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Tisztelt Képviselő-testület!
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 178/2021.(IX.30.) sz. határozatában döntött arról, hogy
1. Gyál Város Településrendezési eszközeit részlegesen felülvizsgálja és módosítja a Gyál 076/2 hrsz.-ú
ingatlanra vonatkozó hatályos Településszerkezeti tervet, Helyi Építési Szabályzatot és mellékleteként a
szabályozási tervet az alábbiak szerint:
• A jelenleg Má-1 övezetbe sorolt 076/2 hrsz.-ú terület Településszerkezeti és Szabályozási
tervének módosítása, Kb jelű beépítésre nem szánt különleges energetikai övezet kialakítása
• Az új Kb jelű beépítésre nem szánt különleges energetikai övezet előírásainak meghatározása
(napelempark telepítése céljára)
2. a 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 32.§ (6) bekezdés c) pontja alapján a gazdaságfejlesztő beruházás
megvalósítása érdekében, a fejlesztést érintő Gyál 076/2 hrsz.-ú ingatlant kiemelt fejlesztési területté
nyilvánítja;
3. a hatályos jogszabályi környezet áttanulmányozása után a települési rendezési tervi eszköz módosítását - a
314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet alapján – tárgyalásos eljárás keretében folytatja le;
4. 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;
5. tárgyi tárgyalásos eljárás esetében az előzetes tájékoztatási kötelezettséget a partnerségi egyeztetés során nem
állapít meg;
6. a tervezési munka elkészítésére négy oldalú szerződést köt - a PESTTERV Pest megyei Terület-, Település-,
Környezet Tervező és Tanácsadó Kft.-vel és Makkai Krisztina egyéni vállalkozóval, mint tervezővel és
ImpulzusProjekt s.r.o. Magyarországi Fióktelepével, mint költségviselővel;
7. tárgyi tervezési szerződés aláírása előtt a szabályozási terv készítésével kapcsolatosan az érintett ingatlan
tulajdonosával (és/vagy a beruházóval) településrendezési megállapodást köt arról, hogy az érintett ingatlan
tulajdonosa és/vagy a beruházó - szabályozási terv módosításának jóváhagyása előtt – 580-Ft/m2
településfejlesztési hozzájárulást az Önkormányzat részére befizeti.
A háromoldalú tervezési szerződést és a településrendezési megállapodást megkötöttük.
A tervezési munka során az érintett tulajdonosokkal is egyeztetve, a módosítási igények vizsgálatát és a változtatási
koncepció felállítását követően elkészült GYÁL VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES
MÓDOSÍTÁSA Gyál 076/2 hrsz.-ú területre vonatkozóan partnerségi egyeztetési dokumentációja.
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 2022. májusi számában megjelenő felhívás közzétételével
megtörtént. A lakossági fórum 2022. június 01-én 9.00 órától a Gyáli Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartásra
került, és erről jelenléti ív (emlékeztető) készült. A lakossági fórumon a partnerek részéről csak kérdés, illetve
tájékoztatás kérés volt, így a tervdokumentációval kapcsolatosan véleményt nem tartalmaz. A továbbiakban írásos
javaslatot, véleményt a partnerek egyike sem adott a tervről.
A fentiek alapján a településrendezési eszközök módosításának véleményezési szakasza a 314/2012. (XI.8.)
Kormányrendelet 29/A. §-a és az előzőekben hivatkozott önkormányzati rendelet alapján lezárható, és az állami
főépítész részére végső szakmai véleményezésre megküldhető.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjenek az előterjesztést és mellékleteit tanulmányozni és
döntésüket meghozni!

Határozati javaslat:
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. egyetért a GYÁL VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA Gyál
076/2 hrsz.-ú területre vonatkozóan PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJABAN
foglaltakkal;
2. a partnerségi egyeztetést a 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 29/A. §.-ában és a településfejlesztési,
településrendezési és településképi eszközök készítésével, módosításával összefüggő partnerségi egyeztetés
szabályairól szóló 10/2017.(IV.28.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint lefolytatta és lezárja. A
tervezett gazdaságfejlesztő beruházás megvalósítására és a településrendezési eszköz módosítására vonatkozó
igények támogathatók, azok ellen kifogás nem érkezett;
3. felkéri a Polgármestert, hogy a végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatását az állami főépítésznél
kezdeményezze.
Határidő:
Felelős:

2021. július 15. (a véleményezési anyag megküldésére)
Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.
Az előterjesztést tárgyalta:
Az előterjesztést készítette:

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság
Kiss István főépítészi irodavezető

Gyál, 2022. június 2.

Pápai Mihály
polgármester
Mellékletek:
1. GYÁL VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA Gyál 076/2 hrsz.ú területre vonatkozóan – PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ
Alátámasztó javaslat
2. Településszerkezeti Terv módosítása határozat és leírás
3. TSZT/M6 tervezet
4. HÉSZ rendelet módosítási tervezet
5. SZT-21/M2 szelvény tervezet
6. SZT-22/M1 szelvény tervezet
7. SZT-25/M2 szelvény tervezet
8. SZT-26/M1 szelvény tervezet
9. A Képviselő-testület 178/2021.(IX.30.) sz. határozata
10. Emlékeztető és jelenléti ív a lakossági fórumról.
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BEVEZETÉS
Gyál Város Településrendezési eszközeinek részleges módosításával kapcsolatos előzetes
Önkormányzati intézkedések:
Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 178/2021.(IX:30.) Kt. határozatában döntött Gyál
Város Településrendezési eszközeinek részleges módosítása tárgyában. (2. számú melléklet)
A képviselő-testület a Gyál 076/2 hrsz-ú területeinek módosítását gazdasági célú beruházás
megvalósulása érdekében támogatja és kiemelt fejlesztési területté nyilvánította a területet
tervezett új beépítésre nem szánt különleges megújuló energiaforrás hasznosításának övezete
(napelempark) megvalósítása érdekében. 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.
(A partnerségi egyeztetés és partnerségi záró döntés időpontjától függően tervezési ciklusváltás
miatt a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet eljárási szabályaira térhet 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 MEGBÍZÁS
Gyál Város Önkormányzata 2022 márciusában 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 a 072/6 hrsz-ú területre vonatkozóan.
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INDOKLÁS
A 076/2 hrsz-ú. tervezési terület a megújuló energiaforrás hasznosításának céljára szolgáló napelempark terület (Kb-En) Gyál külterületén található a bezárt és törlés alatt lévő Gyál II. homokbánya
területen, az M0-M5 csomópont keleti oldalán.
Erőmű létesítésnek célja
A létesítés tárgya egy 4000 kW villamos teljesítményű napelemes kiserőmű. A napelemes kiserőmű
Gyál külterületén, a 076/2 hrsz-ú területen tervezett. Az ingatlantulajdonos napelemparkhoz
hozzájáruló nyilatkozatot biztosított.
A Projekt részét képezi egy 4000 kW teljesítőképességű, mintegy 7,4 ha területigényű napelempark, a hozzá tartozó kapcsoló és átalakító berendezésekkel, és egyéb kiszolgáló létesítményekkel
(továbbiakban: Napelem-park), valamint a középfeszültségű hálózatra történő rácsatlakozást
szolgáló termelői vezeték.
A telek külterületen található, de a szükséges közlekedési és közmű feltételek biztosítottak, illetve
kiépíthetők.
A tervezett projektet - a környezet és a természet védelme, a fogyasztók ellátása, az elsődleges
energiaforrások felhasználásának megtakarítása, a felhasználható energiaforrások, a természeti
kincsek kiaknázásának bővítése érdekében- mind Magyarország, mind az Európai Unió
energiapolitikája támogatja.
A tervezet projekt megvalósítása érdekében Gyál Városnak többek között a településrendezési
eszközeit településrendezési eszközök (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat (HÉSZ), a
szabályozási terv) is módosítania kell, amelyre a megvalósulás érdekében szükség van.
Ezzel a módosítással a mezőgazdasági területe csökken, de ezen gazdasági célú beruházást az
Önkormányzat kedvező folyamatként értékel. A jelen fejlesztési cél és tervmódosítás
önkormányzati bevételi forrást generáló funkció növekszik, melyek Gyál gazdasági pontenciálját
erősítik.

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
125/2019.(VI.27.) Kt. határozattal elfogadott Gyál Város településszerkezeti terve (TSZT/M3) -egységes
szerkezetben
37/2020.(II.27.) Kt. határozattal elfogadott Gyál Város településszerkezeti terve (TSZT/M4) -egységes
szerkezetben
72/2022.(III.30.) Kt. határozattal elfogadott Gyál Város településszerkezeti terve (TSZT/M5) -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.
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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.25.) Önk. rendelete Gyál Város helyi építési szabályzatának részleges módosításáról
5/2022.(III.31.) 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 (Kb-En megújuló energiaforrások hasznosításának
céljára szolgáló terlet kijelölése a 076/2 hrsz területre vonatkozóan)
b) A szabályozási terv módosítása a 076/2 hrsz-ú területet érintően (Kb-En jelű övezet
kialakítása érdekében.
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, közmű és közlekedési szakági alátámasztó munkarészekkel.
Tervezési cél

SZT terület

A
hatályos
településszerkezeti
és
szabályozási terv 076/2 hrsz-ú jelenlegi
általános
mezőgazdasági
területfelhasználásba és övezetbe sorolt,
művelésből kivont terület, ahol Kb-En jelű
övezet kialakítása tervezett napelempark
céljára.
A
tervmódosítás
a
településszerkezeti terv (TSZT), HÉSZ
rendelet és a mellékletét képező SZT - 21,
22, 25, 26 tervlapszelvényre terjed ki.

