669-3/2022.

1-1 iv. szám:

EE/21280-2/2022

Észrevételek:

A módosítás tartalmával (a rendelet L mellétíetéí képezö " Tdepűléskép íwrakterék és helyi véáelmek"
me.gniÉVÉsésű térhépmeHékletnek a bemuto.tottak szeríníi módositásffval), annakjóváhagyásával szembeo tój-
és természctvédelim szempontból kifogást nem emelűnk.

Válasz:
Intézkedést nem i én el.

Ikt. szám: Nemzeti Média- és Hírkőzlési Hatóság
NMHH

Észrevételek:

A tervezett módositások hfrközlési érdeket nem sértenek, elfogadásuk ellen a Hatöság

kifagást nem emel.

Válasz:

Intéztedést nem i én el.
Pest Megyei Kormányhivatal Hiv. szám:

Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály e^mail; 2022. 10. 15. 11:00
Oröksé védelmi Osztál bathory. gabor@pest. gov. hu

Eszrevételek:
"Dunavarsán/ Város közigazgatási teruletén nem talafható muemlék, ezért telepulésképi
rendelet mőctosítósa, örökségvédelmi szempontból nem relevóns."
Válasz:

Intézkedést nem i én el.

Ikt. szám:


