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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 144/2019.(VII.17.) sz. határozatában döntött arról, hogy 
1. Gyál Város Településrendezési eszközeit részlegesen felülvizsgálja és módosítja (8. számú módosítás) a Gyál 

0169/3, 0169/2, 5060/2, 5060/3, 5060/1 és a 0170 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozó hatályos Helyi Építési 
Szabályzatot és mellékleteként a szabályozási tervet az alábbiak szerint:  
• településszerkezeti terv módosítása (Gksz. gazdasági terület kijelölése a 0169/3 hrsz.-ú területre 

vonatkozóan) 
• a szabályozási terv övezeti besorolásának módosítása Gyál 0169/3 hrsz.-ú területre vonatkozóan 
• szabályozási előírások szükséges módosítása a tervezési területre vonatkozóan: 

a) építési paraméterek kialakítása a Gksz-13 építési övezet paraméterei szerint,  
b) 0169/2 és 0169/3 hrsz.-ú területeken lévő szabályozási vonalak felülvizsgálata, törlése a 
szabályozási tervről. 
c) közlekedési kapcsolatok felülvizsgálata. 

2. Gyál Város Településrendezési eszközeit részlegesen felülvizsgálja és módosítja a Gyál 0145/38, 0145/16, 
0145/17, 0145/18, 0145/19, 0145/21, 0143/42, 0144/1 és a 7000/2 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozó hatályos 
Helyi Építési Szabályzatot és mellékleteként a szabályozási tervet az alábbiak szerint:  
• a szabályozási terv övezeti besorolásának módosítása Gyál 0145/38, 0145/16, 0145/17, 0145/18, 

0145/19 hrsz.-ú területekre vonatkozóan 
• szabályozási előírások szükséges módosítása a tervezési területre vonatkozóan: 

a) építési paraméterek kialakítása a Gksz-8 építési övezet paraméterei szerint,  
b) 0145/21, 0143/42, 0144/1, 7000/2 hrsz.-ú területeken lévő szabályozási vonalak felülvizsgálata. 

3. a 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 32.§ (6) bekezdés c) pontja alapján a gazdaságfejlesztő beruházás 
megvalósítása érdekében, a fejlesztést érintő Gyál 0169/3, 0169/2, 5060/2, 5060/3, 5060/1 és a 0170 hrsz.-ú 
ingatlanokat, továbbá a fejlesztést érintő 0145/38, 0145/16, 0145/17, 0145/18, 0145/19, 0145/21, 0143/42, 
0144/1 és a 7000/2 hrsz.-ú ingatlanokat kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja;  

4. a hatályos jogszabályi környezet áttanulmányozása után a települési rendezési tervi eszköz módosítását - a 
314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet alapján - tárgyalásos eljárás keretében folytatja le; 

5. a környezet védelmének általános szabályiról szóló 1995.évi LIII. tv.43.§(5) bekezdése, valamint az egyes 
tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet 1.§.(2) és (3) 
bekezdése szerinti környezeti hatásvizsgálat készítését nem tartja szükségesnek; 

6. tárgyi tárgyalásos eljárás esetében az előzetes tájékoztatási kötelezettséget a partnerségi egyeztetés során nem 
állapít meg; 

7. a tervezési munka elkészítésére egyrészt háromoldalú szerződést köt a PESTTERV Pest megyei Terület-, 
Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft.-vel, mint tervezővel és az Eisberg Hungary Kft.-vel, mint 
költségviselővel, másrészt háromoldalú szerződést köt a PESTTERV Pest megyei Terület-, Település-, 
Környezet Tervező és Tanácsadó Kft.-vel, mint tervezővel és Szabó Ferenc Egyéni cégével, mint 
költségviselővel; 

 
A tervezési munka során a GYÁL VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 
0169/3, 0169/2, 5060/2, 5060/3, 5060/1, 0170, 0145/38, 0145/16, 0145/17, 0145/18, 0145/19, 0145/21, 0143/42, 
0144/1, 7000/2 hrsz. ingatlanokra vonatkozóan – PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJA 
elkészült.  
 
 
 
 
 



 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztési, településrendezési és településképi eszközök 
készítésével, módosításával összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 10/2017.(IV.28.) önkormányzati 
rendeletében foglaltak szerint a tervanyag egyeztetése a település hivatalos honlapján, a Polgármesteri Hivatal 
épületében lévő hirdetőtáblán és a Gyáli Mi Újságban megjelenő felhívás közzétételével megtörtént. A lakossági fórum 
2019. szeptember 03-án 9.00 órától a Gyáli Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartásra került, és erről 
emlékeztető készült. Az emlékeztető a tervdokumentációval kapcsolatosan véleményt nem tartalmaz. A továbbiakban 
írásos javaslatot, véleményt a partnerek egyike sem adott a tervről. 
 
A 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 29/A. §-a és az előzőekben hivatkozott önkormányzati rendelet alapján a 
településrendezési eszközök módosításának véleményezési szakaszát a Képviselő-testület a 166/2019.(IX.26.) számú 
határozatával lezárta és megállapította, hogy a tervezett gazdaságfejlesztő beruházás megvalósítása és a 
településrendezési eszköz módosítására vonatkozó igények támogathatók, azok ellen kifogás nem érkezett. Ezek után a 
végső szakmai véleményezési szakaszt az állami főépítésznél kezdeményeztük.  
 
Az állami főépítész tárgyi településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos egyeztető tárgyalást 2019. 10. 30.-án 
10.00 órakor megtartotta, majd a záró szakmai véleményét és annak mellékleteit megküldte. (az előterjesztés 
mellékletét képezi) 
A záró szakmai vélemény „A jóváhagyandó munkarészekkel kapcsolatos észrevételeink” része a következőket 
tartalmazza: 
„- A 2. számú módosítási szándékkal kapcsolatban jogszabályon alapuló kifogás áll fenn, ezért az azzal kapcsolatos 
rendelkezések a jelen eljárás keretében jogszerűen nem fogadhatók el. Ennek megfelelően kérjük az elfogadásra 
beterjesztett anyag módosítását.  
– A jóváhagyandó munkarészekkel kapcsolatban a jegyzőkönyvben rögzített észrevételeket kérjük figyelembe venni.” 
 
A kifogást a PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény-és Talajvédelmi, 
Erdészet Főosztály, Földügyi és Földmérési Osztálya a 10.279/2019. számú iratában tette.  Előzőek alapján a Hivatal, a 
Tervező és a Költségviselő részéről egyeztetés történt a Pest Megyei Kormányhivatallal, valamint annak Dabasi Járási 
Hivatalával, amely a kifogását továbbra is fenntartotta, így a 2. számú módosítást nem tartalmazza jelen előterjesztés.  
 
A hatályos településszerkezeti terv és a hatályos Helyi Építési Szabályzat (mellékleteként a szabályozási terv) részleges 
módosítása – Gyál 0169/3, 0169/2, 5060/2, 5060/3, 5060/1 és a 0170 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozóan – az 
előterjesztés mellékletét képező záró véleményben foglaltak figyelembe vételével jóváhagyható. 
 
A rendelettervezet társadalmi egyeztetése a partnerségi egyeztetés szabályai szerint, a fent említett folyamatban és 
eredménnyel megtörtént. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjenek az előterjesztést és mellékleteit tanulmányozni és Gyál 
Város Településszerkezeti tervét határozattal módosítani, valamint Gyál Város Helyi Építési Szabályzatát 
(mellékleteként a szabályozási tervét) rendelettel részlegesen módosítani! 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §.-ában foglaltak értelmében a jogszabály előkészítője előzetes 
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. A hatásvizsgálat során vizsgálni kell a 
tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, amelynek az alábbiakban teszek eleget:  
 

1.  A rendelettervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása 
 

A nyilvánosság és közösségi ellenőrzés lehetőségének biztosítása érdekében a településfejlesztési koncepció, az 
integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a 
településképi rendelet készítését, módosítását a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése alapján a polgármester partnerségi egyeztetés útján egyezteti a 
településen, illetve a tervezési területen és hatáskörnyezetében érintett partnerekkel. A rendelettervezet megalkotásának 
közvetlen gazdasági hatása nincs, ugyanakkor a területek Gksz övezetbe történő átsorolásával a korábbinál reálisabb 
területfelhasználási elképzelések tudnak megvalósulni. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. 
(II.14.) önkormányzati rendelettel összhangban van, előirányzat módosítást nem igényel.  
 

2. A rendelettervezet környezeti és egészségügyi hatása 
 
A rendelettervezetnek környezeti és egészségügyi hatása nincs.  
 
 
 
 
 



 
3. A rendelettervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása 

 
 A rendelet megalkotásával (módosításával) az adminisztratív terhek nem növekednek. 
 

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége 
 
A rendelet megalkotása (módosítása) valós igény alapján a hatályos jogszabályokban foglaltak megfelelően történik.  
 