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, 22, 25, 26-osö 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
6
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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
------------------------1.1.1.2. Beépítésre nem szánt területek - (közlekedési területek)
Közlekedési területek
A módosítási területet érintő útszakaszok a fejlesztési területeket a szükséges mértékben feltárják.
Mezőgazdasági területek
A Napelem-park területe művelésből kivett, volt homokbánya terület. vagyis a terület nem
mezőgazdasági hasznosítású.
Beépítésre nem szánt különleges terület:
Jelen tervmódosítás keretében beépítésre nem szánt különleges Kb-En jelű megújuló energiaforrás
hasznosításának (Napelem-park) kialakítása tervezett, beruházás megvalósítása érdekében, a 076/2
hrsz-ú művelésből kivont külterületi területen.
A tervmódosítás keretében (szabályozási tervben is realizált) Kb-En jelű megújuló energiaforrás
hasznosításának területfejlesztési részleteit a 1.2.1. fejezet tartalmazza.
1.1.1.4. Védelmi és korlátozó elemek
Az alábbi korlátozó elemek érintik a tervmódosítás területét:
- Nincs ilyen érintettség
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1.2
A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI
1.2.1. A településszerkezeti és szabályozási tervi változások bemutatása
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVI MÓDOSÍTÁST IGÉNYLŐ TERÜLET
sorszám
Terület
Helyrajzi
TSZT Terület-felhasználás módosítás
)
(ha)
szám
hatályos
tervezett
(hrsz.)
Kb-En
különleges
Beépítésre nem szánt
Má
beépítésre nem
területen belüli
általános
1
7,4
076/2
szánt megújuló
területfelhasználás
mezőgazdasági
energiaforrás
változás
terület
hasznosításának
területe
Kivonat a tervezett településszerkezeti tervi módosítás TSZT tervlapjából
A változás iránya

Tájékoztatásul jelezzük, hogy a településszerkezeti tervi leírás területi mérlegében pontosítottuk a
hatályos TSZT területi mérleg adatait, mivel főképp a mezőgazdasági terület adataként nagyobb
számadat szerepelt a táblázatban, mint a lemért mezőgazdasági területfelhasználási
területnagyság.
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Szabályozási tervi módosítást igénylő beavatkozások:
s.sz

Érintett területek/cél

1.

tervezett napelempark
terület

Hrsz.

Terület/ha

076/2

7,4 ha

Hatályos övezeti
besorolás
(Má-1)
általános
mezőgazdasági
övezet

Tervezett övezeti
besorolás
(Kb-En)
különleges
beépítésre nem
szánt megújuló
energiaforrás
hasznosításának
övezete

Kivonat a tervezett Szabályozási tervi módosítás SZT tervlapjából

Összefoglalva:
- A fejlesztési terület 076/2 hrsz területe Má-1 jelű mezőgazdasági övezetből Kb-En jelű
különleges beépítésre nem szánt megújuló energiaforrás hasznosításának övezetébe kerül.
- A terület a 4602 jelű összekötő út felől a 14. csatorna menti földúton, az M0 feletti felüljárón
áthaladva közelíthető meg. A felüljárótól a területig a csatlakozó mezőgazdasági út, illetve a
075/1 hrsz. út a kapcsolat. A Napelem parknak nincs rendszeres forgalma, a fenntartás járművei
szórt ill. földúton meg tudják közelíteni a létesítményt.
- A napelemes kiserőműhez közműellátást igénylő létesítmény nem kerül kialakításra. Ennek
megfelelően ellátó vízi – vízellátó és szennyvízcsatorna, illetve energiaellátást biztosító ellátó
hálózatok kiépítése nem szükséges.
A napelem kiserőmű által termelt energiát a napelemes transzformátorállomása és az új
távműködtetett oszlopkapcsoló között 22 kV-os földkábel kerül lefektetésre a 075/1 hrsz. út
mentén, mely csatlakozik a 22 kV-os „Tesco” megnevezésű gerincvezetéki hálózatra.
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A TERÜLET ADOTTSÁGAI-MÓDOSÍTÁSI PROGRAM BEMUTATÁSA
A 076/2 hrsz-ú. tervezési terület a megújuló energiaforrás hasznosításának céljára szolgáló napelempark terület Gyál külterületén a bezárt Gyál II. homokbánya, művelésből kivett területén, a M0-M5
autópálya csomópont keletin oldalának közelében található.
A terület a településrendezési eszközökben mezőgazdasági területbe sorolt, de a tényleges jelenlegi
használat szerint művelésből kivett bánya terület. Energiagazdálkodási szinten reálisan a megújuló
energiahordozók közül a nap energiája hasznosítható. Gyál kedvező természeti adottsága, hogy
1950 - 1980 közötti a napos órák száma, ennek aktív hasznosításával hagyományos energiahordozó
megtakarítás érhető el. Az aktív hasznosítás a napkollektorok és a napelemek alkalmazásával
érhető el. A napelemekkel a villamosenergia felhasználás csökkenthető. A ma már elfogadott advesz rendszer alkalmazásával a többlet termelt villamosenergia egyszerűen a közhálózatra
terhelhető, hiány esetén ugyanazzal a hálózati rendszerrel a közhálózati vételezés megoldható.
Kivonat a 4000 kW villamos teljesítményű napelemes kiserőmű csatlakozási tervéből (Lakatos
Dániel. e.v.):
„Erőmű létesítésnek célja
A létesítés tárgya egy 4000 kW villamos teljesítményű napelemes kiserőmű.
Az övezet céljára kijelölt telek területe 7,4 ha. A tervezett övezeti előírások alapján a 2%-os
beépíthetőséggel 1480 m2-nyi alapterületű építmény (jellemzően kiszolgáló építmény) helyezhető el. A
telek fennmaradó részén (is) elhelyezhetők a napelemek, amelyek elhelyezése nem építési engedély
köteles.
Tulajdoni és üzemeltetési határ
A Soroksár 132/22kV-os alállomásból induló Tesco 22kV-os hálózat 22325 azonosítójú oszlopára
szerelt, a későbbiek során a Hálózati engedélyes tulajdonába kerülő távműködtetett oszlopkapcsolóra
csatlakozó 22 kV-os termelői vezeték áramkötései. A rendszerhasználói tulajdonú 22 kV-os kábelek
túlfeszültség védelmének biztosítása érdekében az áramhálózati tulajdonú szabadvezetéki oszlopra
felszerelésre tervezett támszigetelő típusú túlfeszültség korlátozó a rendszerhasználó tulajdonában
marad.
A csatlakozást biztosító 22 kV-os hálózati környezet
A 22 kV-os „Tesco” megnevezésű gerincvezetéki hálózat 22325. számú oszlopára telepítendő új, ABB
Sectos zárt oszlopkapcsolón keresztül fog csatlakozni a villamos hálózatra.
A kiserőmű mellé transzformátor‐állomás építése szükséges, melyet teljes körű védelemmel kell ellátni.
A csatlakozást a kiserőmű és az új oszlopkapcsoló között közvetlen célkábellel kell megoldani.
A kábelhálózat létesítésére a későbbiek során nyomvonalterv készül. A napelem
transzformátorállomása és az új távműködtetett oszlopkapcsoló között 22 kV-os földkábel kerül
lefektetésre. A 22 kV-os kábelek lefektetését a nyomvonal terv fogja tartalmazni.
A hálózatra kiadásra kerülő villamos energia elszámolási mérése a 22 kV-os átvételi ponton lesz, mely a
napelem parkban telepítendő transzformátor-állomás külső felére, a bejárati ajtó mellé kerül
elhelyezésre. Minden mérési célú feszültségváltónak 0,2, áramváltónak 0,2S osztálypontosságúnak kell
lennie, és állami MKEH hitelesítéssel kell rendelkeznie. A mérést illeszteni kell az ELMŰ Hálózati Kft.
elszámolási mérés rendszerébe.
Az elszámolási mérés távleolvashatóságát a termelő számára is biztosítani kell egy GSM modem
segítségével.”
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googlemaps felvétel

