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BEVEZETÉS
Gyál Város Településrendezési eszközeinek részleges módosításával kapcsolatos előzetes
Önkormányzati intézkedések:
Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 240/2021.(XI:25.) Kt. határozatában döntött Gyál
Város Településrendezési eszközeinek részleges módosítása tárgyában. (2. számú melléklet)
A képviselő-testület a Gyál 8000, 8001, 8002, 0103/26, 0103/25,0103/23. 0103/22, 0103/21, 0103/20,
0106/3, 0107/8, 0107/29, 0107/30, 0107/32, 0107/33, 0107/34 hrsz-ú területeinek módosítását
gazdasági célú beruházás megvalósulása érdekében támogatja és kiemelt fejlesztési területté
nyilvánította a területet. Döntését a 314/2012. (XI.8.) Korm. rend. 32. § (6) bek. c) pontja alapján
hozta meg.
A 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 9. sz. mellékeltben szerepeltetett véleményező szervek
előzetes véleményét nem kérte meg az Önkormányzat, mivel a jelen jogszabályi környezet lehetővé
teszi az tárgyalásos eljárás lefolytatását és tervezői megítélésünk szerint nincs olyan területi
befolyásoló tényező, ami az előzetes véleménykérést indokolta volna. A település 2013-2015 évi
felülvizsgálat és részterületi módosítások során a 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete
alapján megkért adatszolgáltatások és az új területrendezési tervek lehatárolásának adatai
rendelkezésre állnak.

A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELJÁRÁS
Gyál Város Helyi Építési Szabályzatát és szabályozási tervét a 314/2012. (XI.8.) Korm. rend. 32.§.(1)
bek. c) pontja és az 1997.évi LXXVIII. Építési törvény alapján a 314/2012. (XI.8.) kormányrendelet
2018. január 1-től hatályos eljárási szabályok és tartalmi követelményeknek megfelelően módosítja.
(Tervezési ciklusváltás miatt a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet eljárási szabályaira tér át az
egyeztetési eljárás.) A településrendezési eszközök módosításának egyeztetési eljárása a 314/2012.
(XI.8.) Korm. rend. 42.§. szerint történik tárgyalásos eljárás keretében és az alátámasztó javaslat a
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklet tartalmi követelmények, valamint az OTÉK vonatkozó
előírásainak figyelembevételével, főépítészi feljegyzés alapján készülnek.
A Korm. rendelet 29/A. § (5) pontja, valamint a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési,
településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi, valamint közigazgatási hatósági
eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) bek. b) pont
alapján a TRE-módosítás munkaközi egyeztetési tervdokumentációjának partnerségi egyeztetése,
elektronikus úton is történhet.

A MEGBÍZÁS
Gyál Város Önkormányzata 2021 novemberében bízta meg a Pest megyei Terület-, Település-,
Környezet Tervező és Tanácsadó (továbbiakban: PESTTERV) Kft-t a településszerkezeti tervének
(TSZT), Helyi építési szabályzatának (továbbiakban: HÉSz) és a Szabályozási tervi (továbbiakban:
SZT) mellékletének a részleges módosításával.
4
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INDOKLÁS
Módosítási terület (Gksz gazdasági területfejlesztés)
A gazdasági funkciójú fejlesztésére kijelölt terület az M0 és M5 autópálya között Némediszőlő
területén gazdasági telephely kialakítása céljából jelenlegi kereskedelmi-szolgáltató
területfelhasználásba és övezetbe sorolt beépítetlen szántó és kivett művelési ágú 8000, 8001, 8002,
0103/26, 0103/25,0103/23. 0103/22, 0103/21, 0103/20, 0106/3, 0107/8, 0107/29, 0107/30, 0107/32,
0107/33, 0107/34 hrsz.-ú területen található.
A területen tervezett gazdasági telephely a telkek egyesítésével egyetlen összefüggő telekként
csarnoképület építésére alkalmas építési telek jönne létre, azonban ezt az elképzelést a jelenlegi
szabályozás nem teszi lehetővé, mivel a terület É-ÉK-i részén egy 16 méter szélességű
közútterületet szabályoz a terv, ezzel kettéválasztva a területet.
A hatályos szabályozási terv területet érintő Gksz-9 építési övezet építési paraméterei tervezett
kereskedelmi, logisztikai célú fejlesztéseket tekintve megfelelőek a fejlesztő számára, azonban az
említett fejlesztésének biztosítása céljából módosítani szeretne a szabályozási vonalak kialakításán.
Továbbá a módosítással összefüggésben a településszerkezeti terv módosítása válok szükségessé,
mivel a tervezett szabályozási nyomvonal területe a 0103/25 hrsz-ot érintően településszerkezeti
terven gazdasági területbe sorolt, mely területet a telephely kialakítás nem érinti és a tervezett
útterület is megszűnik azon a szakaszon. Tehát a 0103/25 hrsz-ot érintő jelenlegi gazdasági
területrész a kialakult erdő művelési ágú állapotnak megfelelően Ev védelmi erdőterületbe
visszasorolása tervezett.
A fejlesztési terület a település külterületéhez tartozik, ahol a közlekedési és közmű feltételek
részben biztosítottak, de a terület infrastruktúra fejlesztést igényel.
A tervezett projektek megvalósítása érdekében Gyál Városnak többek között a településszerkezeti
és szabályozási tervét is módosítania kell. A terület fejlesztésével a munkahelyteremtő szempont
mellett a terület a gazdasági funkciójú üzemi, logisztikai, raktározási-épület fejlesztésére alkalmassá
válik.
A gazdasági célú területfejlesztés kialakításánál, fontos szempont a terület környezetbe
elhelyezkedő épületek zavartalan fennmaradása és a minőségi gazdasági terültfejlesztés biztosítása
figyelembe véve a terület közlekedési, környezetvédelmi és egyéb védelmi követelményeit. Ezen
szempontoknak a terület gazdasági célú szabályozásánál és településképbe való illeszkedésénél is
érvényesülniük kell.
A képviselő-testület fejlesztési elképzelést a szolgáltatási funkciók bővítése és a gazdaságfejlesztés
érdekében támogatja.

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVELŐZMÉNYEK
A településen jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban:
•
•

189/2014.(XI.27.) határozat Gyál Város településfejlesztési koncepciójáról
190/2014.(XI.27.) Kt. határozattal elfogadott Gyál Város településszerkezeti terve (TSZT/M1)
178/2015.(VII.16.) Kt. határozattal elfogadott Gyál Város településszerkezeti terve (TSZT/M1jav) egységes szerkezetben
130/2018.(VI.28.) Kt. határozattal elfogadott Gyál Város településszerkezeti terve (TSZT/M2) -egységes
szerkezetben
5
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•