5. A jogszabály alkalmazáshoz szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 
 
A rendelet módosítása következtében az adminisztratív terhek személyi, tárgyi, szervezeti feltételei jelentősen nem 
változnak, azok a Gyáli Polgármesteri Hivatalnál rendelkezésre állnak.   

6. A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények 
 
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén a területek hasznosítása a közeljövőben nem történik meg, míg az 
Önkormányzatnak fizetési kötelezettsége keletkezik a tervező felé..  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiekben foglaltak figyelembevételével szíveskedjen a szükséges döntést 
meghozni és a rendeletet megalkotni!  
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő testülete úgy dönt, hogy a 190/2014.(XI.27.) sz. önkormányzati határozattal 
elfogadott Gyál Város TSZT-M3 jelű (M=1:8.000 méretarányú) Településszerkezeti Tervét (továbbiakban TSZT), 
valamint az M-2. mellékletében rögzített Településszerkezeti tervről szóló leírását – a helyi önkormányzatokról szóló 
2011. évi CLXXXIX. tv.13.§. (1) bek.1. pontja szerint, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló, 
1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. §-ának (2) bekezdés a) pontjára tekintettel – az országos településrendezési és építési 
követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet hatályos állapota alapján, valamint a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 9.§ (1) bekezdés 
figyelembevételével módosítja. 
 
1. Gyál Város Önkormányzata érintett módosítási területeire vonatkozóan jóváhagyja a határozat 1. mellékletét 

képező TSZT/M-4 jelű Településszerkezeti tervét az M-2 melléklet szerinti leírásnak, valamint a TSZT/M-4 
(M=1:8.000 méretarányú) Településszerkezeti terven ábrázolt módosításoknak megfelelően. 
 

2. A településszerkezeti tervi módosítás a 0169/3 hrsz. területre terjed ki. A településszerkezeti tervbe való illesztése 
és egységes szerkezetbe foglalása a módosított Településszerkezeti tervlapon jelöltek szerint;  
 

3. A TSZT/M-3 jelű tervlap jelen határozat 1. melléklet TSZT/M-4 jelű módosított tervlapjának megfelelően 
módosul.  
 

4. A határozat 1. melléklete: Gyál Város módosított Településszerkezeti terve egységes szerkezetben. 
 

5. A Településszerkezeti tervet érintő, területfelhasználás változással érintett fejlesztési területek változásai: az M-2. 
melléklet 3.1. pont szerint. 

 
6. Biológiai aktivitásérték egyenleg szinten tartása: 

Új beépítésre szánt területi kijelölés nem történik, a beépítésre szánt övezetek területe összességében a módosítás 
során nem növekszik, a biológiai aktivitásérték számítása és kompenzációja nem szükséges. 
 

7. A Budapesti Agglomeráció településrendezési terv és a TSZT-t érintő, 2019. évben végrehajtott módosítás területi 
mérlege a jelen módosítással nem változik. 
 

8. Jelen határozat kihirdetését követően a TSZT elfogadásáról szóló 190/2014.(XI.27.) önkormányzati határozat jelen 
módosítással együttesen alkalmazható. 
 
 
 



 
 

Ez a határozat, a 1. mellékletét képező TSZT/M-4 módosított településszerkezeti tervlap és a 2. mellékletét képező 
településszerkezeti tervi leírás 2020. év március hó 01. napján lép hatályba. 
 
Határidő:  2020. február 28.  
Felelős:   Polgármester  
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget és név szerinti szavazást igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
    Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
Az előterjesztést készítette:  Kiss István főépítész 
 
Gyál, 2020. január 31.  
 
 
 
 
 
                                                                                                                              Pápai Mihály  
                     polgármester 
 
 
 
 
A településszerkezeti terv mellékletei: 

 
1. számú melléklet: TSZT/M-4 módosított tervlap 
2. számú melléklet: Településszerkezeti tervi leírás 

       3. számú melléklet  Állami főépítész záró szakmai véleménye 
       4. számú melléklet   SZT-11/M-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…………………. önkormányzati rendelete a 

Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 
17/2014. (XII.01) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében és az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökrő1, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 42. § 
és 9. számú melléklete szerint eljáró érdekelt államigazgatási szervek véleményének kikérésével Gyál Város Helyi 
Építészeti Szabályzatáról szóló 17/2014.(XII.01.) önkormányzati rendeletének módosítására az alábbiakat rendeli el: 

 
1.§ 

A Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 17/2014.(XII.01.) sz. önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) 
HÉSZ 1. mellékletében szereplő 1:4000 léptékű SZT- 11/M4. szelvény jelű szabályozási tervlap helyébe e rendelet 1. 
mellékleteként szereplő 1:4000 léptékű SZT-11/M5 szelvény jelű szabályozási tervlap lép. 
 

2.§ 
Ez a rendelet 2020. március 1. napján lép hatályba. 
 
 
 
 
 
 

Pápai Mihály 
polgármester 

Rozgonyi Erik 
címzetes főjegyző 

 
 
 
 
 
 
Z Á R A D É K: 
 
A rendelet 2020. …………... napján kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő 
kifüggesztéssel és www.gyal.hu honlapon történt közzététellel. 

 
G y á l, 2020………………………... 
 
         Rozgonyi Erik 
         címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gyal.hu/


 
 

1. melléklet a …./2020.(……..) önkormányzati rendelethez:  
„A 17/2014. (XII.01) önkormányzati rendelet 

1. sz. melléklet SZT-11/M5 szabályozási tervlap szelvény” 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
1 Gyál Város településrendezési eszközeinek részleges módosítása – Településszerkezeti tervi leírás 

…/2020.                  határozat M-2. melléklete 

 

Településszerkezeti tervi leírás 
 
Gyál Város Településszerkezeti tervi felülvizsgálatát a Képviselő testület a 190/2014.(XI.27.) sz Kt. 
önkormányzati határozattal fogadta el. A határozat mellékletét a TSZT jelű (M=1:8.000 méretarányú) 
Településszerkezeti terve képezi. 
A TSZT jelen módosítása a település –TSZT módosítási határozat 1.) és 2.) pontjában meghatározott és 
vonatkozó TSZT/M-4 jelű tervmellékletén ábrázolt- gazdasági funkciók beépítésre szánt kereskedelmi-
szolgáltató célú hasznosításának lehetővé tétele érdekében készült. 
Az alábbiakban a településszerkezet és területfelhasználás módosításának rövid leírásáról, indoklásáról és 
kategóriáik egymáshoz való viszonyáról esik szó.  
 

1. SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 
 
A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA  
 
Beépítésre szánt területek 

1. A TSZT 0169/3 hrsz. (~2,38) területe kertvárosias lakó (Lke) területfelhasználásból kereskedelmi-
szolgáltató gazdasági (Gksz) területfelhasználásra módosul. 

 
2. SZAKÁGI MÓDOSÍTÓ JAVASLAT 

 

2.1. TÁJRENDEZÉS ÉS TERMÉSZETVÉDELEM 
 
Mindkét terület tekintetében megállapítható, hogy a Gyál Város hatályos településrendezési eszközeiben 
foglalt táj- és természetvédelmi javaslatok és előírások módosítását, kiegészítését nem teszik szükségessé a 
tárgyi övezeti átsorolások. 
 

2.2. A ZÖLDFELÜLETI RENDSZER 
 
A fejlesztés (az Eisberg telephely bővítése) horizontális vetületben max. 50%-os zöldfelületi veszteséget okozhat 
a kötelezően betartandó zöldfelületi arány (Gksz13: 25 vs. Lke1: 50%) minimálértékének teljesítése esetén. A 
számítható veszteség a telephely zöldfelületi rendezésének szerkezeti és minőségi kialakításával csökkenthető. 
Célszerű a kertépítészeti terv szerkezetét oly módon alakítani, hogy a telephely tervezett lakóterülettel határos 
északnyugati részén (telekhatárán) kerüljön intenzív telepítésre a min. 25%-os zöldfelületi fedettség többsége 
és itt kerüljön kialakításra a legjobb környezeti hatásfokú többszintes növénytelepítés (fa-és cserjesávok, 
nagyobb lombtömegű, zártabb faállományok, stb.). Kedvezőtlen azonban, hogy a növénytelepítés során 
figyelembe kell venni az északi telekrészen átlós irányban áthaladó nagyfeszültségű elektromos légvezeték 
védőtávolságát és védelmi előírásait is. Ez gátolja a védőzöldsáv szerűen kialakítandó telekrész optimális 
szerkezettel való telepítését. 
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2.3. AZ ÖRÖKSÉGVÉDELEM  
 

A település védendő épített értékei 
A tervmódosítással, változtatással érintett részterületeken műemlék, illetve egyéb épített kulturális örökségi 
elem nem található.  
A további részterületekre vonatkozó változtatási szándékok a település védett, vagy védendő épített értékeit 
nem érintik, azokra nincsenek hatással.  
A Településszerkezeti terven a művi értékek megfelelő védelme érdekében a HÉSZ-ben az értékvédelmet 
elősegítő előírások szerepelnek, melyek a hatályos jogszabályi környezet figyelembevételével a településképi 
rendeletbe kerül át. 