A kivonat a hatályos településszerkezeti tervből

A kivonat a hatályos szabályozási tervből

A tervmódosítás a Településszerkezeti tervet és a Hész övezeti előírásait is érinti, ahol új övezet
bevezetése indokolt. A Hész módosítása továbbá a mellékletét képező SZT-21,22 25,26 jelű
tervlapot érinti.
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Hatályos övezeti előírások:
„42. A mezőgazdasági területek (Má) övezeteinek általános előírásai
93. § (1) A mezőgazdasági terület a település beépítésre nem szánt területének a növénytermesztés és
állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás, együttesen
mezőgazdasági termelés és az ahhoz szükséges építmények elhelyezésére szolgáló része. A
mezőgazdasági területek az általános övezetekhez tartoznak, a szabályozási terven jelölteknek
megfelelően az alábbiak szerint övezetekre tagolódnak:
a.) Má-1 jelű általános mezőgazdasági övezet,
b.) Má-2 jelű korlátozottan beépíthető - általános mezőgazdasági övezet,
c.) Má-3 jelű nem beépíthető - általános mezőgazdasági övezet.
d.) Má-4 jelű beépíthető - általános mezőgazdasági övezet
(2) A mezőgazdasági területként nyilvántartott 1,0 hektárnál nagyobb földrészleten szabályozási terv
által kijelölt területen - kivéve a természetvédelmi – ökológiai szempontból kiemelt területeket - a
mezőgazdálkodás fenntartásához vagy a mezőgazdálkodáshoz kapcsolódó élelmiszeripari rendeltetés
ellátásához szükséges tanyaudvar-terület létesíthető.
(3) A tanyaudvar területe nem lehet nagyobb az eredeti telekterület, vagy birtoktest 5,0%-ánál.
(4) Gyál 1 ha alatti mezőgazdasági területei gazdasági és egyéb célú épületekkel nem építhetők be, de
az 1.500 m2-t meghaladó földrészleteken üvegház, fóliasátor, komposztálótelep, továbbá szőlőművelés
esetén max. 100 m2 alapterületű pince is építhető.
(5) Lakóépület önállóan egyik mezőgazdasági övezetben sem építhető.

43. A mezőgazdasági területek (Má-1 – Má-4) övezeteinek részletes előírásai
94. § (1) Az övezetek építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, azok
legnagyobb beépítettségét, továbbá az építhető építménymagasság mértékét - a beépítési mód
függvényében – az alábbi táblázat szerint kell meghatározni:
Mezőgazdasági övezet:
Mértékegység
Má-1
Beépíthető legkisebb külterületi telek:
ha
5,00
A max. tanyaudvar-terület:
telekterület %-a
5,0
Beépítési mód:
szabadon álló
Épület rendeltetése:
tanya, gazdasági*
A beépítettség legnagyobb mértéke:
tanyaudvar %-a
25,0
Építménymagasság
legnagyobb m
4,5
A tanyaudvar zöldfelület legkisebb értéke:
%
25,0
Terepszint alatti beépített szintterület:
tanyaudvar %-a
15,0
*a gazdasági épületen belül egy lakó rendeltetési egység alakítható ki, amelynek alapterülete nem
haladhatja meg az épület bruttó szintterületének 25%-át”

Tervezett övezeti előírások
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2.§ A Rendelet kiegészül a következő 101/A §-sal:
„(1) A Kb-En jelű övezetben a következő előírásokat kell betartani:
a)
A legkisebb kialakítható telek területe (m2)
10.000
b)
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint felett (%)
2,0
c)
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%)
2,0
d)
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m)
6,5
e)
A beépítésnél alkalmazható legkisebb épületmagasság (m)
2,0
f)
A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%)
40
(2) Az övezetben megújuló energiaforrásokat hasznosító telep építhető és a naperőmű kialakításához
szükséges építmények helyezhetők el.
(3) Az övezetben elhelyezhető melléképítmények és egyéb létesítmények a következők:
a)
közműbecsatlakozási és közműpótló műtárgy,
b)
hulladéktartály-tároló,
c)
ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló,
d)
építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop, szélkerék,
e)
az alternatív energia hasznosításához szükséges egyéb speciális építmények (pl.: szoláris
energiahasznosító blokk, háztartási méretű kiserőműnek számító szélerőmű, geotermikus
energiahasznosító létesítmények).”

A tervezés során figyelembe kell venni:
-

-

-

A terület közvetlen környezetében mezőgazdasági, erdő, és különleges beépítésre nem szánt
bánya terület („Gyál III. sz. homokbánya”) található.
A tervezett Napelem-park terület kivett homokbánya terület. A korábbi „Gyál II – homok”
bánya területén bányászati tevékenységet már nem folytatnak, a terület utóhasznosításának
egyre gyakoribb módja a megújuló energiatermelés.
A terület övezeti paramétereit új beépítésre nem szánt különleges területen belül határozza
meg a terv (Kb-En).
A Napelem parknak nincs rendszeres forgalma, a fenntartás járművei szórt ill. földúton meg
tudják közelíteni a létesítményt.
A napelemes kiserőműhez közműellátást igénylő létesítmény nem kerül kialakításra. Ennek
megfelelően ellátó vízi – vízellátó és szennyvízcsatorna, illetve energiaellátást biztosító ellátó
hálózatok kiépítése nem szükséges.
A napelem kiserőmű által termelt energiát a napelemes transzformátorállomása és az új
távműködtetett oszlopkapcsoló között 22 kV-os földkábel kerül lefektetésre a 075/1 hrsz. út
mentén, mely csatlakozik a 22 kV-os „Tesco” megnevezésű gerincvezetéki hálózatra.
Mivel új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, ezért biológiai aktivitásérték pótlása
nem szükséges.
A tervezett telekállapotnak megfelelően a településszerkezeti terv, szabályozási tervlap és
helyi építési szabályzat módosítása megtörténik.
A tervmódosítással érintett terület jelenlegi és tervezett funkciója nem sért sem építészeti,
sem régészeti, sem ökológiai, sem földvédelmi értékeket.
A terület jellegéből és elhelyezkedéséből, tervezett funkcióváltásából következően nem
jelentős zavaró hatású különleges terület jön létre.
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.
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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.

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
A tervezett napelem – park beruházás alapvetően környezetvédelmi célokat, a megújuló
energiaforrások hasznosítását szolgálja.
A módosítások védett tájelemeket nem érintenek, - a terület Natura 2000 európai közösségi
jelentőségű természetvédelmi kijelölésnek, valamint az országos ökológiai hálózat ökológiai folyosó
övezetének nem része, egyéb természetvédelmi területet által sem érintett. Tájképvédelmi
szempontból is megfelelő az elhelyezkedése, tájképi szempontból érzékeny területre, védendő tájés településképi látványra nincs negatív hatással.
Összességében megállapítható, hogy jelentős negatív hatások nem várhatók a táji- természeti
környezetben a beruházás megvalósulása esetén Környezet-, táj- és természetvédelmi szempontból
a napelempark telepítése, illetve az ehhez szükséges területfelhasználási módosítás elfogadható.
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

A tervezett napelempark kijelölése a település zöldfelületi rendszerére nincs hatással. Általában a
napelemek alatti földterület lágyszárú növényekkel (gyakran fűfélékkel) kerül beültetésre, amit
többnyire legeltetéssel tartanak fenn. A korábbi hasznosításhoz (bányaműveléshez) képest
közvetetten zöldfelület növekedéssel is jár.

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK
KÖZÚTI HÁLÓZATI KAPCSOLATOK
A terület a 4602 jelű összekötő út felől a 14. csatorna menti földúton, az M0 feletti felüljárón
áthaladva közelíthető meg. A felüljárótól a területig a csatlakozó mezőgazdasági út, illetve a 075/1
hrsz. út a kapcsolat.
A Napelem parknak nincs rendszeres forgalma, a fenntartás járművei szórt ill. földúton meg tudják
közelíteni a létesítményt.
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4. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLATOK
A tervezési terület Gyál város külterületén az M5 –ös autópálya fölött helyezkedik el, a 076/2 hrsz-ú
ingatlanon. A szabályozási terv módosítása során a 076/2 hrsz-ú terület Má-1 övezete területfelhasználása Kb-En jelű övezetre kerül módosításra.
A Kb-En jelű övezetben a 076/2 hrsz-ú ingatlanon egy 4,0 MW villamos teljesítményű napelemes
kiserőmű kerülhet létesítésre.
A tervezési területet felülről, közel északi oldalon a 075/1 hrsz. út határolja, mely alkalmas az
esetleges közművesítésre.
A közművezetékek közül 120 kV-os nagyfeszültségű, /védőövezete: 13,0 - 13,0 m/, illetve 22 kV
középfeszültségű /védőövezete 5,0-5,0 m/, szabadhálózat húzódik a tervezési területtől északkeletre, többek között a 22 kV-os „Tesco” megnevezésű gerincvezeték is.
A napelemes kiserőműhez közműellátást igénylő létesítmény nem kerül kialakításra. Ennek
megfelelően ellátó vízi – vízellátó és szennyvízcsatorna, illetve energiaellátást biztosító ellátó
hálózatok kiépítése nem szükséges.
A felszíni csapadékvizek elvezetésére, amennyiben a napelemes kiserőmű területén és a
hozzávezető út kialakításra szükséges vízelvezetés befogadójaként a 14. számú belvízcsatorna áll
rendelkezésre.
A napelem kiserőmű által termelt energiát a napelemes transzformátorállomása és az új
távműködtetett oszlopkapcsoló között 22 kV-os földkábel kerül lefektetésre a 075/1 hrsz. út
mentén, mely csatlakozik a 22 kV-os „Tesco” megnevezésű gerincvezetéki hálózatra.
A napelem kiserőmű jellemző adatai beruházói adatszolgáltatás alapján a következő:
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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)

A tervezett napelem – park beruházás alapvetően környezetvédelmi célokat, a megújuló
energiaforrások hasznosítását szolgálja. A korábbi „Gyál II – homok” bánya területén bányászati
tevékenységet már nem folytatnak, a terület utóhasznosításának egyre gyakoribb módja a
megújuló energiatermelés.
Általánosságban, a helyi viszonyoktól elvonatkoztatva a termőföld egyik reális, a klímavédelmet is
támogató, fenntartható módú hasznosítási alternatívája lehet a napelemparkok telepítése. A
napelemparkok területén legeltetéssel, vagy kaszálóként hasznosított egységes gyepterület
alakulhat ki. Zaj és károsanyag kibocsátás mentes terület, ami minimális karbantartást igényel.
A napelemparkok területén a talajpihentetés és a kisarjadó, erősödő növényzet által javul a talaj
szerkezeti stabilitása, vízáteresztő és vízmegtartó képessége, tápanyagellátottsága és az erózióval
szembeni ellenálló képessége is, ami elősegíti a termőföld rehabilitációját.