37/2020.(II.27.) Kt. határozattal elfogadott Gyál Város településszerkezeti terve (TSZT/M4) -egységes
szerkezetben
125/2019.(VI.27.) Kt. határozattal elfogadott Gyál Város településszerkezeti terve (TSZT/M4) -egységes
szerkezetben
17/2014.(XII.01.) önk. rendelet Gyál Város helyi építési szabályzatáról (HÉSZ)
16/2015. (VII.16.) önk. rendelet Gyál Város helyi építési szabályzatáról 17/2014.(XII.01.) önk. rendelet
módosításáról
2/2017.(I.30) önk. rendelet Gyál Város helyi építési szabályzatának részleges módosításáról.
18/2018.(VI.29.) önk. rendelet Gyál Város helyi építési szabályzatának részleges módosításáról.
4/2019. (II.01.) önk. rendelet Gyál Város helyi építési szabályzatának részleges módosításáról
9/2019. (V.31.) önk. rendelet Gyál Város helyi építési szabályzatának részleges módosításáról
11/2019. (VI.28.) önk. rendelet Gyál Város helyi építési szabályzatának részleges módosításáról
7/2020.(II.28.) önk. rendelet Gyál Város helyi építési szabályzatának részleges módosításáról
5/2020.(V.29.) önk. rendelet Gyál Város helyi építési szabályzatának részleges módosításáról
14/2021.(VI.24.) Önk. rendelete Gyál Város helyi építési szabályzatának részleges módosításáról

A HÉSZ rajzi módosuló mellékletei:
Rajzjel
Rajz megnevezése
SZT
Szabályozási terv; szelvényszám: 21, 25 (3 db A3)

Méretarány
M= 1:4.000

TERVEZÉSI FELADAT
1.

A hatályos településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat - HÉSZ (mellékleteként a
szabályozási terv) részleges módosítása az alábbiak szerint
a) A településszerkezeti terv módosítása (Ev védelmi erdőterület kijelölése a 0103/25 hrsz
területre vonatkozóan)
b) A szabályozási terv szabályozási vonalainak törlése a 0103/26, 0103/25,0103/23. 0103/22,
0103/21, 0103/20, 0106/3, 0107/8, 0107/29, 0107/30, 0107/32, 0107/33, 0107/34 hrsz-ú
területeket érintően, valamint új szabályozási vonalak szükség szerinti feltüntetése a
kanyarodósávos csomópont kiépítése érdekében a szükséges szabályozási vonalak
feltüntetésével, mely a 8002 hrsz-ú útterület módosítását igényli.
A 0103/25 hrsz-ú telek közterületi kapcsolatának biztosítása, melyhez a fejlesztési
területből szabályozandó útterület.
A módosítás a fent felsorolt, elsősorban Fejlesztő által kezdeményezett és Önkormányzat által
meghatározott, alábbi pontokba foglalt tématerületekre terjed ki, annak alátámasztására irányuló
rövid helyzetfeltáró leírás is a módosítással érintett területre készül a szükséges településrendezési
és közlekedési szakági alátámasztó munkarészekkel.

Tervezési cél
A hatályos szabályozási terv területet érintő
Gksz-9 építési övezet építési paraméterei
tervezett kereskedelmi, logisztikai célú
fejlesztéseket tekintve megfelelőek a
fejlesztő számára, azonban módosítani
szeretne a szabályozási vonalak kialakításán.
Továbbá a módosítással összefüggésben a
településszerkezeti terv módosítása válok
szükségessé. A területen lévő Gksz-9 építési
övezet paraméterei nem módosulnak. A
tervmódosítás a településszerkezeti terv
(TSZT), HÉSZ rendelet és a mellékletét
képező SZT - 21, 25 tervlapszelvényre terjed
ki.

SZT terület
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A tervezési területek lehatárolását, városon belüli elhelyezkedését az 1 ábra (áttekintő térkép)
mutatja be. Az egyes részterületi változásokat az SZT módosítás a 1:4000 léptékben mutatjuk be és
dokumentáljuk, az érintett 21-ös és 25-ös szelvényen. Településtervi módosítás a település egyéb
területeit nem érinti, a fent leírt TSZT és SZT módosítással érintett területén kívüli településrészekre
a jelenleg érvényes településrendezési terv hatályos.
A módosítás az alábbi feladatokra és munkarészekre nem terjed ki:
- Magasabb szintű jogszabályi változás átvezetése a HÉSZ-be és egységes szerkezetű HÉSZ
készítése
ÁTTEKINTŐ TÉRKÉP
(tárgyalásos eljárás keretében a módosuló területek bemutatásával /SZT/) 1.ábra
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ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT
1. A KÖRNYEZETALAKÍTÁS TERVE
1.1.

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLATOK

1.1.1. Javasolt településszerkezet, területfelhasználási rendszer
1.1.1.1. Beépítésre szánt területek
(kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület)
A település területén meglévő, jelenleg működő gazdasági funkciójú területek a területükön folyó
gazdasági tevékenység jellegétől függően a településszerkezeti tervben kereskedelmi-szolgáltató
területként és ipari gazdasági területként kerültek besorolásra.
A helyi munkahelyteremtés fokozása érdekében a korábban igénybe vett gazdasági területek
rehabilitációja és fejlesztése is cél. A gazdasági területek fejlesztésénél a településszerkezeti és
szabályozási terv a települési adottságokat és a település fejlesztési elképzeléseit egyaránt
figyelembe veszi.
A tervmódosítás keretében új (szabályozási tervben realizált) kereskedelmi-szolgáltató (Gksz)
övezet kialakítására nincs szükség, mivel a hatályos HÉSZ rendelet az igényelt övezeti
paramétereket tartalmazó előírást jelenleg már tartalmaz. A terv részleteit a 1.2.1. fejezet
tartalmazza.
BEÉPÍTÉSRE SZÁNT GAZDASÁGI TERÜLETEK

Gazdasági területek:

Kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület (Gksz)
szintterület sűrűség 2,5
Ipari gazdasági terület (Gip)
szintterület sűrűség 0,8

A területfejlesztés a TSZT módosítását szükségessé teszi, a település területfelhasználási területi mérlegét is befolyásolja, a területrendezési tervekkel való összhang igazolását
szükségessé teszi. Mivel új beépítésre szánt területet nem jelöl ki a terv, ezért biológiai
aktivitásérték pótlása sem szükséges.
1.1.1.2. Beépítésre nem szánt területek - (közlekedési területek)
Közlekedési területek
A módosítási és fejlesztési területet érintő útszakaszok a fejlesztési területeket a szükséges
mértékben feltárják, de a kiszabályozott úthálózat felülvizsgálatára szükség van. A módosítás során
közterület céljára kiszabályozott terület megszüntetése és új közterület kijelölése történik. Lásd. 3.
fejezet 3.1.2. pontba
1.1.1.4. Védelmi és korlátozó elemek
Az alábbi korlátozó elemek érintik a tervmódosítást:
a) védőtávolságok,
- M0-M5 autópálya védőtávolsága a tengelytől mért 100-100 m
- 4606 számú országos közút 50-50 méteres védőtávolsága
- 20 kV-os szabadvezetékes hálózatok külterületen 5,0 - 5,0 m,
- nagynyomású gázvezeték 5 -5 m
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1.2
A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI
1.2.1. A településszerkezeti és szabályozási tervi változások bemutatása

A változás iránya
Beépítésre szánt
terület
visszaminősítése
beépítésre nem
szánt területté

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVI MÓDOSÍTÁST IGÉNYLŐ TERÜLET
sorszám
Terület
Helyrajzi
TSZT Terület-felhasználás módosítás
)
(m2)
szám (hrsz.)
hatályos
tervezett
1/ba
1/bb

3108

Gksz
kereskedelmiszolgáltató
gazdasági terület

0103/25
területrész

Ev
védelmi erdőterület

Szabályozási tervi módosítást igénylő beavatkozások:
s.sz

Érintett területek/cél

Hrsz.