A település védendő régészeti értékei 
Régészeti lelőhellyel való érintettsége nem állapítható meg.  
A fejlesztés során az Önkormányzat fontos feladata az örökségvédelmi előírások betartásának biztosítása, a 
lelőhelyek törvénynek megfelelő feltárásának biztosítása az örökségvédelmi hatóság hatályos engedélyének 
értelmében. 
 

2.4. KÖZLEKEDÉS: 
 
A fejlesztési terület vonatkozásában a telephely és bővítési területe megfelelő közterületi kapcsolattal 
rendelkezik a Kisfaludy útról. A fejlesztéssel járó gazdasági célú területhasználat a hatályos lakóterületi 
szabályozással (tervezett közterület kialakításával) nem egyeztethető, ezért a bővítési területen lévő és a 
szomszédos lakóterületen lévő szabályozási vonal törlése indokolt és támogatható. 
 
A fejlesztési terület szélén kialakult földút fejlesztése és a Benedek Elek- Fácános dűlő összekötése érdekében 
szabályozási vonal feltüntetése javasolt. A Fejlesztő a szükséges területigényt biztosítja közút céljára. A 
szabályozási vonal feltüntetése a kialakult kerítés és földút figyelembevételével történt.  
A hatályos szabályozási tervi (22 méter) és a jelölt új szabályozási szélesség (12 méter) megfelelő szélességet 
biztosít a gazdasági célú területek út, árok, zöldsáv és teljes közműellátás kialakításához, fejlesztéséhez. A terv 
további szabályozási tervi beavatkozást nem igényel. 
Gépjármű elhelyezés, parkolás telken belül biztosítandó. 
 
 

2.5. KÖZMŰ- ÉS ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS FEJLESZTÉSI JAVASLAT: 
 
A tervezési területen elhelyezkedő, jelenleg beépítetlen tervezési területi egységek közműellátás 
szempontjából ellátottnak tekintendők, mivel a területre a közműbekötések a 05060/2 telephelyről történő 
kiépítésével megtörténik. A tervezési területen ugyanakkor keresztülhalad más területeket ellátó nagynyomású 
gázvezeték. Ez a vezeték a terület beépítését korlátozó tényezőként jelenik meg. 
 
Vízellátás 
A városi vízellátó hálózat megfelelő a nagyobb vízigények kiadására. A fővezeték rendszer NÁ 400 és NÁ 300, 
NÁ 200 mm-es, míg az elosztóhálózat és NÁ 150, NÁ 100 mm átmérőkkel üzemel, amely jelentős távlati 
vízigények kiadására is alkalmas. 
A gazdasági, kereskedelmi szolgáltató területek vízellátó hálózatánál NÁ 150 mm-es körvezeték rendszer 
kiépítése lenne szükséges a kommunális és tűzi-víz igények biztosítására.  
 
Szennyvízelvezetés 
A gravitációs csatornákkal összegyűjtött szennyvizeket 14 db átemelő továbbítja az I. számú átemelőbe, amely 
nyomóvezetéken nyomja át a központi regionális átemelőbe. A városban elvezetésre kerülő becsült 
szennyvízmennyisége 2100-2500 m3/d.  
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A kistérségi szennyvízelvezető rendszer üzemeltetője a vízellátáshoz hasonlóan a Dél Pest-megyei Vízi-közmű 
Zrt. Gyáli Üzemigazgatósága. 
 
A közcsatornába majd csak a rendeletekben előírt szennyezettségű szennyvizek engedhetők. Az egyes telkekről, 
ha azon valaki valamilyen vállalkozást is folytat, a vállalkozás tevékenységéből származó, a kommunális 
szennyvíztől eltérő szennyezettségű vizeket telken belül elő kell tisztítani és csak a megengedett paraméterű 
szennyezettségű szennyvizet lehet a közcsatornába továbbítani. 
 
Csapadékvízelvezetés, felszíni vízrendezés 
Gazdasági területek csapadék vízelvezetésénél a település a Gyáli 1.sz. főcsatorna, mely "A" vízminőségi 
kategóriába tartozik. Az 1. számú főcsatornába ezért csak megfelelően - környezetvédelmi előírásokat kielégítő 
- tisztított csapadékvizeket lehet bevezetni. A Gyáli patak revitalizációja 2011-ig megtörtént. 
A tervezési területről lefolyó csapadékvizek befogadója a Gyáli patak.  
A fejlesztési területeken a tető, út és parkoló-felületek burkolatairól megnövekedő mennyiségű csapadékvíz-
vízhozamot kell levezetni.  
Az ingatlanokon belül 4 éves gyakoriságú csapadékhozamnak megfelelő tározót kell kiépíteni, és megfelelő 
tisztítás után elszivárogtatni, illetve felhasználni. 
A csapadékvizek szénhidrogén szennyezése nagyon környezetszennyező, ezért nagyobb szénhidrogén 
szennyezésnek kitett felületeken kiemelt járdaszegéllyel kell biztosítani, hogy a csapadékvíz nehogy a talajba 
mossa a szennyeződést.  A burkolatról összegyűlő csapadékvizet hordalék és olajfogó műtárgyon keresztül 
lehet befogadóba bevezetni. 
 
Villamosenergia ellátás 
A prognosztizált villamosenergia igény kielégítéséről a továbbtervezés során, az igények tényleges ismerete 
alapján lehet a szolgáltatóval egyeztetve a megfelelő műszaki megoldást megtervezni. A csatlakozási 
lehetőségek biztosítottak. 
 
Földgázellátás 
A termikus energiaellátáshoz a vezetékes energiahordozó igénybevétele szükséges, amelyről a beruházó a 
továbbtervezés során dönthet. Kielégítheti a termikus energiaellátását megújuló energiahordozó és 
villamosenergia hasznosításával, vagy földgáz és megújuló energiahordozó hasznosításával.  
Amennyiben a vezetékes gázellátás preferált, a tervezett fejlesztési területek ellátására a meglévő hálózat 
irányából kell a meglévő vezetékeket tovább építeni. A tervezési területen egyedi nyomásszabályozót kell 
telepíteni, amelyről a fogyasztói igények közvetlen kielégíthetők. 
 
Elektronikus hírközlés 
Vezetékes elektronikus hírközlés 
Az elektronikus hírközlés alanyi szolgáltatás így a vezetékes távközlési és műsorelosztási igény egyéni szerződés 
alapján, a szolgáltató beruházásával oldható meg. A hálózatfejlesztés, csak földalatti elhelyezéssel javasolható. 
Vezeték nélküli elektronikus hírközlés 
A tágabb térségben üzemelő hírközlési berendezésekkel, antennákkal a terület megfelelő lefedettséggel 
rendelkezik, a hírközlés fejlődése újabb antennák elhelyezési igényét vetheti fel. Az antennatelepítés 
lehetőségét a település TKR-je rögzíti. 
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3. VÁLTOZÁSOK (BEAVATKOZÁSOK, ÁTSOROLÁSOK) 
 

3.1. TERÜLETFELHASZNÁLÁSI VÁLTOZÁSOK ADATAI ÉS MUTATÓI 
 

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVI MÓDOSÍTÁST IGÉNYLŐ TERÜLETEK 
A változás iránya sorszám Terület 

(ha)) 
Helyrajzi szám 

(hrsz.) 
TSZT Terület-felhasználás módosítás 

hatályos                  tervezett 
1.Beépítésre szánt 

területen belüli 
változások 

1. 2,15 ha 0169/3 
(Lke) 

kertvárosias lakó 
terület 

Gksz 
kereskedelmi-szolgáltató 

gazdasági terület 
Mivel új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, ezért biológiai aktivitásérték pótlása nem szükséges.  
 