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
mezőgazdasági térségbe tartozik. A településszerkezeti módosítás keretében a tervezési terület 7,4
ha nagyságú Má általános mezőgazdasági terület Kb-En különleges beépítésre nem szánt megújuló
energiaforrás hasznosításának övezetébe kerül.
A tervmódosítás a településszerkezeti terv módosítását szükségessé teszi, a település térségi
területfelhasználási - területi mérlegét befolyásolja, a területrendezési tervekkel való összhang
igazolását területfelhasználási és övezeti szempontból szükségessé teszi. A térségi területi mérleg
adatai, azaz a területfelhasználási kategóriák nagysága nem változik a módosítás során.
Megállapítható, hogy a mezőgazdasági térség területén található a módossal érintett terület, ezért
szakmailag nem indokolt a térségi terveknek való megfelelés részletes kidolgozása.
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Budapesti Agglomeráció szerkezeti terve (2018. évi CXXXIX. törvény 7. melléklet)
tervezési

terület

határa

A Vizsgált terület a
Budapesti Agglomeráció
Területrendezési tervében
a mezőgazdasági térségbe
tartozik.
A
tervezési
terület
közelében halad a térségi
ellátást biztosító 132 kVos
meglévő
hálózat
nyomvonala
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Az MATrT 11. § b) pontja alapján: „b) * a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át a
mezőgazdasági terület övezetébe kell sorolni, a fennmaradó részen nagyvárosias lakóterület és
vegyes terület építési övezet nem jelölhető ki;”
BATrT
Térségi területfelhasználási
kategóriák

2018. évi CXXXIX.
törvény 8. melléklet
Térségi
területfelhasználási
kategória
területi
mérlege (hektár)

Erdőgazdálkodási térség
Nagy kiterjedésű
zöldterületi települési
térség
Mezőgazdasági térség

2018.
évi
CXXXIX.
törvény
7. melléklet Budapesti
Agglomeráció
Területrendezési Terve
alapján
mért
térségi
területek
344,25

2018. évi CXXXIX.
törvény 29.§ alapján:
A területi számításnál
figyelmen
kívül
hagyandó területek:

---

85,74
505,3

Kertes mezőgazdasági
térség

---

Vízgazdálkodási térség
1446,65 ha
Települési térség
Sajátos felhasználású térség
Gyál közigazgatási területe:

65,46
1445,45
46,91

---

2493,16

Ellenőrizve a hatályos BATrT térségi lehatárolását, megállapítható, hogy Gyál mintegy 505 ha-os
mezőgazdasági térségében 392,3 ha mezőgazdasági terület van kijelölve Gyál szerkezeti tervében
(77,6 %). Vagyis a mezőgazdálkodási térség 2,6% -áll rendelkezésre mezőgazdasági területtől eltérő
területfelhasználás kijelölésére. Jelen tervmódosítás esetben mintegy 13,1 ha-os mozgástere van
jelenleg Gyálnak a mezőgazdasági térségen belül. Tehát a tervezett napelempark (7,4 ha) kijelölése
ezzel a lehetőséggel élve a jogszabályi keretek között megvalósítható.
Gyál 2014 évi felülvizsgálata óta új beépítésre szánt területi kijelölés nem történt Gyál TSZT
módosításai során.
Mezőgazdasági térség
2018. évi CXXXIX. törvény 11. § b) a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át a
mezőgazdasági terület övezetébe kell sorolni, a fennmaradó részen nagyvárosias lakóterület és
vegyes terület építési övezet nem jelölhető ki;
− BATrT Szerkezeti tervében mezőgazdasági térségbe sorolt területek

Terület

505,3 ha

−

a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át elsődlegesen a mezőgazdasági
terület települési területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó rész
természetközeli terület vagy különleges honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra
szolgáló terület területfelhasználási egységbe sorolható;

378,9 ha

−

A mezőgazdasági térség 25%-ának megfelelő területnagyság

126,3 ha

−

A TSZT-ben a mezőgazdasági területeinek nagysága

−

A TSZT-ben a mezőgazdasági térségbe eső mezőgazdasági, területfelhasználásba sorolt
területek nagysága (392,3 ha-) A TSZT 2022 évi módosítása során mezőgazdasági térséget
igénybe vevő terület. (7,4 ha) 392,3-7,4 ha=

−

Mezőgazdasági térségen belül természetközeli, honvédelmi területek nagysága

−

A TSZT-ben a mezőgazdasági térségbe eső mezőgazdasági, illetve természetközeli terület
területfelhasználásba sorolt területek aránya: (392,3-7,4):505,3=
A TSZT megfelel az előírásoknak, mivel 75%-ot meghaladó a térségbe eső
mezőgazdasági területek aránya!
20

396 ha
384,9 ha

---76,17 %
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A BATrT mezőgazdasági térség területei
A módosítási igény területi lehatárolása

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.”
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.
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.
21
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A Borvidéki települések szőlő termőhelyi kataszteréről, valamint az Országos Gyümölcs Termőhely
Kataszterről a NEBIH szolgáltathatna adatot.
A szőlészetről és borászatról szóló 2020. évi CLXIII. törvény, valamint a szőlő-bor ágazatban
folytatott hatósági eljárásokról és teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 435/2021.
(VII. 16.) Korm. rendelet előírásait figyelembe kell venni. Megállapítható, hogy Gyál nem tartozik
egyik borvidékhez sem.
Kijelenthető, hogy a település nem érintett az MATrT 13.§-a által, vagyis a terv megfelel a vonatkozó
előírásoknak.
Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II. osztályú területeihez tartozó földrészlet - a
különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével - beépítésre szánt területté nem minősíthető.”
A módosítási terület nem érinti a Gyálon fellelhető Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II.
osztályú területeihez tartozó földrészleteket.

IGAZOLÁS-ORSZÁGOS ÉS TÉRSÉGI ÖVEZETI KATEGÓRIÁK
3/3. Erdők övezete (2018. évi CXXXIX törvény alapján)

Az módosítási igény területi lehatárolása

Területi érintettségével kapcsolatos állásfoglalásra
kötelezett államigazgatási szerv a NÉBIH és az PM
Kormányhivatal
Földművelésügyi
és
Erdőgazdálkodási Főosztály
A módosítással érintett terület erdő területet nem
érint.
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.

22

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

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.
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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. Viszont a jelen módosítással érintett területen működő bányaterület
nem, csak bezárt és törlés alatt lévő bányaterület található. Vagyis a tervezett módosítás
ásványvagyon területet nem érint.
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 terület 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, 2022. április 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 nem szánt területi kategórián belüli szabályozás merült fel
igényként napelempark terület céljára.
A 076/2 hrsz-ú területet érintő tervmódosítási szándék szabályozási tervi mellékletének módosítását
igényelte, ezek az alábbiak:SZT-21, SZT-22, SZT-25, SZT-26 jelű szabályozási tervlapokat érintően.
AZ ÖNKORMÁNYZATI SZÁNDÉKOK ÉS A VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁSOK EREDMÉNYÉNEK ALAPJÁN MEGHATÁROZOTT,
SZABÁLYOZÁSI TERVI MEGOLDÁST IGÉNYLŐ MÓDOSÍTÁSI TERÜLET
módosítási
helyrajzi szám
terület
SZT
(hrsz.)
(ha.)
övezet módosítás
terület
HATÁLYOS
TERVEZETT
sorszám

1.