Terület/m2

gazdasági telephely
tervezett közlekedési
területének megszüntetése

0107/8, 0107/32
0107/33, 0107/34
0103/20, 0103/22
0103/23, 0103/26
0106/3

7363

(KÖu)
közlekedési
övezet

meglévő közlekedési
terület területrészének
megszüntetése
telephelykialakítás céljára

0106/3

1636

(KÖu)
közlekedési
övezet

0103/25

2771

0103/25

337

meglévő közlekedési
terület területrészének
megszüntetése erdő
területbe történő
átsorolással

0106/3
területrésze

255

0103/25 hrsz ú
erdőterületet megközelítő
kiszabályozandó útterület

0107/29, 0107/8
0107/32, 0107/33
0107/34, 0106/3

közlekedési célra
fennmaradó útterület

0106/3
területrésze
0107/29, 0107/8
0107/32, 0107/33
0107/34, 0103/20
0103/21, 0103/22

1/aa

1/ab

1/ba

1/bb

1/bc

1/ca

1/cb

gazdasági telephely
közlekedési területének
megszüntetése

1/cc
közlekedési célra
fennmaradó útterület
1/cd

1/ce

meglévő közlekedési
terület területrészének
megszüntetése
telephelykialakítás céljára

8002

a terület feltárását
biztosító szabályozási
szélesség kijelölése

0103/26, 8001
8002

9

2222

85

Hatályos övezeti
besorolás

(KÖu)
közlekedési
övezet
(Gksz-9)
Kereskedelmiszolgáltató,
gazdasági övezet
(KÖu)
közlekedési
övezet
(Gksz-9)
Kereskedelmiszolgáltató,
gazdasági övezet
(KÖu)
közlekedésiövezet

Tervezett
övezeti
besorolás
(Gksz-9)
Kereskedelmiszolgáltató,
gazdasági
övezet
(Gksz-9)
Kereskedelmiszolgáltató,
gazdasági
övezet
(Ev)
védelmi
erdőövezet
(Ev)
védelmi
erdőövezet
(Ev)
védelmi
erdőövezet
(KÖu)
közlekedési
övezet
nem módosul

895

(KÖu)
közlekedési
övezet

nem módosul

3300

(KÖu)
közlekedési
övezet

(Gksz-9)
Kereskedelmiszolgáltató,
gazdasági
övezet

670

(Gksz-9)
Kereskedelmiszolgáltató,
gazdasági övezet

(KÖu)
közlekedési
övezet
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Szabályozási terv módosítási területei

Összefoglalva:
- A fejlesztési területen kiszabályozott tervezett útterület megszűnik és területe gazdasági és
erdőövezetbe kerül.
- A területet átszelő 0106/3 hrsz-ú útterület részlegesen megszűnik és a és területe
gazdaságiterületbe kerül. A 0106/3 hrsz-ú útterület további szabályozással érintett részei
közlekedési övezetbe maradnak, másik része erdőövezetbe kerül át.
- A 0103/25 hrsz-ú telek kiszolgálása érdekében a fejlesztési terület É-NY -i határában 6 méter
szabályozási szélességű útterület kiszabályozása történik.
- A Terület feltárását biztosító 8002 hrsz-ú útterület mintegy 3400 m2 területrésze a telephely
részeként gazdasági területbe kerül és a 4602 jelű országos közúthoz kapcsolódóan
szabályozási vonal korrekció történik az útkapcsolat csomóponti kialakítása érdekében.
- Közúti közekedési célra átadandó terület összesen mintegy 3870 m2.
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A TERÜLET ADOTTSÁGAI-MÓDOSÍTÁSI PROGRAM BEMUTATÁSA
A fejlesztésére tervezett terület, mely az M0 és M5 autópálya között Némediszőlő területén
gazdasági telephely kialakítása céljából jelenlegi kereskedelmi-szolgáltató területfelhasználásba és
övezetbe sorolt beépítetlen területen található. (8000, 8001, 8002, 0103/26, 0103/25,0103/23.
0103/22, 0103/21, 0103/20, 0106/3, 0107/8, 0107/29, 0107/30, 0107/32, 0107/33, 0107/34 hrsz.)
Területe mintegy: 17,5 ha
A terület egy része művelésből kivett telek, a további területrészek szántó 3 és 4 minőségi osztályú
területek.
A fejlesztő a településrendezési terv módosítását követően a hatályos terv szerinti
területfelhasználási és övezeti besorolásnak megfelelően a további területek művelésből való
kivonását és belterületbe vonását, valamint telekalakítást kezdeményezi az Önkormányzat
támogatásával.
A területen a telekegyesítés után tervezett 43000 m2-es csarnoképület építése tervezett
parkolóterületekkel és a zöldterülettel.
A rendelkezésre álló építési terület nagysága alapvetően határozza meg és korlátozza a megépíthető
épület méretezését, figyelemmel arra, hogy a cél egy olyan épület létrehozása, amely a
környezetbe és településszerkezetbe integrálódik, valamint biztosítja az épített és természetes
környezeti elemek egyensúlyát és a megfelelő méretű zöldfelület nagyságát is.

Közlekedési adottságok:
A terület 4602 jelű országos közútról történő megközelítésére biztosított a 8002 hrsz-ú útterületen
keresztül., mely közúti kapcsolat a tervezés során módosul. A hatályos szabályozás megfelelő
szabályozási szélességet biztosít a közút és közműhálózat fejlesztésére a 4602 jelű országos közút
szélesítése érdekében. A fejlesztési területen jelölt kiszabályozott tervezett közterület
megszüntetésére van szükség a fejlesztési terület optimális kihasználtsága okán. A 0106/3 hrsz ú
önkormányzati út megszüntetésével a 0103/25 hrsz-ú telek közterületi kapcsolatának kiépítésére
lesz szükség.

Közműellátási adottságok:
Az országos közút mentén a 20 kV-os elektromos vezeték és a nagynyomású gázvezeték képült ki.
A vezetékek kiváltása a területfejlesztés függvényében tervezett.
A 4602 számú közút M0 csatlakozásánál a víziközművek rendelkezésre állnak, továbbvezetésük
javasolt a fejlesztési terület határáig a (víz, szennyvízcsatorna). Vagyis közműkapcsolat a vezetékek
tovább építésével megvalósítható.
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googlemaps felvétel

A kivonat a hatályos településszerkezeti tervből

A kivonat a hatályos szabályozási tervből
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A kivonat a módosított településszerkezeti tervből