4. A TELEPÜLÉS TERÜLETI MÉRLEGE  

 
TERÜLEETI MÉRLEG-2019 évi tervmódosítás (Tárgyalásos eljárás keretében) 

Területfelhasználás 

2009. évi 
TSZT 

területfelha
sználás (ha) 

2014. évi 
módosítás 
változásai 

(ha) 

2014. évi 
TSZT 

területfelhasz
-nálás (ha) 

2017. évi 
módosítás 
változásai 

(ha) 

2017. évi 
TSZT 

területfelhasz
-nálás (ha) 

2019. évi 
módosítás 
változásai 

(ha) 

2019. évi 
TSZT 

területfelhasz
-nálás (ha) 

Falusias lakóterület  
Lf 43,97 -1,4 42,57 --- 42,57  42,57 

Kertvárosias 
lakóterület 

Lke 
697,82 -5,52 692,3 --- 692,3 -2,15 690,15 

Kisvárosias lakóterület  
Lk 0,55 --- 0,55 --- 0,55  0,55 

Településközpont 
terület 

Vt 
36,8 +21,92 58,72 +0,4291 59,211  59,211 

Kereskedelmi-
szolgáltató gazdasági 

terület Gksz 
419,97 -8,5 411,47 -0,4291 411,04 +2,15 413,19 

Ipari gazdasági terület  
Gip 4,07 --- 4,07 --- 4,07  4,07 

Különleges beépítésre 
szánt területek  

K 
173,78 -46,86 126,93 --- 126,93  126,93 

Zöldterületek (közpark)  
Zkp, Zke 14,8 -1,1 13,7 --- 13,7  13,7 

Védelmi erdőterületek  
Ev 

73,97 
 +4,3** 78,27 --- 78,27  78,27 

Gazdasági 
erdőterületek  

Eg 
252,29 +55,29** 307,58 --- 307,58  307,58 

Általános 
mezőgazdasági 
területek Má 

465,45 -55,29** 410,16 --- 410,16  410,16 

Vízgazdálkodási 
területek  

V 
56,26 --- 56,26 --- 56,26  56,26 

Különleges beépítésre 
nem szánt terület Kb 27,98 +48,55 78,58 --- 78,58  78,58 

Közúti Közlekedési 
terület KÖu 214,19 --- 214,19 --- 214,19  214,19 

Kötöttpályás 
közlekedési terület KÖk 10,94 --- 10,94 --- 10,94  10,94 

ÖSSZESEN: 2492,84 
ha 88,52 ha  2492,84 ha  2492,84 ha  2492,84 ha 

**/a TSZT tervlapnak az Országos Erdőterületi Adattár térképi adatbázisa /http://erdoterkep.mgszh.gov.hu/ alapján történt 
javítása/ 
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5. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 

 
5.1. IGAZOLÁS-ORSZÁGOS ÉS TÉRSÉGI TERÜLETFELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIÁK 

 
A tervmódosítás a településszerkezeti terv módosítását szükségessé teszi, a település területfelhasználási - 
területi mérlegét befolyásolja, a területrendezési tervekkel való összhang igazolását szükségessé teszi. 
A tervmódosítás érinti a településszerkezeti terv változását, de beépítésre szánt területen belüli változás 
történik.  
Megállapítható, hogy a települési térség területén vannak a módossal érintett területek, ezért szakmailag nem 
indokolt a térségi terveknek való megfelelés részletes kidolgozása.  
Ez a beépítésre szánt kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területfelhasználású módosítási szándék települési 
térségben történő elhelyezése megfelel a térségben elhelyezhető területfelhasználásnak. 
Megállapítható, hogy a tervezési területet az alábbi térségi területfelhasználás érinti: 

- települési térség 
 

5.2. IGAZOLÁS - ORSZÁGOS ÉS TÉRSÉGI ÖVEZETI KATEGÓRIÁK 
 
2018. évi CXXXIX. törvény előírásai alapján érintett térségi övezetek: 

Országos Területrendezési Terv - országos övezetek 
 Gyál 

település 
Módosítási 

terület 
1.ökológiai hálózat magterületének övezete, 
2. ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete, 
3. ökológiai hálózat pufferterületének övezete, 

érintett nem érintett 

4.kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete nem érintett nem érintett 
5. jó termőhelyi adottságú szántóterület (1. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM 
rendelet) 

nem érintett nem érintett 

6.erdők övezete érintett nem érintett 
7.erdőtelepítésre javasolt terület övezete (2. melléklet 9/2019.(VI.14) 
MvM rendelet) 

nem érintett nem érintett 

8.tájképvédelmi terület övezete 
(3. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM rendelet) 

nem érintett nem érintett 

9. világörökségi és világörökségi várományos területek övezete által 
érintett település 

nem érintett nem érintett 

10.vízminőség-védelmi terület övezete (4. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM 
rendelet) 

érintett érintett 

11. nagyvízi meder övezete (5. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM rendelet) nem érintett nem érintett 
12. VTT-tározók övezete (6. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM rendelet) A 
Budapesti Agglomeráció területén nem alkalmazott övezet. 

nem érintett nem érintett 

13. Honvédelmi és katonai célú terület övezete által érintett település nem érintett nem érintett 
5., 7., 8. és 10–12. pontjaiban meghatározott országos övezetek területi lehatárolását és övezeti szabályait a 
területrendezésért felelős miniszter rendeletben állapítja meg. 

Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terv - térségi övezetek 
   
11. rendszeresen belvízjárta terület övezete (8. melléklet 9/2019.(VI.14) 
MvM rendelet) 

nem érintett nem érintett 

13. ásványi nyersanyagvagyon övezete (7. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM 
rendelet) 

 érintett közvetlenül nem 
érintett 

14. földtani veszélyforrás terület övezete (9. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM 
rendelet) 

nem érintett nem érintett 
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A vizsgált terület érintett a vízminőség-védelmi területe övezete és a ásványi nyersanyagvagyon övezete által. 
Az érintettség miatt a helyi építési szabályzatban a közlekedésre, közművesítésre és esetleges szennyezett 
csapadékvíz-elvezetésre vonatkozó előírásokat ennek figyelembevételével kell kialakítani. 
A vizsgált terület közvetlenül nem érintett az ásványi nyersanyagvagyon övezete által. 
Fentiek alapján tehát a módosítási területek övezeti érintettsége Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 
területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX törvény előírásaival nem ellentétes. 
 
6. A BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK EGYENLEGE 

 
A jelen eljárás keretében történő területfelhasználási átsorolás új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, 
kizárólag beépítésre szánt gazdasági területi övezeti átsorolást tesz szükségessé.  
A biológiai aktivitásérték változásának számítása és egyenleg kompenzáció a 1997. évi LXXVIII. tv. (Étv) 7.§ (3) 
bek. b) pontja szerint jelen módosítás kapcsán nem szükséges, a tervmódosítás a törvényi előírásnak megfelel. 
 
 
 
 
 

…./2020………………………….határozat 1. melléklete 
 
 
 

TSZT jelű tervlap. 
(Az egyeztetés időszakában M=1:8000 méretarányú tervlap A3-as tervlapon dokumentálva.) 









HONVÉDELMI  M IN ISZTÉRIUM
ÁLLAMI  LÉGÜGYI  FŐOSZTÁLY

m i n t  k a t o n a i  l é g ü g y i  h a t ó s á g
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: 3628-7/2019 sz. példány
Hiv. szám: PE/AF/00238-2/2019

Váradi Tibor úr
Pest Megyei Kormányhivatal

állami főépítész részére

Budapest

Tárgy: Gyál Város településrendezési eszközeinek módosítása 
tárgyalásos eljárás keretében

Tisztelt Állami Főépítész Úr!

A fenti hivatkozási számú megkeresésére tájékoztatom, hogy az Gyál Város 
településrendezési eszközeinek módosítása tárgyában tartandó egyeztető tárgyaláson a katonai 
légügyi hatóságként eljáró HM Állami Légügyi Főosztály nem vesz részt, és a tárgy szerinti 
módosítással kapcsolatban kifogást nem emel.

Tájékoztatom Állami Főépítész urat, hogy véleményemet a településfejlesztési koncepcióról, 
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Kormányrendelet) 42. § (4) bekezdésére és 9. melléklete táblázata 14. sorának b) 
pontjára figyelemmel, a katonai légügyi hatóság kijelöléséről szóló 392/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 
1. §-ban kijelölt illetékességi területemen eljárva adtam meg.

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

Budapest, Időbélyeg szerint.

Tisztelettel:

Dr. Benkő Tibor
honvédelmi miniszter

nevében és megbízásából:

Halászné dr. Tóth Alexandra ezredes
főosztályvezető



Készült: 2 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintéző (tel.): Csáder Zsuzsanna hadnagy. (Tel.: +36 1 474 1218; E-mail: zsuzsanna.csader@hm.gov.hu)
Kapják: 1. sz. pld.: Pest Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Építésügyi Osztály (Hivatali Kapun továbbítva)

2. sz. pld.: Irattár
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1539 Budapest 114, Pf. 676 

Telefon: (1) 436-4801 

Telefax: (1) 436-4804 

E-mail: haea@haea.gov.hu 

 

 OAH-2019-00028-0874/2019 (AL) 
  

Váradi Tibor 
állami főépítész 

Pest Megyei Kormányhivatal Hatósági 

Főosztály Építésügyi Osztály 

1364 Budapest, Pf. 270. 

 

Ügyintézőnk:  Gál Emese 

Ügyintézőjük: Váradi Tibor 

Számuk: PE/AF/00244-2/2019 

PE/AF/00242-2/2019 

PE/AF/00238-2/2019 

 

Tárgy: Válasz Tárnok, Solymár és Gyál településrendezési eszközeinek tárgyalásos 

eljárás keretében történő módosításáról szóló értesítésre 

 

Tisztelt Állami Főépítész Úr! 

 

Az Országos Atomenergia Hivatalnál 2019. október 22-én érkeztetett, fenti számú 

leveleivel tájékoztatást adott részünkre Tárnok, Solymár és Gyál 

településrendezési eszközeinek tárgyalásos eljárás keretében történő részleges 

módosításáról. Levelének mellékleteként elküldte a módosított dokumentációk 

elérhetőségét, valamint az egyeztető tárgyalások meghívóit. 