076/2

7,4 ha

(Má-1)
általános mezőgazdasági
övezet

(Kb-En)
Különleges beépítésre nem szánt
megújuló energiaforrás
hasznosításának övezete

Tervezett övezeti előírások
2.§ A Rendelet kiegészül a következő 101/A §-sal:
„(1) A Kb-En jelű övezetben a következő előírásokat kell betartani:
a)
A legkisebb kialakítható telek területe (m2)
10.000
b)
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint felett (%)
2,0
c)
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%)
2,0
d)
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m)
6,5
e)
A beépítésnél alkalmazható legkisebb épületmagasság (m)
2,0
f)
A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%)
40
(2) Az övezetben megújuló energiaforrásokat hasznosító telep építhető és a naperőmű kialakításához
szükséges építmények helyezhetők el.
(3) Az övezetben elhelyezhető melléképítmények és egyéb létesítmények a következők:
a)
közműbecsatlakozási és közműpótló műtárgy,
b)
hulladéktartály-tároló,
c)
ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló,
d)
építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop, szélkerék,
e)
az alternatív energia hasznosításához szükséges egyéb speciális építmények (pl.: szoláris
energiahasznosító blokk, háztartási méretű kiserőműnek számító szélerőmű, geotermikus energiahasznosító
létesítmények).”

9. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS
(környezeti vizsgálati kötelezettség esetén)
A tervezett módosítás 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

28

28

Gyál Város településszerkezeti és szabályozási tervének részleges módosítása – Alátámasztó javaslat

4 SZÁMÚ MELLÉKLET: Tulajdoni lap
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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
KIVONAT
Készült: Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének …………………………-én megtartott
….ülésének jegyzőkönyvéből
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
…….tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

……igen,

…..nem

szavazattal

és

…………………….. sz. határozat
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő testülete úgy dönt, hogy a 190/2014.(XI.27.) Kt.
önkormányzati határozattal elfogadott Gyál Város TSZT-M5 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 076/2 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 3. pontja szerint.

7.

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.
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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.) pontjában meghatározott és vonatkozó
TSZT/M-6 jelű tervmellékletén ábrázolt- új Kb-En jelű beépítésre nem szánt különleges megújuló energiaforrás
hasznosításának területi kijelölés 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 076/2 hrsz-ú telek. (7,4 ha) területe általános mezőgazdasági (Má) területfelhasználásról KbEn beépítésre nem szánt különleges megújuló energiaforrás területfelhasználásra módosul.
A létesítés tárgya egy 4000 kW villamos teljesítményű napelemes kiserőmű.
A tervezett övezeti előírások alapján a 2%-os beépíthetőséggel 1480 m2-nyi alapterületű építmény (jellemzően
kiszolgáló építmény) helyezhető el.
1.2. TÁJRENDEZÉS ÉS TERMÉSZETVÉDELEM
A módosítások védett tájelemeket nem érintenek, - a terület Natura 2000 európai közösségi jelentőségű
természetvédelmi kijelölésnek, valamint az országos ökológiai hálózat ökológiai folyosó övezetének nem része,
egyéb természetvédelmi területet által sem érintett. Tájképvédelmi szempontból is megfelelő az elhelyezkedése,
tájképi szempontból érzékeny területre, védendő táj- és településképi látványra nincs negatív hatással.
Környezet-, táj- és természetvédelmi szempontból a napelem-park telepítése, illetve az ehhez szükséges
területfelhasználási módosítás elfogadható.
1.3. A ZÖLDFELÜLETI RENDSZER
A tervezett napelempark kijelölése a település zöldfelületi rendszerére nincs hatással. A korábbi hasznosításhoz
(bányaműveléshez) képest közvetetten zöldfelület növekedéssel is jár.
1.4. AZ ÖRÖKSÉGVÉDELEM
A település védendő épített értékei
A tervmódosítással, változtatással érintett részterületen műemlék, illetve egyéb épített kulturális örökségi elem
nem található.
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.
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1.5. KÖZLEKEDÉS
A terület a 4602 jelű összekötő út felől a 14. csatorna menti földúton, az M0 feletti felüljárón áthaladva
közelíthető meg. A felüljárótól a területig a csatlakozó mezőgazdasági út, illetve a 075/1 hrsz. út a kapcsolat.
A Napelem parknak nincs rendszeres forgalma, a fenntartás járművei szórt ill. földúton meg tudják közelíteni a
létesítményt.
1.6. KÖZMŰ
A Kb-En jelű övezetben a 076/2 hrsz-ú ingatlanon egy 4,0 MW villamos teljesítményű napelemes kiserőmű
kerülhet létesítésre.
A napelemes kiserőműhez közműellátást igénylő létesítmény nem kerül kialakításra. Ennek megfelelően ellátó
vízi – vízellátó és szennyvízcsatorna, illetve energiaellátást biztosító ellátó hálózatok kiépítése nem szükséges.
A felszíni csapadékvizek elvezetésére, amennyiben a napelemes kiserőmű területén és a hozzávezető út
kialakításra szükséges vízelvezetés befogadójaként a 14. számú belvízcsatorna áll rendelkezésre.
A napelem kiserőmű által termelt energiát a napelemes transzformátorállomása és az új távműködtetett
oszlopkapcsoló között 22 kV-os földkábel kerül lefektetésre a 075/1 hrsz. út mentén, mely csatlakozik a 22 kVos „Tesco” megnevezésű gerincvezetéki hálózatra.

2. VÁLTOZÁSOK (BEAVATKOZÁSOK, ÁTSOROLÁSOK)
2.1. TERÜLETFELHASZNÁLÁSI VÁLTOZÁSOK ADATAI ÉS MUTATÓI
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVI MÓDOSÍTÁST IGÉNYLŐ TERÜLET
A változás iránya
sorszám
Terület
Helyrajzi
TSZT Terület-felhasználás módosítás
(ha))
szám (hrsz.)
hatályos
tervezett
Beépítésre
nem
Kb-En
Má
szánt
területen
különleges beépítésre
általános
1
7,4
076/2
nem szánt megújuló
belüli
mezőgazdasági
energiaforrás
területfelhasználás
terület
hasznosításának területe
változás
Mivel új beépítésre szánt területet nem jelöl ki a terv, ezért biológiai aktivitásérték pótlása nem szükséges.

4

Gyál Város településrendezési eszközeinek részleges módosítása – Településszerkezeti tervi leírás

5

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

Falusias
lakóterület
Lf
Kertvárosias
lakóterület
Lke
Kisvárosias
lakóterület
Lk
Településközpont
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
Vízgazdálkodási
területek
V
Különleges
beépítésre nem
szánt terület Kb
Közúti
Közlekedési
terület KÖu
Kötöttpályás
közlekedési
terület KÖk
ÖSSZESEN:

2014. évi
TSZT
területfelhasználás
(ha)

42,57

2018. évi
módosítás
változásai
(ha)

---

2018. évi TSZT
területfelhasználás
(ha)

2020. évi
módosítás
változásai
(ha)

42,57

2022. évi
módosítás
változásai
(ha)

2022. évi TSZT
területfelhasználás
(ha)

2022. évi TSZT
területfelhasználás
(ha)
javított

2022. évi
módosítás
változásai
(ha)

2022. évi
TSZT területfelhasználás
(ha)

42,57

42,57

42,57

42,57

690,15

690,15

690,07

690,15

692,3

---

692,3

0,55

---

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

58,72

+0,4291

59,211

59,211

59,211

58,71

59,211

411,47

-0,4291

411,04

412,83

412,68

412,83

4,07

---

4,07

4,07

4,07

4,07

4,07

126,93

---

126,93

126,93

126,93

127,17

126,93

13,7

---

13,7

13,7

13,7

13,7

13,7

78,27

---

78,27

78,27

78,58

79,53

78,58

307,58

---

307,58

307,58

307,58

307,55

307,58

410,16

---

410,16

410,16

410,16

396

56,26

---

56,26

56,26

56,26

56,26

78,58

---

78,58

78,58

78,58

78,78

214,19

---

214,19

214,19

214,23

214,49

214,23

10,94

---

10,94

10,94

10,94

10,94

10,94

2492,84 ha

2492,84
ha

2492,84 ha

2493,07

2493,07
ha

2492,84
ha

-2,15

2020. évi
TSZT terület
felhasználás
(ha)

+2,15

413,19

-0,31
-0,0410

+0,31

+0,0410

-7,4

388,6

56,26

+7,4

86,18
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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 mezőgazdasági térségbe tartozik.
A településszerkezeti módosítás keretében a tervezési terület 7,4 ha nagyságú Má általános mezőgazdasági
terület Kb-En különleges beépítésre nem szánt megújuló energiaforrás hasznosításának övezetébe kerül.
A tervmódosítás a településszerkezeti terv módosítását szükségessé teszi, a település térségi területfelhasználási területi mérlegét befolyásolja, a területrendezési tervekkel való összhang igazolását területfelhasználási és
övezeti szempontból szükségessé teszi. A térségi területi mérleg adatai, azaz a területfelhasználási kategóriák
nagysága nem változik a módosítás során.
Megállapítható, hogy a mezőgazdasági térség területén található a módossal érintett terület, ezért szakmailag
nem indokolt a térségi terveknek való megfelelés részletes kidolgozása.
A Vizsgált terület a Budapesti Agglomeráció Területrendezési tervében a mezőgazdasági térségbe tartozik.
A tervezési terület közelében halad a térségi ellátást biztosító 132 kV-os meglévő hálózat nyomvonala.
Az MATrT 11. § b) pontja alapján: „b) * a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át a mezőgazdasági
terület övezetébe kell sorolni, a fennmaradó részen nagyvárosias lakóterület és vegyes terület építési övezet nem
jelölhető ki;”
BATrT
Térségi területfelhasználási
kategóriák
Erdőgazdálkodási térség
Nagy kiterjedésű zöldterületi
települési térség
Mezőgazdasági térség