A kivonat a módosított szabályozási tervből

A tervmódosítás a Hész szöveges övezeti előírásait nem érinti.
A Hész módosítása a mellékletét képező SZT-21, 25 jelű tervlapot érinti.
A Hatályos HÉSZ 8000, 8001, 8002, 0103/26, ,0103/23. 0103/22, 0103/21, 0103/20, 0106/3, 0107/8,
0107/29, 0107/30, 0107/32, 0107/33, 0107/34 hrsz. területre vonatkozó övezeti előírása:
33.A gazdasági területek (Gksz) építési övezeteinek általános előírásai
48. §(1) Nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységet szolgáló építmények elhelyezésére
szolgál.
(2) Az építési övezetben az alábbi rendeltetésű épületek helyezhetők el:
a.) raktározás
b.) kereskedelmi szolgáltató
c.) nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú
d.) igazgatási, egyéb iroda,
e.) parkolóház, kereskedelmi célú, közforgalmú üzemanyagtöltő (csak részletes szabályozási terv
alapján),
f.) sport, egyéb közösségi szórakoztató épület (lakóterülettől min. 200 m távolságra),
g.) gazdasági tevékenységi célú épületen belül, a tulajdonos, a használó, illetve a személyzet számára
szolgáló lakás (legfeljebb egy lakás),
h.) közműépítmény
(3) A Gksz építési övezetekben az alábbi melléképítmények helyezhetők el, kivéve, ha az egyes építési
övezetek részletes előírásai másként határozzák meg:
a.) közmű-becsatlakozási műtárgy,
b.) közműpótló műtárgy,
c.) hulladéktartály-tároló,
d.) önálló - épülettől különálló - kirakatszekrény,
e.) kerti építmény,
f.) folyadék- és gáztároló,
g.) antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop.
h.) Legfeljebb 20 m2 beépített alapterületű egyszintes portaépület.
13
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(4) Az újonnan gazdasági övezetté váló területeken építési övezetben az elő, oldal és hátsókert
legkisebb mélységét a magasabb rendű jogszabályok vonatkozó előírásai szerint kell kialakítani, kivéve
ahol ezt az övezeti előírás és a szabályozási terv másképp határozza meg.
(5) Ha a gazdasági terület lakó, különleges vagy vegyes területtel határos, akkor a szomszédos lakó,
különleges - vagy területek felé, a gazdasági övezetbe tartozó építési telek területén, a telekhatárok
mentén, összefüggő, többszintes védő zöldsávot kell kialakítani, melynek minimális szélessége 5 m,
kivéve, ha a szabályozási terv másként rendelkezik.
(6) Az övezet telkein csak az ott folytatott tevékenységhez kötődő hirdetőtábla helyezhető el.
(7) Az övezetben technológiai okokból szükséges építmények építése céljára, az övezetben megadott
épületmagasságtól el lehet térni az alábbiak szerint:
a.) antenna, víztorony, esetén: 40,0 m.
b.) kémény, világító berendezés, anyagtároló siló, hirdetőoszlop: 20,0 m.
58. §
(1) A Gksz-9 jelű építési övezet előírásai:
a.) Beépítési mód szabadon álló
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2) 4000
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%) 50
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 50
e.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m) 20,0
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 20
h.) Szintterületi mutató 1,5
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): 10
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m): 10
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 10
l.) A Közműellátás mértéke: teljes
(2) Az építési övezetben az alábbi rendeltetésű épületek nem helyezhetők el:
a.) parkolóház, üzemanyagtöltő
b.) sport, egyéb közösségi szórakoztató épület
c.) gazdasági tevékenységi célú épületen belül, a tulajdonos, a használó, illetve a személyzet számára
szolgáló lakás
(3) Az övezetben kialakult szálláshely rendeltetésű épületek fenntarthatók.”
A Hatályos HÉSZ 0103/25 hrsz. területre vonatkozó övezeti előírása:
„41. Az erdőterületek Ev és Eg jelű övezeteinek részletes előírásai
91. §
(1) Az Ev jelű védelmi erdőterület övezeti előírásai:
a.) az övezet telkei nem építhetők be, az elsődlegesen védelmi rendeltetésű erdőterületeken épület nem
helyezhető el;
b.) a védelmi rendeltetésű erdőben a 91. §(6) bekezdésben foglaltakon túl az alábbi rendeltetésű
építmények is elhelyezhetők:
- a természetjárást és a testedzést szolgáló építmények (pl. esőbeálló, pad, tűzrakó, erdei tornapálya,
stb.)
- gyalogút, kerékpárút, lovaglóút és ezek pihenőhelyei.”
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A tervezés során figyelembe kell venni:
-

-

-

-

-

A Terület jól megközelíthető az MO autópálya irányából, a 4206 számú közúton keresztül. A
terület feltárását a szabályozási terven 8002 hrsz-ú telek csatlakozásánál biztosítható.
Közműellátásánál az alapközmű ellátás – a vízellátás, a villamos energia-ellátás,
szennyvízelhelyezés –a közművek a fejlesztési terület környezetében rendelkezésre állnak, a
közműkapcsolat megvalósítható.
A fejlesztési terület megközelítése és egyéb infrastrukturális ellátása a meglévő hálózatra
épülve a funkcióból és építési intenzitásból adódó terhelést bíró infrastruktúra fejlesztése a cél.
A tervezési területhez közvetlenül kereskedelmi szolgáltató gazdasági és erdőövezetbe sorolt
területek csatlakoznak, amelyhez kapcsolódó kialakult gazdasági területfejlesztés szervesen
kapcsolódik.
A tervmódosítással érintett terület jelenlegi és tervezett funkciója nem sért sem építészeti, sem
régészeti, sem ökológiai, sem földvédelmi értékeket.
A terület építési paraméterei nem módosulnak. Marad Gksz-9 építési övezet.
A gazdaságfejlesztési terület esetében az épület elhelyezésénél és építési hely
meghatározásánál figyelembe veendő az elektromos és gázvezetékek, az autópályák
védőtávolsága, a településképvédelem és a szomszédos gazdasági területek érdekei.
Mivel új beépítésre szánt területet nem jelöl ki a terv, ezért biológiai aktivitásérték pótlása nem
szükséges.
A tervmódosítás a településszerkezeti terv módosítását szükségessé teszi, a település
területfelhasználási - területi mérlegét befolyásolja, a területrendezési tervekkel való összhang
igazolása szükséges.
A tervezett telekállapotnak megfelelően a szabályozási terv módosítása megtörténik.
Országos Területrendezési Terv vizsgálata alapján a területet egy részét érinti az erdők
övezete.
A terület egyéb más Országos Területrendezési Tervi, vagy Budapesti Agglomeráció
Területrendezési Tervi övezetek közül az országos vízminőség-védelmi terület és ásványi
nyersanyagvagyon övezete által közvetve érintett.

1.2.3. A változások hatályos településfejlesztési koncepcióval való összhangjának bemutatása
(a településrendezési javaslatok összhangja a koncepcióban megfogalmazott jövőképpel és
célokkal)
Tervezési szempontok, településfejlesztési koncepcióval nincs összefüggésben.
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2.1.

2. SZAKÁGI JAVASLATOK
TÁJRENDEZÉSI JAVASLATOK

2.1.1. Tájhasználat, tájszerkezet javaslata
2.1.2. Természetvédelmi javaslatok
2.1.3. Tájvédelmi és tájképvédelmi javaslatok
Összefoglaló:
Mivel a területek beépítésre szánt területi besorolását Gyál hatályos településrendezési eszközei
közül a Településszerkezeti terv és a szabályozási terv is tartalmazza, a tervezett módosításoknak,
illetve az ezeket lehetővé tevő övezeti átsorolásoknak nincsenek említésre méltó táji hatásai.
Az övezeti módosítások sem tájszerkezeti és tájhasználati szinten, sem táj- és tájképvédelmi
vonatkozásban nem rendelkeznek releváns hatásokkal.
Természetvédelmi és ökológiai hálózati szempontból az a módosítási területek nem érintettek,
védendő élőhelyekkel, fajokkal, valamint megtartandó értékes egyéb zöldfelülettel nem
rendelkeznek, élővilágvédelmi okokból korlátozás, illetve tilalom alatt nem állnak.
Összefoglalóan megállapítható, hogy a Gyál Város hatályos településrendezési eszközeiben foglalt
táj- és természetvédelmi javaslatok és előírások módosítását, kiegészítését nem teszik szükségessé
a tárgyi szabályozási elemek módosításai.
2.1.4. Biológiai aktivitásérték változása
A tervmódosítás során tervezett területfelhasználási, illetve övezeti változtatások nem teszik
szükségessé új beépítésre szánt terület kijelölését, ezért a biológiai aktivitásérték egyenlegre való
hatások vizsgálata sem szükséges, az övezeti módosítások kompenzációt nem igényelnek.

