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Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének
……./2022. (……….) határozata
Gyál Város Településszerkezeti Tervének jóváhagyásáról szóló
190/2014.(XI.27.) Kt. képviselő-testületi határozat módosításáról
Készült: Gyál Város Önkormányzat
….ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT
Képviselő-testületének

…………………………-én

megtartott

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ……igen, …..nem szavazattal és …….tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
…………………….. sz. határozat
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő testülete úgy dönt, hogy a 190/2014.(XI.27.) Kt.
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-6 jelű Településszerkezeti tervét az M-2 melléklet szerinti
leírásnak, valamint a TSZT/M-6 (M=1:8.000 méretarányú) Településszerkezeti terven ábrázolt
módosításoknak megfelelően.

2.

A településszerkezeti tervi módosítás a 0103/25 hrsz -ú. területre terjed ki. A településszerkezeti
tervbe való illesztése és egységes szerkezetbe foglalása a módosított Településszerkezeti
tervlapon jelöltek szerint;

3.

A TSZT/M-5 jelű tervlap jelen határozat 1. melléklet TSZT/M-6 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 2.1. pont szerint.

6.

A TSZT-t érintő 2022. évben végrehajtott módosítás települési területi mérleg változásai az M-2.
melléklet 4. pontja szerint.

7.

Biológiai aktivitásérték egyenleg szinten tartása:

1

Gyál Város településrendezési eszközeinek részleges módosítása – Településszerkezeti tervi leírás

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.
8.

A módosított településszerkezeti terv összhangban van a 2018. évi CXXXIX. törvény előírásaival,
ezen belül a Budapesti Agglomeráció Területrendezési tervével. A 2018. évi CXXXIX törvényben
meghatározott térségi területi mérleg nem változik az M-2. melléklet 4. pontja szerint.

9.

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 településszerkezeti tervlap, és a 2. mellékletét képező leírás
2022. év ………………… hó ……… napján (a kihirdetésüket követő napon) lép hatályba.
Határidő:
Felelős: Polgármester
K.m.f
Pápai Mihály
polgármester

A kivonat hiteles:
………………………………………………
2022. ……………………….………

Rozgonyi Erik
címzetes főjegyző
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…/2022.

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-6 jelű tervmellékletén ábrázolt- a kialakult állapotnak megfelelő Ev jelű véderdő kijelölése a
érdekében készült.
Az alábbiakban a településszerkezet és területfelhasználás módosításának rövid leírásáról, indoklásáról és
kategóriáik egymáshoz való viszonyáról esik szó.

1. SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA
1.1. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA

Beépítésre nem szánt területek
1.

A TSZT 0103/25 hrsz-ú telek. (3108 m2) területe kereskedelmi szolgáltató gazdasági (Gksz)
területfelhasználásról védelmi erdő (Ev) területfelhasználásra módosul.

A tervezett módosítás kialakult erdőterületet érint. A tervezési feladat keretében az eredeti művelési ágának és
kialakult állapotának megfelelően erdő területfelhasználásba kerül vissza a 0103/25 hrsz azon területrésze is,
ami a szabályozási tervben közúti terület kialakítására volt tervezve és jelen tervmódosítási szándék a tervezett
közúti kialakítást megszüntette.
1.2. TÁJRENDEZÉS ÉS TERMÉSZETVÉDELEM
A módosítási területen természeti értékvédelmi szempontból érintett, míg a többi módosítási területen
természeti értékvédelmi szempontból értékes terület (természeti terület, védett természeti terület, ökológiai
hálózat) nem található.
A tervezett módosításnak módosításának nincs akadálya.
A többi módosítással érintett területek, illetve azok közvetlen szomszédságában táj- és természeti értékvédelmi
szempontból értékes területek, védett természeti terület, Natura 2000 terület, vagy országos ökológiai hálózat
nem található.

1.3. A ZÖLDFELÜLETI RENDSZER
A tervezett terület felhasználások zöldfelületi szempontból változást hoznak a területen, mivel védelmi
erdőterület kerül kialakításra. Az előírásoknak megfelelően, az építési övezetek telkein belül biztosítani kell a
kötelező zöldfelületi arányt.
1.4. AZ ÖRÖKSÉGVÉDELEM
A település védendő épített értékei
A tervmódosítással, változtatással érintett részterületeken műemlék, illetve egyéb épített kulturális örökségi
elem nem található.
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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.
1.5. KÖZLEKEDÉS:
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.
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.
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.
1.6. KÖZMŰ- ÉS ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS FEJLESZTÉSI JAVASLAT:
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.
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2. VÁLTOZÁSOK (BEAVATKOZÁSOK, ÁTSOROLÁSOK)
2.1. TERÜLETFELHASZNÁLÁSI VÁLTOZÁSOK ADATAI ÉS MUTATÓI

A változás iránya
1.Beépítésre szánt
terület
visszaminősítése
beépítésre nem
szánt területté

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

3108

0125/3
területrész

Gksz
kereskedelmiszolgáltató
gazdasági terület

Ev
védelmi erdőterület

Mivel új beépítésre szánt területet nem jelöl ki a terv, ezért biológiai aktivitásérték pótlása nem
szükséges.