Az OAH alapvető és más további feladatköreit az atomenergiáról szóló 1996. évi 

CXVI. törvény 17. §-a, a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági 

követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. 

(VII.11.) Korm. rendelet, a radioaktív hulladékok átmeneti tárolását vagy végleges 

elhelyezését biztosító tároló létesítmények biztonsági követelményeiről és az ezzel 

összefüggő hatósági tevékenységről szóló 155/2014. (VI. 30.) Korm. 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 jogkörről a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: EljR.), illetve annak 9. melléklete 

rendelkezik. A jogszabályban foglalt kötelezettségeinknek megfelelően a 

módosítás véleményezési tervdokumentációját az OAH áttekintette, 

megkeresésére válaszolva, az alábbi tájékoztatást adom. 
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A tervezési területek 30 kilométeres körzetében Tárnok és Gyál esetében az 

Energiatudományi Kutatóközpont kutatóreaktora és a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem oktatóreaktora, míg Solymár esetében a fenti két 

létesítményen túl a Püspökszilágy határában található Radioaktív Hulladék 

Feldolgozó és Tároló létesítmény üzemel. 

Tájékoztatom ugyanakkor, hogy Tárnok, Solymár és Gyál rendezési eszközeinek 

jelen módosításai az elhatározott célok és a kimutatott hatások alapján, az OAH 

hatás- és feladatköreit nem érintik, ezért a 2019. október 30-ára meghirdetett 

egyeztető tárgyalásokon nem kívánunk részt venni. 

Felhívom még a figyelmét, hogy a Korm. rendelet 7. § (6) bekezdése értelmében, a 

nukleáris létesítmények és a radioaktívhulladék-tároló 30 km-es körzetében 

mindazon veszélyes létesítmények és tevékenységek engedélyezése esetén, 

amelyek tekintetében jogszabály védőtávolság kijelölését írja elő, az engedélyezést 

végző hatóság az eljárása megindításáról tájékoztatja a biztonsági övezetet kijelölő 

szervet (az OAH-t), valamint a nukleáris létesítmények és a radioaktívhulladék-

tároló engedélyesét. Az ilyen eljárásban az OAH és a Korm. rendelet szerinti 

engedélyes ügyfélnek minősül.  

Tárnok, Solymár és Gyál elfogadott településrendezési eszközeiről az EljR. 43. § (2) 

bekezdésének megfelelő tájékoztatást elektronikusan kérjük megküldeni! 

 

Budapest, 2019. október 25. 

 
 

Üdvözlettel: 
 

 

 

 Mészáros István 

főosztályvezető 

 

Kapják: 

1. Pest Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Építésügyi Osztály 

2. Irattár 

 







PEST MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Tárgy:  Gyál  Város  településrendezési
eszközök  módosításának  ügyében  egyeztető
tárgyalás
Ügyintéző: Kátai-Urbán Maxim tű. fhdgy.
Telefon: 06-20-8200-923

Váradi Tibor
állami főépítész

Pest  Megyei  Kormányhivatal
Állami Főépítész

Budapest
Pf.: 557
1373

Tisztelt Állami Főépítész Úr!

Értesítem, hogy Gyál Város területére vonatkozóan összehívott egyeztető tárgyalásról szóló
levelét megkaptam. A kapcsolódó ügyiratok vizsgálatát követően az alábbiakról tájékoztatom:

A 2019. október 30. napon 1000 órakor megrendezésre kerülő egyeztető tárgyaláson a Pest
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt venni. 

Tájékoztatom,  hogy  Gyál  Város  területén  a  településrendezési  eszközök  módosításához  a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII.  törvény  24.  §  (1)  bekezdése,  valamint  a  településfejlesztési  koncepcióról,  az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. §-a
szerint az alábbi véleményt adom:

tűz- és polgári védelmi, valamint iparbiztonsági szempontból kifogást nem emelek.

Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét.

Kelt: Budapest, elektronikus bélyegző szerint

Tisztelettel:
Branyiczky Márk tű. ezredes

tűzoltósági tanácsos
igazgató

nevében és megbízásából:

Oláh László tű. őrnagy
hatósági osztályvezető

Készült:            1 példányban
Egy példány: 1 old.
Címzett: HIVATALI KAPU elektronikusan

____________________________________________________________________________________________
Cím: 1149 Budapest, Mogyoródi út 43. 1903 Bp. Pf.: 314

Telefon: +36(1) 469-4105 Fax: +36(1) 469-4353
E-mail: pest.mki@katved.gov.hu



 

PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 

Cím: 1139 Budapest XIII.ker. Postafiók:123 
Telefon: 06 1 237-4341; Fax: 06 1 237-4243 

e-mail: pmrfk@pest.police.hu 

Szám: 13000/15128/2019. Ált.  
Tárgy: válasz - Gyál 

településrendezés 
Ügyintéző Bódi Ferenc r. alezredes 
Hiv. szám. PE/AF/00238-2/2019. 
Tel.: 30-520 
 
 

 

Dr. Tarnai Richárd úr 
kormánymegbízott 
Pest Megyei Kormányhivatal 
Vezetője 
 
 
Budapest 
 
Tisztelt Kormánymegbízott Úr! 
 
Tájékoztatom, hogy hatóságomhoz a fenti ügyiratszámon érkezett, Gyál Város 
településrendezési eszközeinek módosításáról szóló egyeztető tárgyalásra történő meghívását 
megkaptuk. 
 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37. §. (2). bek. b) pontjának és a 9. számú melléklete 
21. sz. pontjának megfelelően tájékoztatom, hogy a tervezett intézkedések abban az esetben 
relevánsak számunkra és a további eljárásban akkor kívánunk részt venni, ha az 
határrendészeti szakterületet érint. 
 
Budapest, 2019. október „     ”.  

 
 
            Tisztelettel:  

 
Dr. Mihály István r. vezérőrnagy 

 rendőrségi főtanácsos 
 megyei főkapitány 

 







 

Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály 
2100 Gödöllő, Kotlán Sándor u. 1. Levelezési cím: 2101 Gödöllő. Pf.:431. 

Telefon: 28/532-301; Fax: 28/532-302; 
Hivatali Kapu KRID:200822776 (PMKHEI) e-mail: erdeszeti.hatosag@pest.gov.hu,  

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest; szakmai nyomtatványok: http://portal.nebih.gov.hu  
Az ügyfélfogadás időpontja: hétfő 900 - 1400 Tel: 28/532-308 

 

 

 
PEST MEGYEI 

KORMÁNYHIVATAL 
ÉRDI JÁRÁSI HIVATALA 

 
Ügyiratszám: PE-06/ERDŐ/8089-2/2019 
Ügyintéző:Rajkai József 
Telefon: +36 28 532-343 

Tárgy:  Gyál Város településrendezési eszközeinek 
módosítása tárgyalásos eljárás keretében (Gyál 
0169/3, 0145/16-19, 0145/21,  0143/42 hrsz.) 
Hiv. szám: PE/AF/00238-2/2019. 
Melléklet: - 

Ügyintézőink kizárólag a láblécben feltüntetett hétfői ügyfélfogadási időben érhetők el! 

Kérjük, beadványaiban hivatkozzon ügyiratszámunkra!  

 
 
   

Pest Megyei Kormányhivatal 
Állami Főépítész 

Váradi Tibor főépítész 
1364. Budapest, Pf. 270 

 

 
Tisztelt Főépítész Úr! 

 
Megkaptuk levelét, melyben Gyál 0169/3, 0145/16-19, 0145/21,  0143/42 hrsz-ú területek  

területrendezési eszközeinek módosításához kéri tárgyalásos eljárás keretében a  314/2012. 
(XI.8.) Korm. rendelet 42.§. (2) bekezdés alapján Főosztályunk véleményét. A tárgyalás napján 
(2019. október 30. ) egyéb elfoglaltságra hivatkozva Főosztályunk nem tudja képviseltetni 
magát. 

Tájékoztatom, hogy a fenti hrsz-ú területek nem tartoznak az  erdőről,  erdő védelméről és 
az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban Evt.)  hatálya alá.  
Főosztályunk a tervezett módosításokkal kapcsolatban kifogást nem emel. 

 
Gödöllő, digitális aláírás szerinti dátummal 

 
dr. Zöld-Nagy Viktória 

járási hivatalvezető 
nevében és megbízásából: 

 
 
Kapják: 
 
1. Pest Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész 

1364. Budapest, Pf. 270  HK 
2. Irattár 









 
 

 

 
PEST MEGYEI 

KORMÁNYHIVATAL 

 
Ügyiratszám: PE/AF/00238-16/2019 
 

Tárgy: Gyál településrendezési eszközeinek módosítása 
tárgyalásos eljárás keretében kiemelt 
beruházással kapcsolatosan 

Időpont: 2019. október 30. 
Helyszín: Pest Megyei Kormányhivatal 
              1052 Budapest, Városház u. 7. 
Melléklet: jelenléti ív, állásfoglalások másolatai 

 

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

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

JEGYZŐKÖNYV 

 

PMKH Állami Főépítész, Váradi Tibor: a Pest Megyei Kormányhivatal Állami Főépítésze köszöntötte, 
majd tájékoztatta a megjelenteket, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: R) 42.§ szerinti 
tárgyalásos eljárást Gyál Város Polgármestere kezdeményezte. 