2.2.

ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE

(zöldterületek, intézményi és lakókertek, erdő és mezőgazdasági területek, vonalas zöldfelületi elemek)
2.2.1. Zöldfelületi rendszer elemeinek fejlesztési javaslatai
2.2.2. Zöldfelületi ellátottság alakulása
2.2.3. Zöldfelületek ökológiai szerepének erősítésére vonatkozó javaslatok

Összefoglaló:
A fent leírt táj- és természetvédelmi, táji, zöldfelületi adottságoknak megfelelően a tervezett
övezetmódosítások nincsenek hatással a települési szintű zöldfelületi rendszerre, a zöldfelületi és
zöldterületi ellátottság szintjére is színvonalára.
A módosítások helyi szinten is csak elenyésző hatással lesznek a zöldfelületi rendszerre, a hatályos
tervi állapotokhoz képest.
A módosítás területén különösebb szerkezeti megkötések nélkül alakítható ki a min. 20%-os
aránynak megfelelő zöldfelületi fedettség, de célszerűen elsősorban a határoló közterületek felé eső
telekhatároki menti sávokba koncentrálva a fás szárú növénytelepítések többségét.
A telephelyek zöldfelületi kialakítása során az ökológiailag legproduktívabb fa- és cserjefajok
alkalmazása kívánatos, az özönfajok alkalmazása tilos.
A növénytelepítéshez a mélyépítési munkák és a tereprendezés során helyben megmozgatott
talajréteget célszerű felhasználni A növénytelepítést a telephelyek közművesítését és
tereprendezését követően, lehetőleg már a magasépítési munkákkal párhuzamosan célszerű
elvégezni, a növényzet által kifejtett ökológiai védőhatások mielőbbi érvényesülésének lehetővé
tétele érdekében.
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3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK
KÖZÚTI HÁLÓZATI KAPCSOLATOK
3.1.1. Országos közutak
A terület megközelítését a 4602 jelű Vecsés-Alsónémedi összekötő út biztosítja. Az összekötő útnak
a terület közelében csomópontja van az M5 autópályával és az M0 autóúttal.
A 4602 jelű út, érintett szakasza külterületi jellegű, 2x1 sávos, forgalma 6432 Ej/nap. Az út tervezési
osztálya: K.V.B.
3.1.2. Település utak
A tervezési területen levő 0103/25 vérerdő terület megközelítését biztosító 0106/3 hrsz. közterület
megszűnik, ezért a fejlesztési terület ÉNY-i határán 6 m széles út terület kialakítását javasoljuk,
amely fenntartó járművek közlekedését biztosítja. Az út külterületi jellegű, tervezési osztálya: K.VI.

3.2.

FŐBB KÖZLEKEDÉSI CSOMÓPONTOK

Jelenleg a 8002 hrsz-on lévő útterület biztosítja a fejlesztési terület feltárását 16 méteres
szabályozási szélességgel. A terület feltárása telekújraosztás/telekegyesítés után továbbra is ezen a
területen keresztül tervezett.
A tervezett logisztikai létesítmény megközelítését a 4602 jelű országos mellékúton kialakítandó
csomópont biztosítja. A csomópontban az út mindkét irányában kiválás és becsatlakozási sáv
szükséges, ez az útpálya szélesítését teszi szükségessé mintegy 200 m hosszban.
Az útpálya bővítése a fejlesztési terület felé történik. A javasolt szabályozás a közművek és az árok
elhelyezése miatt szükséges.
Az engedélyezési tervi szintű terv alapján a szabályozási vonalak pontosítása szükségessé válhat.
Magyar Közút Pest megyei Igazgatósága előzetes állásfoglalását a tervezés során figyelembe kell
venni. (lásd. 4. melléklet)
A terv további szabályozási tervi beavatkozást nem igényel.
Gépjármű elhelyezés, parkolás telken belül biztosítandó.
Tervezett csomópont szabályozás
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Tervezett csomópont (ábra)
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4. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLATOK
Összefoglaló:
A városban a közművek kiépítettségénél továbbra is a vízellátás, a szennyvízcsatornázás, a
gázellátás, és a hírközlés /90-95 %/, illetve a villamosenergia-ellátás hálózatai /100 %-os/ jelenti az
európai szintűnek tekinthető mennyiségi kiépítettséget.
A tervezési területen elhelyezkedő, jelenleg beépítetlen tervezési területi egységek közműellátás
szempontjából ellátatlannak tekintendők, mivel a területre a közműbekötések nem épültek ki.
A beépítetlen tervezési terület mentén halad ugyanakkor a nagynyomású gázvezetés és 20kW-os
elektromos vezeték is. Ezen a vezetékek védőtávolságai egyrészt a terület beépítését korlátozó
tényezők, másrészt viszont a terület jövőbeni közműellátásának bázisai lehetnek.
A Viziközművek kiépítésére a Némediszőlő területén kiépített hálózatról lehetséges.
A hálózat, a kutak és minden műtárgy (tározók, gépházak, stb.) a település Önkormányzatának
tulajdonában vannak, a rendszer üzemeltetését a Dél Pest-megyei Víziközmű Zrt Gyáli
Üzemigazgatósága végzi. A gazdasági, kereskedelmi szolgáltató területek vízellátó hálózatánál NÁ
150 mm-es körvezeték rendszer kiépítése lenne szükséges a kommunális és tűzi-víz igények
biztosítására.
A kistérségi szennyvízelvezető rendszer üzemeltetője a vízellátáshoz hasonlóan a Dél Pest-megyei
Vízi-közmű Zrt. Gyáli Üzemigazgatósága.
Meg kell még említeni, hogy 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.
A településrendezési javaslat szerint az építésügyi előírásoknak megfelelően a terület egészén
gazdasági-kereskedelmi-szolgáltató terület kiépíthető.
A kedvező topográfiai, közlekedési adottságú tervezési területeken a tervezett komfortos,
kényelmes élet- és munkakörülményt, hatékony gazdálkodási lehetőséget nyújtó igényes telkek
számára a környezetvédelmi igényeket is kielégítő teljes közműellátás kiépítése szükséges.
A tervezési terület teljes közműellátására kiépítése szükséges a vízellátás, szennyvízcsatornázás,
korszerű vezetékes energiaellátás és a hírközlés. A felszíni vízrendezés kérdése az útépítéssel és az
ingatlanok beépítésével függ össze.
A tényleges és véglegesített beruházási szándék esetén jelentkező igények bejelentése a
továbbtervezés feladata.
A várható igények kielégítésének feltétele a közhálózati kapcsolatok kiépítésének megoldása,
továbbá a közhálózatok, bázisok szükséges kapacitás bővítésének a biztosítása, amelyhez vízi
közműveknél a ténylegesen igénybe veendő kapacitásokra közműfejlesztési hozzájárulást kell
fizetni, energiaközműveknél és elektronikus hírközlésnél szolgáltatási megállapodást kell kötni a
szolgáltatóval, amelyben a szolgáltató az ellátás biztosításának műszaki-gazdasági feltételei
rögzítheti.
19