3. A TELEPÜLÉS TERÜLETI MÉRLEGE
TERÜLEETI MÉRLEG-2022 évi tervmódosítás (Tárgyalásos eljárás keretében)
Területfelhasznál
ás

Falusias
lakóterület
Lf
Kertvárosias
lakóterület
Lke
Kisvárosias
lakóterület
Lk
Településközpo
nt terület
Vt
Kereskedelmiszolgáltató
gazdasági
terület Gksz
Ipari gazdasági
terület
Gip
Különleges
beépítésre
szánt területek
K
Zöldterületek
(közpark)
Zkp, Zke,
Védelmi
erdőterületek
Ev
Gazdasági
erdőterületek
Eg
Általános
mezőgazdasági
területek Má

2014. évi
TSZT
területfel
használás (ha)

42,57

2017. évi
módosítá
s
változása
i (ha)

---

2017. évi
TSZT
területfelha
sz-nálás
(ha)

2019. évi
módosítá
s
változása
i (ha)

42,57

2019. évi
TSZT
területfelha
sz-nálás
(ha)

2021. évi
módosítás
változásai
(ha)

42,57

692,3

---

692,3

-2,15

0,55

---

0,55

0,55

58,72

+0,4291

59,211

59,211

411,47

-0,4291

411,04

4,07

---

126,93

+2,15

690,15

+0,99

-1,74

2021. évi
TSZT
területfel
használás (ha)

2022. évi
módosítás
változásai
(ha)

2022. évi
TSZT
területfelha
sz-nálás
(ha)

42,57

42,57

691,14

691,14

0,55

0,55

57,47

57,47

413,19

413,19

-0,31

4,07

4,07

4,07

4,07

---

126,93

126,93

+0,11

127,04

127,04

13,7

---

13,7

13,7

+0,64

14,34

14,34

78,27

---

78,27

78,27

78,27

307,58

---

307,58

307,58

307,58

307,58

410,16

---

410,16

410,16

410,16

410,16

+0,31

412,88

78,58
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Vízgazdálkodási
területek
V
Különleges
beépítésre nem
szánt terület Kb
Közúti
Közlekedési
terület KÖu
Kötöttpályás
közlekedési
terület KÖk
ÖSSZESEN:

6

56,26

---

56,26

56,26

56,26

56,26

78,58

---

78,58

78,58

78,58

78,58

214,19

---

214,19

214,19

214,19

214,19

10,94

---

10,94

10,94

10,94

10,94

2492,84
ha

2492,84
ha

2492,84
ha

2492,84
ha

2492,84
ha

4. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA
4.1. 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;”
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 térségben, a belterületen Gksz kereskedelmi szolgáltató gazdasági területen
helyezkednek el.
A településszerkezeti tervi 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.
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A BATrT térségi lehatárolásai a tervezési terület és a településszerkezetitervi módosítással érintettterület
lehatárolásával.
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.
4.2. IGAZOLÁS - ORSZÁGOS ÉS TÉRSÉGI ÖVEZETI KATEGÓRIÁK
2018. évi CXXXIX. törvény előírásai alapján érintett térségi övezetek:
Országos Területrendezési Terv - országos övezetek
Gyál
település

Módosítási
területek

1.ökológiai hálózat magterületének övezete,
2. ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete,
érintett
nem érintett
3. ökológiai hálózat pufferterületének övezete,
4.kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete
nem érintett
nem érintett
5. jó termőhelyi adottságú szántóterület (1. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM
nem érintett
nem érintett
rendelet)
6.erdők övezete
érintett
nem érintett
7.erdőtelepítésre javasolt terület övezete (2. melléklet 9/2019.(VI.14)
nem érintett
nem érintett
MvM 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
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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 nem
rendelet)
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.
(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.
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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.

5. A BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK EGYENLEGE
A jelen eljárás keretében történő területfelhasználási átsorolás új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre.
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.
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…./2022………………………….határozat 1. melléklete
TSZT jelű tervlap.
(Az egyeztetés időszakában M=1:8000 méretarányú tervlap A3-as tervlapon dokumentálva.)
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