Váradi Tibor elmondta, hogy az egyeztető tárgyalás Gyál településrendezési eszközeinek módosítása 
érdekében, a R. 32.§ (6) bekezdés c) pontja szerint, a 144/2019. (VII.17.) Önk. határozat alapján kiemelt 
önkormányzati fejlesztési területté nyilvánított: 0169/2, 0169/3, 01070, 5060/1, 5060/2, 5060/3 valamint, 
0143/42, 0144/1, 0145/16, 0145/17, 0145/18, 0145/19, 0145/21, 0145/38 hrsz-ú ingatlan területén – 
beruházás megvalósításának érdekében kerül lefolytatásra. 

Váradi Tibor kérte az önkormányzat részéről és képviseletében megjelenteket, hogy röviden ismertessék 
a településrendezési eszközök tervezett módosítását. 

Gyál Város Önkormányzatának Főépítésze, Kiss István: Röviden ismertette a tervezési feladatot, 
beszélt a területtel kapcsolatos előzményekről, valamint nagyvonalakban ismertette a településrendezési 
eszközök lényeges megállapításait. 

PMKH Állami Főépítész, Váradi Tibor: az eljárásban érintett államigazgatási szervek megkeresésre 
kerültek. Azon szerveket, melyek nem adtak véleményt, illetve a tárgyaláson nem jelentek meg, 
egyetértő félnek kell tekinteni. 

A tárgyalás megkezdéséig a következő államigazgatási szervek jelezték távolmaradásukat, véleményük 
megküldése mellett:  
 
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság iktatószám: 5441/1/2019 
Kifogást nem emelt.                                                           (Az állásfoglalás jelen jegyzőkönyv melléklete.) 
HM Állami Légügyi Főosztály iktatószám:3628-7/2019 
Kifogást nem emelt.                                                           (Az állásfoglalás jelen jegyzőkönyv melléklete.) 
Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság iktatószám: 00827-0031/2019 
Kifogást nem emelt.                                                           (Az állásfoglalás jelen jegyzőkönyv melléklete.) 



 

 

Pest Megyei Kormányhivatal 2. oldal PE/AF/00238-16/2019 

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

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

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság iktatószám: EE/28261-2/2019 
Kifogást nem emelt.                                                           (Az állásfoglalás jelen jegyzőkönyv melléklete.) 
Országos Atomenergia Hivatal iktatószám: OAH-2019-00028-0874/2019 
Kifogást nem emelt.                                                           (Az állásfoglalás jelen jegyzőkönyv melléklete.) 
Pest Megyei Főépítész iktatószám: 152-9/2019 
Kifogást nem emelt.                                                           (Az állásfoglalás jelen jegyzőkönyv melléklete.) 
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság iktatószám: 36300/3341-1/2019 
Kifogást nem emelt.                                                           (Az állásfoglalás jelen jegyzőkönyv melléklete.) 
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság iktatószám: 13000/15128-1/2019 
Kifogást nem emelt.                                                           (Az állásfoglalás jelen jegyzőkönyv melléklete.) 
PMKH Bányafelügyeleti Főosztály  iktatószám: PE/V/3414-2/2019 
Kifogást nem emelt.                                                           (Az állásfoglalás jelen jegyzőkönyv melléklete.) 
PMKH Érdi Járási Hivatal, Földművelésügyi és 
Erdőgazdálkodási Főosztály 

iktatószám: PE-06/ERDŐ/8089-2/2019 

Kifogást nem emelt.                                                           (Az állásfoglalás jelen jegyzőkönyv melléklete.) 
PMKH Érdi Járási Hivatal, Közlekedési és 
Fogyasztóvédelmi Főosztály, Útügyi Osztály  

iktatószám: PE-06/UT/290-7/2019 

Kifogást nem emelt.                                                           (Az állásfoglalás jelen jegyzőkönyv melléklete.) 
PMKH Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, 
Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály, 
Földügyi és Földmérési Osztály 

iktatószám: 10.279/2019 

Az 1-es számmal jelölt területen a 0169/3 hrsz-ú ingatlan tervezett átsorolása ellen nem emelt kifogást. 
A 2-es számmal jelölt területen a 0145/16, 0145/17, 0145/18, 0145/19, 0145/21, 0145/38 hrsz-ú ingatlan 
tervezett átsorolása ellen jogszabályon alapuló kifogást emelt. 
                                                                                           (Az állásfoglalás jelen jegyzőkönyv melléklete.) 

Ezt követően Váradi Tibor felkérte a megjelent államigazgatási szervek képviselőit, hogy tegyék meg 
nyilatkozataikat. 

Pest Megyei Főépítész: Kifogást nem emelt. A mellékelt állásfoglalásban pontosan felsorolt javaslatokat 
tette.  

BFKH Népegészségügyi Főosztály, Németh Réka és Szlávik Attila: A területen nincs gyógytényező 
érintettség, tervezett módosítás ellen közegészségügyi szempontból kifogást nem emel. 

PMKH Állami Főépítész, Váradi Tibor: Kéri, hogy az 1. számú módosítási szándékkal kapcsolatban az 
országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 38.§ 
(4) é (7) bekezdése szerinti védőterületet az gazdasági övezet saját területén alakítsák ki. Megállapítja, 
hogy a 2. számú módosítási szándékkal kapcsolatban jogszabályon alapuló kifogás áll fenn. A tervezett 
módosítási ellen egyebekben kifogást nem emel. 

 
Kelt: Budapesten, az elektronikus aláírás időbélyegzése szerint 
 Váradi Tibor 
 állami főépítész 



 
 

 

 
PEST MEGYEI 

KORMÁNYHIVATAL 

 
Ügyiratszám: PE/AF/00238-17/2019 
 

Tárgy: Gyál településrendezési eszközeinek 
módosítása tárgyalásos eljárás keretében 
kiemelt beruházással kapcsolatosan 

 záró szakmai vélemény 
Hivatkozási szám: K/16.330-18/2019 

Kérjük, beadványaiban hivatkozzon ügyiratszámunkra! 

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

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

 

Pápai Mihály polgármester részére 
Gyál Város Önkormányzata 
 
2360 GYÁL 
Kőrösi út 112-114. 
 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: R.) 40.§ (2) bekezdésében foglalt határidőn belül az alábbi záró szakmai 
véleményt adom Gyál módosított településrendezési eszközeiről: 
 
A megküldött dokumentációval kapcsolatos észrevételeink: 
– A dokumentáció államigazgatási egyeztetési eljárása a R.-ben rögzítettek szerint megtörtént. A 

dokumentáció partnerségi egyeztetése, az osztályunknak megküldött tájékoztatása szerint 
lefolytatásra került. 

 
Alátámasztó munkarészekkel kapcsolatos észrevételeink: 
– Az alátámasztó munkarészekkel kapcsolatban a jegyzőkönyvben rögzített észrevételeket kérjük 

figyelembe venni. 
 
A jóváhagyandó munkarészekkel kapcsolatos észrevételeink: 
– A 2. számú módosítási szándékkal kapcsolatban jogszabályon alapuló kifogás áll fenn, ezért az azzal 

kapcsolatos rendelkezések a jelen eljárás keretében jogszerűen nem fogadhatók el. Ennek 
megfelelően kérjük az elfogadásra beterjesztett anyag módosítását. 

– A jóváhagyandó munkarészekkel kapcsolatban a jegyzőkönyvben rögzített észrevételeket kérjük 
figyelembe venni. 

 
Az egyeztetési eljárásra vonatkozó megjegyzéseink: 
– Kérjük, hogy a jóváhagyott településrendezési eszköz egy példányát a R. 43.§ (2) bekezdés szerint 

irattári elhelyezésre hivatalunk részére eljuttatni szíveskedjen (nyomtatott, hitelesített, olvasható 
léptékű példány, valamint 1 digitális példány). Jelezzük, hogy a tervlapok hitelesítése és a 266/2013. 



 

 

Pest Megyei Kormányhivatal 2. oldal PE/AF/00238-17/2019 

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

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

(VII.11.) Korm. rendelet 14.§ (5) bekezdése alapján a tervezők általi aláírása is szükséges. 
– A R. 43.§ (4) bekezdése értelmében a polgármester gondoskodik a településrendezési eszköz Étv. 8. 