19

Gyál Város településszerkezeti és szabályozási tervének részleges módosítása – Alátámasztó javaslat

Meg kell említeni, hogy a többször módosított 7/2006 TNM rendelet előírásának megfelelően, új
épületek esetén 2019. január 1. napjától már a 6. mellékletben szereplő közel nulla energiaigényű
épületek követelményszintjét kell alkalmazni. Ezen követelményszintek fontos új eleme lesz majd,
hogy a 6. melléklet IV. pontja szerint az épület energiaigényét az összesített energetikai jellemző
méretezett értékéhez viszonyítva legalább 25%-os mennyiségben, helyben termelt megújuló
energiaforrásból kell biztosítani. Ennek az energiahatékonysági elvárásoknak megfelelően új
épületet energiatakarékosan kell kivitelezni és az energiaszükséglet legalább 25 %-át megújuló
energiaforrás hasznosításával kell megoldani. Erre a napenergia hasznosítása kínál kedvező
lehetőséget. A továbbtervezés során ennek kielégítését is biztosítani kell.
Bár az energiaigények 25 %-át megújuló energiahordozó hasznosításával kell kielégíteni,
figyelembe kell venni a megújuló energiahordozó hasznosítási lehetőségének időjárás függőségét.
Így a hagyományos vezetékes energiahordozókkal ki kell tudni elégíteni a csúcs energiaigényeket, a
megújuló energiahordozó hasznosításával a hagyományos vezetékes energiahordozók éves
fogyasztása csökkenthető.

5. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK
(a településrendezési javaslatok környezetvédelmi összefüggéseinek bemutatása, várható környezeti
hatások, környezeti feltételek a föld, felszíni és felszín alatti vizek, levegőtisztaság-védelem, zaj- és
rezgésterhelés, hulladékkezelés vonatkozásában)

Összefoglaló:
A telephelyek kialakítása során a környezetvédelmi előírások általános betartása mellett figyelmet
kell fordítani a szabályzatban előírt, övezetnek megfelelő minimális zöldfelületi arány biztosítására
(ez mindkét esetben min. 25%), valamint a teleken belüli zöldfelületek ökológia hatékonyságának
lehetőség szerint maximalizálására.
Fontos ez ebben az esetben is, amikor környezeti szempontból nem zavaró hatású tevékenységek
telepítéséről és telephelyek, üzemek kialakításáról van szó, de az övezetben megengedett élő- és
holtfelületi arányok önmagukban is szükségessé teszik a környezet védelmét szolgáló
intézkedéseket. Az együttesen akár 75%-os mértékű beépítési- és burkolati arány kedvezőtlen
környezeti hatásokat eredményez, az ott folyó tevékenységektől függetlenül is. A Gksz övezetek
területén is fontos a klímavédelemhez helyi szinten való minél hatékonyabb hozzájárulás, a
növényzet általi ökológiai szolgáltatások minél magasabb szinten történő megvalósítása.
Ennek érdekében a telephelyek zöldfelületi kialakítását minél erősebb környezetvédelmi
védőhatással szükséges megoldani, Ezek közül itt is kiemelendő a többszintes fásszárú növényzet
telepítésének szükségessége, lehetőleg jó minőségű, előnevelt csemeték alkalmazásával, a
védőhatások mielőbbi érvényesítésének érdekében.
Pozitív hatású a beépített és burkolt felületek lehetőség szerint minél sűrűbb zöldfelületekkel,
esetleg vízfelületekkel való megszakítása, a minél nagyobb arányú árnyékolás biztosítása –
lehetőleg lombkoronák vagy tartószerkezetre futtatott növényzet alkalmazásával -, a közel
vízszintes és függőleges épületfelületek növényzettel való betelepítése.
E hagyományos környezet- és klímavédelmi eljárások alkalmazása mellett napjainkban már elvárás
a passzívházas építéstechnológiák használata, az energiatakarékos építésmódok, szerkezetek és
berendezések integrálása.
Emellett a telken belüli vízvédelem és vízgazdálkodás jelentősége sem elhanyagolható. Ennek
rendszerét (a lehulló csapadék helyben való megtartását és hasznosulását, a szennyezések
elkerülését, stb.) a zöldfelületgazdálkodással szerves egységben célszerű megoldani.
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A Gksz övezetekre vonatkozó általános és HÉSz előírások betartása esetén a telephelyekről az előírt
határértéket meghaladó zaj- és rezgéskibocsátással, talaj-, víz- és levegőszennyezéssel, valamint
hulladékártalmakkal nem kell számolnunk. Amennyiben ezek közül bármelyik mégis
környezetvédelmi problémaként jelentkezne, a telephelyen végzett tevékenység szükséges
mértékű korlátozását vagy tilalmát kell elrendelni.
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6. HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG

BEMUTATÁSA
(a településrendezési javaslatok összhangja a hatályos településszerkezeti tervben rögzített elhatározásokkal,
területek aktiválása, ütemezése)

A 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet 9.§ (6) bekezdés alapján a jelen 6. fejezet összevonásra kerül
az 1.2.1. sz. fejezettel.

IGAZOLÁS-ORSZÁGOS ÉS TÉRSÉGI TERÜLETFELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIÁK
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről 2018. évi CXXXIX. törvény 7.
melléklete alapján Agglomeráció szerkezeti terve alapján a módosítással érintett terület a települési
térségbe tartozik. A településszerkezeti módosítás keretében a tervezési területen belül egy 3108
m2 nagyságú Gksz gazdasági terület Ev védelmi erdőterületbe kerül.
A tervmódosítás a településszerkezeti terv módosítását szükségessé teszi, a település térségi
területfelhasználási - területi mérlegét nem befolyásolja, a területrendezési tervekkel való összhang
igazolását övezeti szempontból szükségessé teszi. A térségi területi mérleg adatai, azaz a
területfelhasználási kategóriák nagysága nem változik a módosítás során.
Megállapítható, hogy a települési térség területén és az erdőgazdálkodási térség terletén található a
módossal érintett terület, ezért szakmailag nem indokolt a térségi terveknek való megfelelés
részletes kidolgozása.
Az MATrT 11. § d) pontja alapján: „Az MATrT 11. § d) pontja alapján: „a települési térség területén
bármely építési övezet, övezet kijelölhető;”
Budapesti Agglomeráció szerkezeti terve (2018. évi CXXXIX. törvény 7. melléklet)