2018.
évi
CXXXIX.
törvény 8. melléklet
Térségi területfelhasználási
kategória területi mérlege
(hektár)

344,25

2018. évi CXXXIX.
törvény 29.§ alapján:
A területi számításnál
figyelmen
kívül
hagyandó területek:

---

85,74
505,3
---

Kertes mezőgazdasági térség
Vízgazdálkodási térség
Települési térség
Sajátos felhasználású térség

2018. évi CXXXIX. törvény
7.
melléklet
Budapesti
Agglomeráció
Területrendezési Terve
alapján mért térségi területek

1446,65 ha
Gyál közigazgatási területe:

65,46
1445,45
46,91

--2493,16

Ellenőrizve a hatályos BATrT térségi lehatárolását, megállapítható, hogy Gyál mintegy 505 ha-os
mezőgazdasági térségében 392,3 ha mezőgazdasági terület van kijelölve Gyál szerkezeti tervében (77,6 %).
Vagyis a mezőgazdálkodási térség 2,6% -áll rendelkezésre mezőgazdasági területtől eltérő területfelhasználás
kijelölésére. Jelen tervmódosítás esetben mintegy 13,1 ha-os mozgástere van jelenleg Gyálnak a mezőgazdasági
térségen belül. Tehát a tervezett napelempark (7,4 ha) kijelölése ezzel a lehetőséggel élve a jogszabályi keretek
között megvalósítható.
Gyál 2014 évi felülvizsgálata óta új beépítésre szánt területi kijelölés nem történt Gyál TSZT módosításai során.
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Mezőgazdasági térség
2018. évi CXXXIX. törvény 11. § b) a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át a
mezőgazdasági terület övezetébe kell sorolni, a fennmaradó részen nagyvárosias lakóterület és
vegyes terület építési övezet nem jelölhető ki;
− BATrT Szerkezeti tervében mezőgazdasági térségbe sorolt területek
− a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át elsődlegesen a mezőgazdasági terület
települési területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó rész természetközeli
terület vagy különleges honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló terület
területfelhasználási egységbe sorolható;
− A mezőgazdasági térség 25%-ának megfelelő területnagyság
− A TSZT-ben a mezőgazdasági területeinek nagysága
− A TSZT-ben a mezőgazdasági térségbe eső mezőgazdasági, területfelhasználásba sorolt
területek nagysága (392,3 ha-) A TSZT 2022 évi módosítása során mezőgazdasági térséget
igénybe vevő terület. (7,4 ha) 392,3-7,4 ha=
− Mezőgazdasági térségen belül természetközeli, honvédelmi területek nagysága
− A TSZT-ben a mezőgazdasági térségbe eső mezőgazdasági, illetve természetközeli terület
területfelhasználásba sorolt területek aránya: (392,3-7,4):505,3=
A TSZT megfelel az előírásoknak, mivel 75%-ot meghaladó a térségbe eső
mezőgazdasági területek aránya!

Terület

505,3 ha
378,9 ha

126,3 ha
396 ha
384,9 ha

---76,17 %

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.”
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.
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.
A Borvidéki települések szőlő termőhelyi kataszteréről, valamint az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszterről
a NEBIH szolgáltathatna adatot.
A szőlészetről és borászatról szóló 2020. évi CLXIII. törvény, valamint a szőlő-bor ágazatban folytatott hatósági
eljárásokról és teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 435/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet
előírásait figyelembe kell venni. Megállapítható, hogy Gyál nem tartozik egyik borvidékhez sem.
Kijelenthető, hogy a település nem érintett az MATrT 13.§-a által, vagyis a terv megfelel a vonatkozó
előírásoknak.
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Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II. osztályú területeihez tartozó földrészlet - a különleges
mezőgazdasági üzemi terület kivételével - beépítésre szánt területté nem minősíthető.”
A módosítási terület nem érinti a Gyálon fellelhető Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II. osztályú
területeihez tartozó földrészleteket.

4.2. IGAZOLÁS - ORSZÁGOS ÉS TÉRSÉGI ÖVEZETI KATEGÓRIÁK
2018. évi CXXXIX. törvény előírásai alapján érintett térségi övezetek:
Országos Területrendezési Terv - országos övezetek
Gyál
Módosítási
település
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) 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 érintett
nem érintett
nem 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
közvetve
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.
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.
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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. Viszont a jelen módosítással érintett területen működő bányaterület nem, csak bezárt és törlés alatt
lévő bányaterület található. Vagyis a tervezett módosítás ásványvagyon területet nem érint.
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-M6 jelű tervlap.
(Az egyeztetés időszakában M=1:8000 méretarányú tervlap A3-as tervlapon dokumentálva.)

10

Gyál Város településrendezési eszközeinek részleges módosítása – Településszerkezeti tervi leírás

Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének
……./2022. (……….) határozata
Gyál Város Településszerkezeti Tervének jóváhagyásáról szóló
190/2014.(XI.27.) Kt. képviselő-testületi határozat módosításáról
KIVONAT
Készült: Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének …………………………-én megtartott
….ülésének jegyzőkönyvéből
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
…….tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

……igen,

…..nem

szavazattal

és

…………………….. sz. határozat
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő testülete úgy dönt, hogy a 190/2014.(XI.27.) Kt.
önkormányzati határozattal elfogadott Gyál Város TSZT-M5 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 076/2 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 3. pontja szerint.

7.

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.
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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.) pontjában meghatározott és vonatkozó
TSZT/M-6 jelű tervmellékletén ábrázolt- új Kb-En jelű beépítésre nem szánt különleges megújuló energiaforrás
hasznosításának területi kijelölés 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 076/2 hrsz-ú telek. (7,4 ha) területe általános mezőgazdasági (Má) területfelhasználásról KbEn beépítésre nem szánt különleges megújuló energiaforrás területfelhasználásra módosul.
A létesítés tárgya egy 4000 kW villamos teljesítményű napelemes kiserőmű.
A tervezett övezeti előírások alapján a 2%-os beépíthetőséggel 1480 m2-nyi alapterületű építmény (jellemzően
kiszolgáló építmény) helyezhető el.
1.2. TÁJRENDEZÉS ÉS TERMÉSZETVÉDELEM
A módosítások védett tájelemeket nem érintenek, - a terület Natura 2000 európai közösségi jelentőségű
természetvédelmi kijelölésnek, valamint az országos ökológiai hálózat ökológiai folyosó övezetének nem része,
egyéb természetvédelmi területet által sem érintett. Tájképvédelmi szempontból is megfelelő az elhelyezkedése,
tájképi szempontból érzékeny területre, védendő táj- és településképi látványra nincs negatív hatással.
Környezet-, táj- és természetvédelmi szempontból a napelem-park telepítése, illetve az ehhez szükséges
területfelhasználási módosítás elfogadható.
1.3. A ZÖLDFELÜLETI RENDSZER
A tervezett napelempark kijelölése a település zöldfelületi rendszerére nincs hatással. A korábbi hasznosításhoz
(bányaműveléshez) képest közvetetten zöldfelület növekedéssel is jár.
1.4. AZ ÖRÖKSÉGVÉDELEM
A település védendő épített értékei
A tervmódosítással, változtatással érintett részterületen műemlék, illetve egyéb épített kulturális örökségi elem
nem található.
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.
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1.5. KÖZLEKEDÉS
A terület a 4602 jelű összekötő út felől a 14. csatorna menti földúton, az M0 feletti felüljárón áthaladva
közelíthető meg. A felüljárótól a területig a csatlakozó mezőgazdasági út, illetve a 075/1 hrsz. út a kapcsolat.
A Napelem parknak nincs rendszeres forgalma, a fenntartás járművei szórt ill. földúton meg tudják közelíteni a
létesítményt.
1.6. KÖZMŰ
A Kb-En jelű övezetben a 076/2 hrsz-ú ingatlanon egy 4,0 MW villamos teljesítményű napelemes kiserőmű
kerülhet létesítésre.
A napelemes kiserőműhez közműellátást igénylő létesítmény nem kerül kialakításra. Ennek megfelelően ellátó
vízi – vízellátó és szennyvízcsatorna, illetve energiaellátást biztosító ellátó hálózatok kiépítése nem szükséges.
A felszíni csapadékvizek elvezetésére, amennyiben a napelemes kiserőmű területén és a hozzávezető út
kialakításra szükséges vízelvezetés befogadójaként a 14. számú belvízcsatorna áll rendelkezésre.
A napelem kiserőmű által termelt energiát a napelemes transzformátorállomása és az új távműködtetett
oszlopkapcsoló között 22 kV-os földkábel kerül lefektetésre a 075/1 hrsz. út mentén, mely csatlakozik a 22 kVos „Tesco” megnevezésű gerincvezetéki hálózatra.