§ (4) bekezdése szerinti nyilvánosságáról. 
– Kérjük a R. 43. § (2) bekezdésében foglalt határidő betartását. 
– Felhívjuk a szíves figyelmét arra, hogy a Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. 

rendelet 4.§ (4)-(5) bekezdésében foglaltak értelmében a jegyző feladata a helyi építési szabályzatról 
szóló önkormányzati rendelet egységes szerkezetű szövegét – a helyi építési szabályzat mellékletét 
képező szabályozási tervvel együtt – a helyi építési szabályzatot módosító önkormányzati rendelet 
kihirdetését követő öt munkanapon belül a Nemzeti Jogszabálytárban közzétenni, valamint 
továbbítani a Nemzeti Jogszabálytár szolgáltatója által e célra kialakított informatikai rendszeren 
keresztül a megyei kormányhivatalnak, a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős 
miniszternek és az igazságügyért felelős miniszternek. 

– Felhívjuk a szíves figyelmét arra, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 2.§ (4) 
bekezdés b) pontja értelmében az önkormányzati rendeletnek illeszkednie kell a jogrendszer 
egységébe, ennél fogva az, más jogszabállyal nem lehet ellentétes, ezért jogszabályon alapuló 
vélemény, észrevétel a jóváhagyáskor nem maradhat fenn. 

 
Kérem fentiek szíves tudomásul vételét és a véleményeztetés-egyeztetési eljárási rend maradéktalan 
betartását. 
 

Kelt: Budapesten, az elektronikus aláírás időbélyegzése szerint 

 
 
 Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott 
 nevében és megbízásából: 
  
 Váradi Tibor 
 állami főépítész 
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Tárgy: Javaslat Gyál Város víziközmű-rendszerének 

      gördülő fejlesztési tervének (2019-2033) módosítására 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Gyál Város Önkormányzata, mint ellátásért felelős és a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban 
DPMV Zrt.), mint víziközmű-szolgáltató között 2013.05.10. napján - a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 
tv. (továbbiakban: Vksztv.) figyelembevételével - BÉRLETI-ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS jött létre az ellátásért 
felelős Önkormányzat közigazgatási területén a víz- és csatornaszolgáltatási feladatok folyamatos végzése érdekében.  
 
A Vksztv. 11.§.-a alapján a víziközmű-szolgáltatás hosszú-távú biztosíthatósága érdekében szolgáltatási ágazatonként 
tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni.  A 2019-2033 időszakra vonatkozó gördülőfejlesztési 
tervet – amellyel a Képviselő-testület a 183//2018.(X.25.) számú határozatában egyetértett - a DPMV Zrt. készítette el 
és nyújtotta be jóváhagyásra a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz, amelyet az jóváhagyott. 
 
A DPMV Zrt. a K/265-10/2020. számon iktatott megkeresésében jelezte, hogy a tervekben foglaltak végrehajtása során 
az ivóvíz ellátás tekintetében a felújítási és pótlási terv, a szennyvízelvezetés tekintetében a felújítási és pótlási terv 
2019. évre szóló módosítása vált szükségessé a mellékelt táblázatokban foglaltak szerint. 
(A módosítások a táblázatban háttérszínezéssel jelölve.) 
 
A módosítási eljárást a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnál a DPMV Zrt. megindította. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és a mellékelt 2019-2033 évre vonatkozó gördülő 
fejlesztési terv módosításának tervezetét szíveskedjenek felülvizsgálni és azzal kapcsolatos döntésüket meghozni! 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. egyetért az előterjesztéshez mellékelt 2019-2033 évre vonatkozó gördülő fejlesztési terv kiegészítésében, 
módosításában foglaltakkal. 

2. a gördülő fejlesztési tervben megjelölt munkák elvégzésének finanszírozását Gyál Város Önkormányzatának 
Közműfejlesztési elszámolási számlára befolyt közműfejlesztési hozzájárulás összegéből, valamint az 
évenként a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. által a víziközmű-hálózat használatáért fizetett bérleti 
díjból biztosítja. 

3. felhatalmazza a Polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére.  
 
Határidő:  a határozat megküldésére és a nyilatkozat aláírására:  2020. március 05. 

a tervben foglaltak teljesítésének:  folyamatos, illetve adott 
 
Felelős:   Polgármester  
 
Előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
                                           Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság    
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést készítette: Kiss István irodavezető 
 
 
Gyál, 2020. február 7. 
      
 
                                                                                                                              Pápai Mihály  
                             polgármester 
 
 



 
 
Mellékletek:  

1. DPMV Zrt. megkeresése a 2019-2033 évre vonatkozó gördülő fejlesztési terv módosításával 
kapcsolatosan 

2. A 2019-2033 évre vonatkozó módosított gördülő fejlesztési terv tervezete  
• vízellátás: felújítási és pótlási terv 
• szennyvízelvezetés: felújítási és pótlási terv 

3. 183/2018.(X.25.) sz. Képviselő-testületi határozat 







 Tervezett 
nettó költség 

Tervezett időtáv

 (eFt) Kezdés Befejezés (rövid /  közép / 
hosszú)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

1. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali 
feladatok

Gyál Város 
Önkormányzata 

1 448,95      Bérleti díj Rövid X

2. 150 fm Széchenyi utca NÁ150 KM PVC 
cső csere, áthúzódik 2020-ra

nincs Gyál Város 
Önkormányzat

2 250            Bérleti díj 01.jan 31.dec Rövid X X

3. 1 db Danfoss frekvenciaváltó csere 
2.000.000 Ft/db

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

2 000            Bérleti díj 01.jan 31.dec Rövid X

4. 1 db/év búvárszivattyú felújítás 
1.200.000 Ft/db, áthúzódik 2020-ra

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

1 200            Bérleti díj 01.jan 31.dec Rövid X X

5. 150 db/év házi bekötés szerelvények 
csere 30.000 Ft/db, áthúzódik 2020-ra

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

4 500            Bérleti díj 01.jan 31.dec Rövid X X

6. 4 db/év tűzcsap csere 500.000 Ft/db nr. Gyál Város 
Önkormányzat

2 000            Bérleti díj 01.jan 31.dec Rövid X

7. 1 db/év nyomásfokozó szivattyú 
felújítás 1.500.000 Ft/db

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

1 500            Bérleti díj 01.jan 31.dec Rövid X

8. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali 
feladatok

Gyál Város 
Önkormányzata 

1 448,95      Bérleti díj Közép X X X X

9. 4 db tolózár akna rekonstrukció 
1.000.000 Ft/db

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

4 000            Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X X

10. 1 db/év búvárszivattyú felújítás 
1.200.000 Ft/db

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

1 200            Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X X X

11. 150 db/év házi bekötés szerelvények 
csere 30.000 Ft/db

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

4 500            Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X X X

12. 4 db/év tűzcsap csere 500.000 Ft/db nr. Gyál Város 
Önkormányzat

2 000            Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X X X

13. 1 db/év nyomásfokozó szivattyú 
felújítás 1.500.000 Ft/db

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

1 500            Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X X X

1 db Danfoss frekvenciaváltó csere 
2.000.000 Ft/db

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

2 000            Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X

9. Vastalanító berendezés töltetcsere nr. Gyál Város 
Önkormányzat

2 000            Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X

10/a. 1 db/év búvárszivattyú felújítás 
1.200.000 Ft/db

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

1 200            Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X

11/a. 150 db/év házi bekötés szerelvények 
csere 30.000 Ft/db

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

4 500            Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X

12/a. 4 db/év tűzcsap csere 500.000 Ft/db nr. Gyál Város 
Önkormányzat

2 000            Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X

13/a. 1 db/év nyomásfokozó szivattyú 
felújítás 1.500.000 Ft/db

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

800               Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X

1/c. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali 
feladatok

Gyál Város 
Önkormányzata 

1 448,95      Bérleti díj Hosszú X X X X X X X X X X

10/b. 1 db/év búvárszivattyú felújítás 
1.200.000 Ft/db

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

1 200            Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X X X X X X X X

11/b. 150 db/év házi bekötés szerelvények 
csere 30.000 Ft/db

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

4 500            Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X X X X X X X X X X

12/b. 4 db/év tűzcsap csere 500.000 Ft/db nr. Gyál Város 
Önkormányzat

2 000            Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X X X X X X X X X X

13/b. 1 db/év nyomásfokozó szivattyú 
felújítás 1.500.000 Ft/db

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

800               Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X X X X X X X X X X

14. 1-1 db Danfoss frekvenciaváltók csere 
2.000.000 Ft/db

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

2 000            Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X X X

15. Vastalanító berendezés felújítása nr. Gyál Város 
Önkormányzat

20 000         Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X

16. Vastalanító berendezés töltetcsere nr. Gyál Város 
Önkormányzat

2 000            Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X X

17. Medence és zárkamra felújítása nr. Gyál Város 
Önkormányzat

5 000            Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X

18. Víztorony felújítása nr. Gyál Város 
Önkormányzat

40 000         Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X

nr. Nem releváns
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

Víziközmű-rendszer kódja: ** Gyál-IV     11-25627-1-001-00-03

Fontossági 
sorrend

Beruházás megnevezése

Vízjogi 
létesítési/elvi 

engedély 
száma

Az érintett 
ellátásért 
felelős(ök) 

megnevezése

Forrás 
megnevezése

Megvalósítás időtartama A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Vízellátás
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése: Gyál Város Önkormányzata

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.     (2360 Gyál Kőrösi út 190.)