tervezési terület határa
A Vizsgált terület a Budapesti Agglomeráció Területrendezési
tervében a települési térségbe tartozik.
A tervezési terület mellett halad a térségi szerepkörű országos
összekötő út (4602) A térségi tervezett kerékpárút nyomvonal.
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Az MATrT. 12. § (1) bekezdése alapján:
A módosítási szándékok az MATrT 12.§ (1) a), b), c) pontjával nem ütköznek, mivel új beépítésre
szánt területet nem jelöl ki a terv.
„12. § (1) Ha jogszabály új beépítésre szánt terület kijelölését nem tiltja, a településrendezési tervben új
beépítésre szánt területet a következő szempontok mérlegelése alapján kell kijelölni: *
a) az új beépítésre szánt terület csatlakozik a meglévő települési területhez,
b) az új beépítésre szánt terület kijelölése nem okozza a különböző települések beépítésre szánt
területeinek összenövését, és
c) * új beépítésre szánt terület kijelölésére csak akkor kerül sor, ha a települési térségben nincs a
tervezett rendeltetésnek megfelelő beépítésre szánt területen beépítetlen földrészlet, vagy az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti
barnamezős terület.”
A fejlesztési terület a települési A BATrT térségi lehatárolásai a tervezési terület és
térségben, a belterületen Gksz településszerkezetitervi módosítással érintettterület lehatárolásával.
kereskedelmi
szolgáltató
gazdasági
területen
helyezkednek el.

a

A módosítással érintett 0103/25
hrsz-ú telekrész is a települési
térség része.
Mivel ez a telekrész is
visszakerül
Ev
védelmi
erdőterületbe, ezért a MATrT
12.§ (1) a), b), c) pontjaival
összhangban van a terv.

Az MATrT. 38. § (1) bekezdése alapján:
„Új lakóterület, vegyes terület, gazdasági terület, illetve üdülőterület abban az esetben jelölhető ki, ha
a)
a tervezett területfelhasználás jól illeszkedik a település meglevő szerkezetéhez,
b)
táj- és természetvédelmi, környezetvédelmi, erdővédelmi, valamint kulturális örökségvédelmi
és vízgazdálkodási szempontok alapján nem sért társadalmi érdeket, továbbá
c)
a tervezett funkció ellátásához szükséges műszaki infrastruktúra-kapacitás azt lehetővé teszi,
vagy az a terület igénybevételével párhuzamosan kiépül, továbbá új lakóterület kijelölése esetén a
Kormány rendeletében meghatározott feltételek teljesülnek.”
A módosítási szándék az MATrT. 38. § (1) bekezdésével nem ütköznek, mivel új beépítésre szánt
területet nem jelöl ki a terv, tehát annak előírásainak megfelel.
A fentiek alapján e tervdokumentációban rögzített módosítási javaslatokkal kapcsolatban
megállapítható, hogy 2018. évi CXXXIX. törvény előírásaival összhangban vannak.
A településszerkezeti terv módosul, de új beépítésre szánt területet nem jelöl ki a terv és 2018.
évi CXXXIX. törvény előírásainak megfelel.
Az előírásnak a 0103/26, 0103/25,0103/23. 0103/22, 0103/21, 0103/20, 0106/3, 0107/8, 0107/29,
0107/30, 0107/32, 0107/33, 0107/34 hrsz-ú ingatlanokon tervezett módosítás megfelel.
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IGAZOLÁS-ORSZÁGOS ÉS TÉRSÉGI ÖVEZETI KATEGÓRIÁK
3/3. Erdők övezete (2018. évi CXXXIX törvény alapján)

Területi érintettségével kapcsolatos állásfoglalásra
kötelezett államigazgatási szerv a NÉBIH és az PM
Kormányhivatal
Földművelésügyi
és
Erdőgazdálkodási Főosztály
A módosítással érintett terület erdő területet
érintenek.
A módosítással érintett 0103/25 hrsz-ú telekrész
erdőgazdálkodási térség része. De ez a telekrész is
visszakerül Ev védelmi erdőterületbe a tervmódosítás
keretében.
2018. évi CXXXIX törvény 3/3 mellékletének
lehatárolása alapján.

7. melléklet Ásványi nyersanyagvagyon-

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

övezete által érintett település
9/2019.(VI.14) MvM rendelet

Területi érintettségével kapcsolatos állásfoglalásra
kötelezett államigazgatási szerv a KDVVH. Az MATrT
alapján a módosítási területet érinti az országos
vízminőség védelmi területek övezete.

Megjegyzés:
Település
közigazgatási
területi
lehatárolással történt övezeti kijelölés. Az érintettség
a tervezett fejlesztési terület kialakítását nem gátolja.

A BATRT ÉS AZ OTRT TÉRSÉGI ÖVEZETEINEK VALÓ MEGFELELÉS ÖSSZEFOGLALÓ
2018. évi CXXXIX. törvény előírásai alapján érintett térségi övezetek:
Országos Területrendezési Terv - országos övezetek
Gyál
település
1.ökológiai hálózat magterületének övezete,
2. ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete,
érintett
3. ökológiai hálózat pufferterületének övezete,
4.kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete
nem érintett
5. jó termőhelyi adottságú szántóterület (1. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM
nem érintett
24
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területek
nem érintett
nem érintett
nem érintett
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rendelet)
6.erdők övezete
érintett
nem érintett
7.erdőtelepítésre javasolt terület övezete (2. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM
nem érintett
nem érintett
rendelet)
8.tájképvédelmi terület övezete
nem érintett
nem érintett
(3. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM rendelet)
9. világörökségi és világörökségi várományos területek övezete által
nem érintett
nem érintett
érintett település
10.vízminőség-védelmi terület övezete (4. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM
érintett
érintett
rendelet)
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
nem érintett
nem érintett
Budapesti Agglomeráció területén nem alkalmazott övezet.
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)
nem érintett
nem érintett
MvM rendelet)
13. ásványi nyersanyagvagyon övezete (7. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM
érintett
közvetlenül
rendelet)
nem érintett
14. földtani veszélyforrás terület övezete (9. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM
nem érintett
nem érintett
rendelet)
kiemelt térségi övezetek területi lehatárolását a területrendezésért felelős miniszter rendeletben állapítja
meg.