2. VÁLTOZÁSOK (BEAVATKOZÁSOK, ÁTSOROLÁSOK)
2.1. TERÜLETFELHASZNÁLÁSI VÁLTOZÁSOK ADATAI ÉS MUTATÓI
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVI MÓDOSÍTÁST IGÉNYLŐ TERÜLET
A változás iránya
sorszám
Terület
Helyrajzi
TSZT Terület-felhasználás módosítás
(ha))
szám (hrsz.)
hatályos
tervezett
Beépítésre
nem
Kb-En
Má
szánt
területen
különleges beépítésre
általános
nem szánt megújuló
belüli
1
7,4
076/2
mezőgazdasági
energiaforrás
területfelhasználás
terület
hasznosításának területe
változás
Mivel új beépítésre szánt területet nem jelöl ki a terv, ezért biológiai aktivitásérték pótlása nem szükséges.
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3. A TELEPÜLÉS TERÜLETI MÉRLEGE
TERÜLEETI MÉRLEG-2022 évi tervmódosítás (Tárgyalásos eljárás keretében)
Területfelhasználás

Falusias
lakóterület
Lf
Kertvárosias
lakóterület
Lke
Kisvárosias
lakóterület
Lk
Településközpont
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
Vízgazdálkodási
területek
V
Különleges
beépítésre nem
szánt terület Kb
Közúti
Közlekedési
terület KÖu
Kötöttpályás
közlekedési
terület KÖk
ÖSSZESEN:

2014. évi
TSZT
területfelhasználás
(ha)

2018. évi
módosítás
változásai
(ha)

2018. évi TSZT
területfelhasználás
(ha)

2020. évi
módosítás
változásai
(ha)

2020. évi
TSZT terület
felhasználás
(ha)

2022. évi
módosítás
változásai
(ha)

2022. évi TSZT
területfelhasználás
(ha)

2022. évi TSZT
területfelhasználás
(ha)
javított

2022. évi
módosítás
változásai
(ha)

2022. évi
TSZT területfelhasználás
(ha)

42,57

42,57

42,57

42,57

690,15

690,15

690,07

690,15

--42,57

42,57

692,3

---

692,3

0,55

---

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

58,72

+0,4291

59,211

59,211

59,211

58,71

59,211

411,47

-0,4291

411,04

412,83

412,68

412,83

4,07

---

4,07

4,07

4,07

4,07

4,07

126,93

---

126,93

126,93

126,93

127,17

126,93

13,7

---

13,7

13,7

13,7

13,7

13,7

78,27

---

78,27

78,27

78,58

79,53

78,58

307,58

---

307,58

307,58

307,58

307,55

307,58

410,16

---

410,16

410,16

410,16

396

56,26

---

56,26

56,26

56,26

56,26

78,58

---

78,58

78,58

78,58

78,78

214,19

---

214,19

214,19

214,23

214,49

214,23

10,94

---

10,94

10,94

10,94

10,94

10,94

2492,84 ha

2492,84
ha

2492,84 ha

2493,07

2493,07
ha

2492,84
ha

-2,15

+2,15

413,19

-0,31
-0,0410

+0,31

+0,0410

-7,4

388,6

56,26

+7,4

86,18
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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 mezőgazdasági térségbe tartozik.
A településszerkezeti módosítás keretében a tervezési terület 7,4 ha nagyságú Má általános mezőgazdasági
terület Kb-En különleges beépítésre nem szánt megújuló energiaforrás hasznosításának övezetébe kerül.
A tervmódosítás a településszerkezeti terv módosítását szükségessé teszi, a település térségi területfelhasználási területi mérlegét befolyásolja, a területrendezési tervekkel való összhang igazolását területfelhasználási és
övezeti szempontból szükségessé teszi. A térségi területi mérleg adatai, azaz a területfelhasználási kategóriák
nagysága nem változik a módosítás során.
Megállapítható, hogy a mezőgazdasági térség területén található a módossal érintett terület, ezért szakmailag
nem indokolt a térségi terveknek való megfelelés részletes kidolgozása.
A Vizsgált terület a Budapesti Agglomeráció Területrendezési tervében a mezőgazdasági térségbe tartozik.
A tervezési terület közelében halad a térségi ellátást biztosító 132 kV-os meglévő hálózat nyomvonala.
Az MATrT 11. § b) pontja alapján: „b) * a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át a mezőgazdasági
terület övezetébe kell sorolni, a fennmaradó részen nagyvárosias lakóterület és vegyes terület építési övezet nem
jelölhető ki;”
BATrT
Térségi területfelhasználási
kategóriák

2018. évi CXXXIX. törvény
7.
melléklet
Budapesti
Agglomeráció
Területrendezési Terve
alapján mért térségi területek

2018. évi CXXXIX.
törvény 29.§ alapján:
A területi számításnál
figyelmen
kívül
hagyandó területek:

Erdőgazdálkodási térség
Nagy kiterjedésű zöldterületi
települési térség
Mezőgazdasági térség

344,25

---

Kertes mezőgazdasági térség

---

Vízgazdálkodási térség
Települési térség
Sajátos felhasználású térség

2018.
évi
CXXXIX.
törvény 8. melléklet
Térségi területfelhasználási
kategória területi mérlege
(hektár)

85,74
505,3

1446,65 ha
Gyál közigazgatási területe:

65,46
1445,45
46,91

---

2493,16

Ellenőrizve a hatályos BATrT térségi lehatárolását, megállapítható, hogy Gyál mintegy 505 ha-os
mezőgazdasági térségében 392,3 ha mezőgazdasági terület van kijelölve Gyál szerkezeti tervében (77,6 %).
Vagyis a mezőgazdálkodási térség 2,6% -áll rendelkezésre mezőgazdasági területtől eltérő területfelhasználás
kijelölésére. Jelen tervmódosítás esetben mintegy 13,1 ha-os mozgástere van jelenleg Gyálnak a mezőgazdasági
térségen belül. Tehát a tervezett napelempark (7,4 ha) kijelölése ezzel a lehetőséggel élve a jogszabályi keretek
között megvalósítható.
Gyál 2014 évi felülvizsgálata óta új beépítésre szánt területi kijelölés nem történt Gyál TSZT módosításai során.
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Mezőgazdasági térség
2018. évi CXXXIX. törvény 11. § b) a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át a
mezőgazdasági terület övezetébe kell sorolni, a fennmaradó részen nagyvárosias lakóterület és
vegyes terület építési övezet nem jelölhető ki;
− BATrT Szerkezeti tervében mezőgazdasági térségbe sorolt területek
− a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át elsődlegesen a mezőgazdasági terület
települési területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó rész természetközeli
terület vagy különleges honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló terület
területfelhasználási egységbe sorolható;
− A mezőgazdasági térség 25%-ának megfelelő területnagyság
− A TSZT-ben a mezőgazdasági területeinek nagysága
− A TSZT-ben a mezőgazdasági térségbe eső mezőgazdasági, területfelhasználásba sorolt
területek nagysága (392,3 ha-) A TSZT 2022 évi módosítása során mezőgazdasági térséget
igénybe vevő terület. (7,4 ha) 392,3-7,4 ha=
− Mezőgazdasági térségen belül természetközeli, honvédelmi területek nagysága
− A TSZT-ben a mezőgazdasági térségbe eső mezőgazdasági, illetve természetközeli terület
területfelhasználásba sorolt területek aránya: (392,3-7,4):505,3=
A TSZT megfelel az előírásoknak, mivel 75%-ot meghaladó a térségbe eső
mezőgazdasági területek aránya!

Terület

505,3 ha
378,9 ha

126,3 ha
396 ha
384,9 ha

---76,17 %

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.”
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.
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.
A Borvidéki települések szőlő termőhelyi kataszteréről, valamint az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszterről
a NEBIH szolgáltathatna adatot.
A szőlészetről és borászatról szóló 2020. évi CLXIII. törvény, valamint a szőlő-bor ágazatban folytatott hatósági
eljárásokról és teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 435/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet
előírásait figyelembe kell venni. Megállapítható, hogy Gyál nem tartozik egyik borvidékhez sem.
Kijelenthető, hogy a település nem érintett az MATrT 13.§-a által, vagyis a terv megfelel a vonatkozó
előírásoknak.
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Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II. osztályú területeihez tartozó földrészlet - a különleges
mezőgazdasági üzemi terület kivételével - beépítésre szánt területté nem minősíthető.”
A módosítási terület nem érinti a Gyálon fellelhető Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II. osztályú
területeihez tartozó földrészleteket.