Módosított gördülő fejlesztési terv a 2019 - 2033 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.     (2360 Gyál Kőrösi út 190.) ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *



 Tervezett 
nettó költség 

Tervezett időtáv

 (eFt) Kezdés Befejezés (rövid /  közép / 
hosszú)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

1. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali 
feladatok

Gyál Város 
Önkormányzata 

3 795,75      Bérleti díj Rövid X

2.

*** 1 db/év vecsési Központi 
végátemelő  szivattyú felújítása (3 db 3 
évente) 900.000 Ft/db
(Gyál Város részaránya)

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

369               Bérleti díj 01.jan 31.dec Rövid X

3. Petőfi utcai szennyvízátemelő szivattyú 
felújítása 1 db/év

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

500               Bérleti díj 01.jan 31.dec Rövid X

4.
Gyáli szennyvízátemelő szivattyúk 
felújítása 28 db 3 évente, áthúzódik 
2020-ra

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

3 733           Bérleti díj 01.jan 31.dec Rövid X X

5.

*** Vecsés, Központi végátemelő telep 
kezelőépületének felújítása 
15.000.000.- Ft
(Gyál Város részaránya) áthúzódik 2018-
ról

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

6 150           Bérleti díj -2018 01.jan 31.dec rövid X

6. Magyar utcai szennyvízátemelő 
gépészeti felújítés, áthúzódik 2020-ra

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

4 000           Bérleti díj 01.jan 31.dec rövid X X

7.
Imperiál átemelő elektromos kapacítás 
bővítés és vezérlő szekrény cseréje, 
áthúzódik 2020-ra

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

4 000           Bérleti díj 01.jan 31.dec rövid X X

8.
Szélső utcai átemlő elektromos 
kapacitás bővítés és elektromos vezérlő 
szerkrény felújítása, áthúzódik 2020-ra

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

4 000           Bérleti díj 01.jan 31.dec rövid X X

9.
Gyáli Átemelők vezérlő szekrényeiben 
szünetmentes tápokcseréje, áthúzódik 
2020-ra

n.r Gyál Város 
Önkormányzat

4 000           Bérleti díj 01.jan 31.dec rövid X X

10.
Petőfi utcai átemelő 
építészet+gépészet felújítása áthúzódik 
2018-ról , áthúzódik 2020-ra

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

12 000         Bérleti díj -2018 01.jan 31.dec rövid X X

11.
Petőfi utcai átemelő elektormos és 
írányítástechnikai  felújítása teljes 
szekrénycserével, áthúzódik 2020-ra

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

8 000           Bérleti díj 01.jan 31.dec rövid X X

12. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali 
feladatok

Gyál Város 
Önkormányzata 

3 795,75      Bérleti díj Közép X X X X

13.

*** 1 db/év vecsési Központi 
végátemelő  szivattyú felújítása (3 db 3 
évente) 900.000 Ft/db
(Gyál Város részaránya)

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

369               Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X X X X

14. Petőfi utcai szennyvízátemelő szivattyú 
felújítása 1 db/év

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

500               Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X X X X

15. Gyáli szennyvízátemelő szivattyúk 
felújítása 28 db 3 évente

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

3 733           Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X X X X

16. Kosztolányi u. szennyvízátemelő 
építészet+gépészet felújítás

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

8 000           Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X

17. Puskás u. szennyvízátemelő 
építészet+gépészet felújítás

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

8 000           Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X

18. Erdősor u. szennyvízátemelő 
építészet+gépészet felújítás

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

8 000           Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X

19. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali 
feladatok

Gyál Város 
Önkormányzata 

3 795,75      Bérleti díj Hosszú X X X X X X X X X X

20. Petőfi utcai szennyvízátemelő szivattyú 
felújítása 1 db/év

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

500               Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X X X X X X X X X X

21.

*** 1 db/év vecsési Központi 
végátemelő  szivattyú felújítása (3 db 3 
évente) 900.000 Ft/db
(Gyál Város részaránya)

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

369               Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X X X X X X X X X X

22. Gyáli szennyvízátemelő szivattyúk 
felújítása 28 db 3 évente

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

3 733           Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X X X X X X X X X X

23. Szondi u. szennyvízátemelő 
építészet+gépészet felújítás

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

8 000           Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X

24. TESCO szennyvízátemelő 
építészet+gépészet felújítás

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

8 000           Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X

25. Kacsóh Pongrác u. szennyvízátemelő 
építészet+gépészet felújítás

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

8 000           Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X

26. autóker u. szennyvízátemelő 
építészet+gépészet felújítás

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

8 000           Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X

27. Ibolya u. szennyvízátemelő 
építészet+gépészet felújítás

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

8 000           Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X

28. Szélső u. szennyvízátemelő 
építészet+gépészet felújítás

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

8 000           Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X

29. Némediszőlő I. szennyvízátemelő 
építészet+gépészet felújítás

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

8 000           Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X

30. Némediszőlő II. szennyvízátemelő 
építészet+gépészet felújítás

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

8 000           Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X

*** A tervezet nettó költség   Vecsés, Gyál, Üllő közös végátemelőhöz kapcsolódó  teljes felújítási,pótlási költség Gyálra eső hányadát tartalmazza.
nr. Nem releváns
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Tárgy: Javaslat Gyál Város Önkormányzatának a 2019-
2023 évre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi 
Program Intézkedési Tervének felülvizsgálatára 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyelőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tv. 31. §-a rendelkezik a 
helyi esélyegyenlőségi programokról. A tv. 31. §. (1) bek. szerint a települési önkormányzat öt évre szóló helyi 
esélyegyenlőségi programot fogad el. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete eleget tett a törvényi 
kötelezettségének és 10/2019.(I.31.) sz. határozatával elfogadta a Helyi Esélyegyenlőségi Programját 
(továbbiakban: HEP) a 2019-2023. közötti időszakra vonatkozóan, melynek részét képezi az Intézkedési terv.  
Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, ellenőrzésére és az ennek 
során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba történő beépítésének garantálására Helyi 
Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot (HEP Fórumot) hozott létre, hogy a HEP IT-ben vállalt feladatok 
településünkön maradéktalanul megvalósuljanak.  
 
A HEP Fórum 2020. január 23-án megtartotta első ülését, melyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési 
Tervét (HEP IT) és a megvalósításra váró intézkedésekkel kapcsolatosan érkezett felelősi hozzászólásokat 
áttekintette, megtárgyalta és elfogadta azokat. Ennek alapján a HEP Fórum részét képező Intézkedési Terv 
kiegészítésre került egy oszloppal, mely az eredeti HEP óta elkészült változásokat tartalmazza.   
 
A jogalkotási törvény lehetőséget biztosít a helyi önkormányzatok képviselő-testületei számára, hogy a saját és 
az általa irányított szervek tevékenységét, cselekvési programját, működését normatív határozatban szabályozza. 
Tekintettel arra, hogy jelen előterjesztés tárgyát képező helyi esélyegyenlőségi programmal a képviselő-testület   
cselekvési programját fogadta el, javaslom a T. Képviselő-testületnek, hogy határozatát normatív határozatként 
hozza meg. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékelt Helyi Esélyegyenlőségi Program részét képező Intézkedési 
Terv felülvizsgálata kapcsán elkészült iratanyag elfogadására. 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Gyál Város Önkormányzata Helyi 
Esélyegyenlőségi Programjának részét képező Intézkedési Terv felülvizsgálatával kapcsolatos iratanyagot, az 
előterjesztés mellékletének megfelelő tartalommal. 
Határidő: 2020.02.29. 
Felelős: Polgármester 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 Ifjúsági és Sport Bizottság 
 Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 Oktatási és Kulturális Bizottság 
 Szociális és Egészügyi Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Polyák Józsefné esélyegyenlőségi referens, ügyintéző  
 
Gyál, 2020. január 31. 
                  Pápai Mihály 
                 polgármester 
Melléklet:  
1. Helyi Esélyegyenlőségi Program intézkedési tervben lévő felelősök válaszlevelei   
2. HEP Fórum jegyzőkönyve 
3. HEP IT (kiegészített) 






















	Meghívó
	01. Javaslat az Eisberg Kft.  területére vonatkozóan a településrendezési eszk.részl.mód. A dokumentáció elfogadása
	Településszerkezeti tervi leírás 2.
	 SZT_11_M5-
	TSZT_M4-
	 Állami főépítész szakmai véleménye Egyben-

	02. Javaslat a gördülő fejlesztési terv (2018-2032) módosítására
	 A DPMV Zrt. megkeresése
	 183.2018.X.25. kt.határozat
	 Tábla 1
	 Tábla 2

	03. Javaslat a  HEP IT. Felülvizsgálatára 
	HEP IT felelősök válaszlevelei
	 HEP Fórum jkv
	HEP Fórum jelenléti ív
	. HEP IT (kibővített oszloppal)

	ADP49AE.tmp
	Gyál Város Önkormányzatának
	Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottsága
	M E G H Í V Ó