Erdők övezete megfelelési igazolás:
„Az erdők övezetébe tartozó területeket az adott településnek a településrendezési eszközében legalább
95%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolnia. Az e törvény hatálybalépését
megelőzően kijelölt beépítésre szánt területek, valamint az erdőről, az erdő védelméről és az
erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott területek,
továbbá az Ország Szerkezeti Terve, a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve, valamint a Balaton
Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve által kijelölt települési térség területein lévő erdők övezetének
területét a számításnál figyelmen kívül kell hagyni.”
Az erdők övezetébe eső módosítási terület az erdőgazdálkodási térség igazolásával egyezően
megállapítható, hogy a terület e törvény hatálybalépését megelőzően kijelölt beépítésre szánt terület
lévén megengedett érintettségi határértéket nem lépik túl. A módosítási területek kijelölése nem
ellentétes az erdők övezetére vonatkozó előírásokkal. Az erdők övezetére vonatkozó előírások az
településszerkezeti tervben már kijelölt beépítésre szánt területeken kívül eső erdőterületekre
vonatkoznak. E tekintetben a. módosítási terület sem érintett az erdő övezeti előírások által.
Továbbá a módosítással érintett 0103/25 hrsz-ú telekrész erdőgazdálkodási térség része. De ez a
telekrész is visszakerül Ev védelmi erdőterületbe a tervmódosítás keretében.
Vízminőség-védelmi terület övezete igazolás:
A 9/2019. (VI.14.) MvM rendelet 5. § alapján:
„(1) A vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz övezetből történő kivezetéséről és
az övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről, illetve a szennyvíz övezeten
belüli kezelésének feltételeiről a megye területrendezési tervében rendelkezni kell.
25
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(2) A vízminőség-védelmi terület övezetébe tartozó települések településrendezésieszközeinek készítése
során ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett területeket. A kijelölt vízvédelemmel érintett területekre
vonatkozó egyedi szabályokat a helyi építési szabályzatban kell megállapítani.
Az országos vízminőségvédelmi területet a teljes települést érintik. Az előírásnak megfelelően Gyál
hatályos településrendezési eszközei tartalmazzák mind a vízvédelemmel érintett területek
lehatárolását, mind azok területére vonatkozó előírásokat.
Az érintettség miatt a helyi építési szabályzatban a közlekedésre, közművesítésre és esetleges
szennyezett csapadékvíz-elvezetésre vonatkozó előírásokat ennek figyelembevételével kell
kialakítani. A módosítási terület kijelölése nem ellentétes az országos vízminőség-védelmi terület
övezetére vonatkozó előírásokkal. A terv vízminőség védelmi szempontból megfelel.
Ásványi nyersanyagvagyon övezete igazolás:
A 9/2019. (VI.14.) MvM rendelet 8. § alapján: „(1) Az ásványi nyersanyagvagyon övezetét a
településrendezési eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti területen, a településrendezési eszközökben csak olyan területfelhasználási
egység, építési övezet vagy övezet jelölhető ki, amely az ásványi nyersanyagvagyon távlati
kitermelését nem lehetetleníti el.”
Az ásványi nyersanyagvagyon övezete kijelölése településhatáros és Gyál település érintett. A
Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat honlapján elérhető nyilvántartás alapján Gyál területén
működő bányatelek találhatók, ellenben a módosítással érintett területek működő bányaterület
által nem érintettek.
Pest Megye Területrendezési Terv
kiemelt térségi területfelhasználási / övezeti érintettség
a közigazgatási területet az alábbiak érintik (+), illetve nem érintik (-)
a módosítással érintett területet az alábbiak érintik (+), illetve nem érintik (-)
kiemelt térségi területfelhasználási kategóriák
Közig. terület.
Módosítási terület
Egyedileg meghatározott megyei övezetek:
innovációs-technológiai fejlesztés támogatott célterületének
--övezete
logisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete
+
-turisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete
--kertes mezőgazdasági területek övezete
--klímaváltozásnak fokozottan kitett területek övezete
---

Logisztikai fejlesztések támogatott célterületének fejlesztés céljára az önkormányzat által kiemelt
logisztikai fejlesztési területté minősített területeken igénybe vehetők intenzívebb beépítési
szabályok. A jelen gazdasági területi módosítás esetében az önkormányzat nem kíván élni a
lehetőséggel. Vagyis a módosítási elem nem érintett a logisztikai fejlesztések támogatott
célterületének 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.
VI. Nyilatkozat
A Gyál Településrendezési tervhez szükséges területrendezési tervelőzményeknek való megfeleltetést a
területrendezési tervelőzmények fejezetét készítő tervező nyilatkozik, hogy a módosítás megfelel a
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX törvény
előírásoknak.
Makkai Krisztina, településmérnök
városépítési-városgazdasági szakmérnök TT 01-4921
Budapest, 2021. december 08.
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8. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ
(a szabályozás céljainak és eszközeinek ismertetése, azok összefüggései, a szabályozás alapelve, a változtatási
szándékok javaslata, a szabályozás eszközeinek összefoglalása)

A szabályozás célja a dinamikusan változó Városi igények lekövetése és építésjogi megalapozása a
2018.január 1-től hatályba lépett építésügyi jogszabályi környezetnek megfeleltetve. A szabályozás
eszköze a fentieknek megfelelően módosított helyi építési szabályzat, valamint ennek
szabályozási tervi melléklete.
A szabályozási típusú módosítások különleges koncepcionális megalapozást nem igényeltek, mivel
az eljárásban egy részterület beépítésre szánt területi kategórián belüli szabályozási pontosítása
merült fel igényként.
A tervmódosítási szándék szabályozási tervi mellékletének módosítását igényelte, ezek az alábbiak:
AZ ÖNKORMÁNYZATI SZÁNDÉKOK ÉS A VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁSOK EREDMÉNYÉNEK ALAPJÁN
MEGHATÁROZOTT, SZABÁLYOZÁSI TERVI MEGOLDÁST IGÉNYLŐ MÓDOSÍTÁSI TERÜLET
módosítási
helyrajzi szám
terület
SZT
terület
(hrsz.)
(m2.)
övezet módosítás
sorszám
HATÁLYOS
TERVEZETT

1/aa

1/ab

1/ba
1/bb

1/bc
1/ca

0107/8, 0107/32
0107/33, 0107/34
0103/20, 0103/22
0103/23, 0103/26
0106/3

7363

(KÖu)
közlekedési övezet

0106/3

1636

(KÖu)
közlekedési övezet

0103/25

2771

0103/25

337

0106/3
területrésze
0107/29, 0107/8
0107/32, 0107/33
0107/34, 0106/3

255
2222

(KÖu)
közlekedési övezet
(Gksz-9)
Kereskedelmi-szolgáltató,
gazdasági övezet
(KÖu)
közlekedési övezet
(Gksz-9)
Kereskedelmi-szolgáltató,
gazdasági övezet

(Gksz-9)
Kereskedelmi-szolgáltató,
gazdasági övezet
(Gksz-9)
Kereskedelmi-szolgáltató,
gazdasági övezet
(Ev)
védelmi erdőövezet
(Ev)
védelmi erdőövezet
(Ev)
védelmi erdőövezet
(KÖu)
közlekedési övezet

1/cd

8002

3300

(KÖu)
közlekedési övezet

(Gksz-9)
Kereskedelmi-szolgáltató,
gazdasági övezet

1/ce

0103/26, 8001
8002

670

(Gksz-9)
Kereskedelmi-szolgáltató,
gazdasági övezet

(KÖu)
közlekedési övezet

9. BEÉPÍTÉSI TERV
(a 7. melléklet szerint)
A TRT módosítás tervanyagához nem készül.

10. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS
(környezeti vizsgálati kötelezettség esetén)
A tervezett módosítások kapcsán nem várhatók olyan jelentős környezeti hatások, amelyek környezeti
vizsgálat lefolytatását és külön környezeti értékelési dokumentáció elkészítését tennék szükségessé.
Környezeti hatástanulmány készítésének szükségessége az övezeti átsorolások kapcsán nem merült fel.
A környezeti szempontok érvényesítése a hatályban lévő magasabbrendű jogszabályokban, valamint a
hatályos településrendezési eszközökben foglalt előírások betartásával és kontrolljával biztosítható.
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET: Főépítészi Feljegyzés
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2 SZÁMÚ MELLÉKLET: Kt. határozat a településrendezési eszköz
módosításáról
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3 SZÁMÚ MELLÉKLET: Döntés a partnerségi egyeztetés lezárásáról
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4. SZÁMÚ MELLÉKLET: Magyar Közút Pest Megyei Igazgatósága előzetes
állásfoglalás
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