4.2. IGAZOLÁS - ORSZÁGOS ÉS TÉRSÉGI ÖVEZETI KATEGÓRIÁK
2018. évi CXXXIX. törvény előírásai alapján érintett térségi övezetek:
Országos Területrendezési Terv - országos övezetek
Gyál
Módosítási
település
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) 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 érintett
nem érintett
nem 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
közvetve
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.
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.
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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. Viszont a jelen módosítással érintett területen működő bányaterület nem, csak bezárt és törlés alatt
lévő bányaterület található. Vagyis a tervezett módosítás ásványvagyon területet nem érint.
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-M6 jelű tervlap.
(Az egyeztetés időszakában M=1:8000 méretarányú tervlap A3-as tervlapon dokumentálva.)
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Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének
../2022. (…..) rendelete
Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló
17/2014. (XII.01) önkormányzati rendelet
módosításáról
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott
felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 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 eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm.
rendelet 42. § (1) és (4) bekezdésben felsoroltak véleményének kikérésével következőket
rendeli el:
1.§
A Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 17/2014.(XII.01.) sz. önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) kiegészül a következő 101/A §-sal:
„(1) A Kb-En jelű övezetben a következő előírásokat kell betartani:
a) A legkisebb kialakítható telek területe (m2) ................................................ 10.000
b) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) ....... 2,0
c) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%) ........ 2,0
d) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m) ........................... 6,5
e) A beépítésnél alkalmazható legkisebb épületmagasság (m) .............................. 2,0
f) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) ............................ 40
(2) Az övezetben megújuló energiaforrásokat hasznosító telep építhető és a naperőmű
kialakításához szükséges építmények helyezhetők el.
(3) Az övezetben elhelyezhető melléképítmények és egyéb létesítmények a következők:
a) közműbecsatlakozási és közműpótló műtárgy,
b) hulladéktartály-tároló,
c) ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló,
d) építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop, szélkerék,
e) az alternatív energia hasznosításához szükséges egyéb speciális építmények (pl.: szoláris
energiahasznosító blokk, háztartási méretű kiserőműnek számító szélerőmű, geotermikus
energiahasznosító létesítmények).”
2.§
A HÉSZ 1. mellékletében szereplő 1:4000 léptékű SZT-21 szelvény jelű szabályozási tervlap
a jelen rendelet 1.számú mellékletét képező 1:4000 léptékű SZT-21/M2 jelű szabályozási
tervlap szerint módosul a jelmagyarázat szerinti „módosítással érintett terület határa" jellel
körülhatárolt területen.
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3.§
A HÉSZ 1. mellékletében szereplő 1:4000 léptékű SZT-22 szelvény jelű szabályozási tervlap
a jelen rendelet 2.számú mellékletét képező 1:4000 léptékű SZT-22/M1 jelű szabályozási
tervlap szerint módosul a jelmagyarázat szerinti „módosítással érintett terület határa" jellel
körülhatárolt területen.
4.§
A HÉSZ 1. mellékletében szereplő 1:4000 léptékű SZT-25 szelvény jelű szabályozási tervlap
a jelen rendelet 3. számú mellékletét képező 1:4000 léptékű SZT-25/M2 jelű szabályozási
tervlap szerint módosul a jelmagyarázat szerinti „módosítással érintett terület határa" jellel
körülhatárolt területen.
5.§
A HÉSZ 1. mellékletében szereplő 1:4000 léptékű SZT-26 szelvény jelű szabályozási tervlap
a jelen rendelet 4. számú mellékletét képező 1:4000 léptékű SZT-26/M1 jelű szabályozási
tervlap szerint módosul a jelmagyarázat szerinti „módosítással érintett terület határa" jellel
körülhatárolt területen.
6.§
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pápai Mihály
polgármester

Rozgonyi Erik
címzetes főjegyző

Z Á R A D É K:
A rendelet 2022. …………... napján kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a
hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel és www.gyal.hu honlapon történt közzététellel.
G y á l, 2022………………………...
....................................................................................................
Rozgonyi Erik
....................................................................................................
címzetes főjegyző
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1.
melléklet a …./2022.(……..) önkormányzati rendelethez:
„A 17/2014. (XII.01) önkormányzati rendelet melléklet SZT-21 szelvényének módosítása
a módosítás területi hatály jelkulccsal jelölt területek vonatkozásában.-SZT-21/M2 tervlap”
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2. melléklet a …./2022.(……..) önkormányzati rendelethez:
„A 17/2014. (XII.01) önkormányzati rendelet melléklet SZT-21 szelvényének módosítása
a módosítás területi hatály jelkulccsal jelölt területek vonatkozásában-SZT-22/M1 tervlap”
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3. melléklet a …./2022.(……..) önkormányzati rendelethez:
„A 17/2014. (XII.01) önkormányzati rendelet melléklet SZT-25 szelvényének módosítása
a módosítás területi hatály jelkulccsal jelölt területek vonatkozásában.-SZT-25/M2 tervlap”
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4. melléklet a …./2022.(……..) önkormányzati rendelethez:
„A 17/2014. (XII.01) önkormányzati rendelet melléklet SZT-25 szelvényének módosítása
a módosítás területi hatály jelkulccsal jelölt területek vonatkozásában -SZT-26/M1 tervlap”
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Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének
../2022. (…..) rendelete
Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló
17/2014. (XII.01) önkormányzati rendelet
módosításáról
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott
felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 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 eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm.
rendelet 42. § (1) és (4) bekezdésben felsoroltak véleményének kikérésével következőket
rendeli el:
1.§
A Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 17/2014.(XII.01.) sz. önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) kiegészül a következő 101/A §-sal:
„(1) A Kb-En jelű övezetben a következő előírásokat kell betartani:
a) A legkisebb kialakítható telek területe (m2) ................................................ 10.000
b) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) ....... 2,0
c) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%) ........ 2,0
d) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m) ........................... 6,5
e) A beépítésnél alkalmazható legkisebb épületmagasság (m) .............................. 2,0
f) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) ............................ 40
(2) Az övezetben megújuló energiaforrásokat hasznosító telep építhető és a naperőmű
kialakításához szükséges építmények helyezhetők el.
(3) Az övezetben elhelyezhető melléképítmények és egyéb létesítmények a következők:
a) közműbecsatlakozási és közműpótló műtárgy,
b) hulladéktartály-tároló,
c) ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló,
d) építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop, szélkerék,
e) az alternatív energia hasznosításához szükséges egyéb speciális építmények (pl.: szoláris
energiahasznosító blokk, háztartási méretű kiserőműnek számító szélerőmű, geotermikus
energiahasznosító létesítmények).”
2.§
A HÉSZ 1. mellékletében szereplő 1:4000 léptékű SZT-21 szelvény jelű szabályozási tervlap
a jelen rendelet 1.számú mellékletét képező 1:4000 léptékű SZT-21/M2 jelű szabályozási
tervlap szerint módosul a jelmagyarázat szerinti „módosítással érintett terület határa" jellel
körülhatárolt területen.

1

3.§
A HÉSZ 1. mellékletében szereplő 1:4000 léptékű SZT-22 szelvény jelű szabályozási tervlap
a jelen rendelet 2.számú mellékletét képező 1:4000 léptékű SZT-22/M1 jelű szabályozási
tervlap szerint módosul a jelmagyarázat szerinti „módosítással érintett terület határa" jellel
körülhatárolt területen.
4.§
A HÉSZ 1. mellékletében szereplő 1:4000 léptékű SZT-25 szelvény jelű szabályozási tervlap
a jelen rendelet 3. számú mellékletét képező 1:4000 léptékű SZT-25/M2 jelű szabályozási
tervlap szerint módosul a jelmagyarázat szerinti „módosítással érintett terület határa" jellel
körülhatárolt területen.
5.§
A HÉSZ 1. mellékletében szereplő 1:4000 léptékű SZT-26 szelvény jelű szabályozási tervlap
a jelen rendelet 4. számú mellékletét képező 1:4000 léptékű SZT-26/M1 jelű szabályozási
tervlap szerint módosul a jelmagyarázat szerinti „módosítással érintett terület határa" jellel
körülhatárolt területen.
6.§
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pápai Mihály
polgármester

Rozgonyi Erik
címzetes főjegyző

Z Á R A D É K:
A rendelet 2022. …………... napján kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a
hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel és www.gyal.hu honlapon történt közzététellel.
G y á l, 2022………………………...
....................................................................................................
Rozgonyi Erik
....................................................................................................
címzetes főjegyző
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1.
melléklet a …./2022.(……..) önkormányzati rendelethez:
„A 17/2014. (XII.01) önkormányzati rendelet melléklet SZT-21 szelvényének módosítása
a módosítás területi hatály jelkulccsal jelölt területek vonatkozásában.-SZT-21/M2 tervlap”
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2. melléklet a …./2022.(……..) önkormányzati rendelethez:
„A 17/2014. (XII.01) önkormányzati rendelet melléklet SZT-21 szelvényének módosítása
a módosítás területi hatály jelkulccsal jelölt területek vonatkozásában-SZT-22/M1 tervlap”
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3. melléklet a …./2022.(……..) önkormányzati rendelethez:
„A 17/2014. (XII.01) önkormányzati rendelet melléklet SZT-25 szelvényének módosítása
a módosítás területi hatály jelkulccsal jelölt területek vonatkozásában.-SZT-25/M2 tervlap”
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4. melléklet a …./2022.(……..) önkormányzati rendelethez:
„A 17/2014. (XII.01) önkormányzati rendelet melléklet SZT-25 szelvényének módosítása
a módosítás területi hatály jelkulccsal jelölt területek vonatkozásában -SZT-26/M1 tervlap”
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