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BEVEZETÉS
Pilis Város Településrendezési eszközeinek részleges módosításával kapcsolatos előzetes
Önkormányzati intézkedések:
Pilis Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 158/2020.(VII.16.) határozatával döntött Pilis Város
Helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének részleges módosítása tárgyában. (2. számú
melléklet) Pilis 020/10, 020/10/A, 020/8, 017/42 és a 017/43 hrsz-ú ingatlanok szabályozására
vonatkozóan, melynek keretében új övezet alkalmazásával kialakítható minimális telekterület
változása történik.
Pilis 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 településrendezési eszközök módosításának egyeztetési eljárása a 314/2012. (XI.8.) Korm. rend.
42.§. szerint történik tárgyalásos eljárás keretében és az alátámasztó javaslat a 3. melléklet a
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet tartalmi követelmények figyelembevételével, főépítészi feljegyzés
alapján készülnek.
A Képviselő-testület a 020/10, 020/10/A, 020/8, 017/42 és a 017/43 hrsz-ú területére vonatkozó
módosítást beruházás megvalósulása érdekében támogatja és kiemelt fejlesztési területté
nyilvánította a területet. Döntését a 314/2012. (XI.8.) Korm. rend. 32. § (6) bek. c) pontja alapján
hozta meg.
Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet
(továbbiakban: R.) 29./A §-ban kapott felhatalmazás alapján, a településrendezési eszközök
készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól a 6/2017. (IV. 12.)
rendeletben rendelkezik. Az Önkormányzat a partnerségi egyeztetést az ebben foglaltaknak
megfelelően végzi.
A 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 9. sz. mellékeltben szerepeltetett véleményező szervek előzetes
véleményét nem kértünk meg, mivel a jelen jogszabályi környezet lehetővé teszi az tárgyalásos
eljárás lefolytatását és megítélésünk szerint nincs olyan területi befolyásoló tényező, ami az előzetes
véleménykérést indokolta volna.
A Településrendezési Eszközök módosításának fő célja:
Pilis külterületéneknyugati határa közelében a 4. sz. főút mellett jelenlegi ipari gazdasági övezeti
(Gip-1) besorolású területen a minimális beépíthető telekterület módosítása jelent meg fejlesztői
igényként a terület feloszthatósága érdekében.
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A MEGBÍZÁS
Pilis Város Önkormányzata 2020 nyarán bízta meg a Pest megyei Terület-, Település-, Környezet
Tervező és Tanácsadó (továbbiakban: PESTTERV) Kft-t Helyi építési szabályzatának (továbbiakban:
HÉSz) és a szabályozási tervi (továbbiakban: SZT) mellékletének a részleges módosításával.
PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETÉT ÉRINTŐ TELEPÜLÉS-RENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA,
amely a következőkre terjed ki:
a)
Helyi Építési Szabályzat új gazdasági övezet létesítésére vonatkozóan.
b)
Helyi Építési Szabályzat mellékletét képező szabályozási terv SZT-2 jelű tervlapjára
vonatkozóan
Településrendezési tervelőzmények:
A településen jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban:
- 136/2009.(IV.30.) Kt. határozattal elfogadott Településfejlesztési koncepció
- A 115/2005. (IX.28.) Kt. határozattal elfogadott és a 135/2011.(IV. 28.) sz., a 75/2007. (III.29.)
sz. 67/2009. (III.17.) sz., 149/2010. (V.27.), 303/2015. (XI.26.), 143/2016. (VIII.04.) Kt.
határozattokkal módosított településszerkezeti terv
- 10/2010. (VI.02.) számú rendelettel elfogadott és a 17/2010. (X.31.) sz., valamint a 19/2011.
(V.09.), 23/2015. (XI.30.), és a 13/2016.(VIII.05.) Ök. rendelettel módosított helyi építési
szabályzat
Rajzi mellékletek:
Rajzi jel
Rajz megnevezése
Méretarány
TSZT
Településszerkezeti terv
M= 1:10.000
SZT-1
Belterületi szabályozási terv
M= 1:4.000
SZT-2
Külterületi szabályozási terv
M= 1:10.000
INDOKLÁS
Az ipari gazdasági funkciójú fejlesztésére tervezett már ipari gazdasági építési övezetbe tartozó
ingatlanok Pilis külterületének nyugati határában a 4. számú főút mentén jelenlegi Gip-1 ipari
gazdasági övezeti besorolású területen tervezett. A hatályos Hész szabályait figyelembe véve a
terület Gip-1 övezet szabályai szerint építhető be. Az építési övezet területén a hatályos szabályok
szerint legfeljebb 8000 m2-es telekminimum alakítható ki. A jelenlegi 020/10 hrsz telekterület
mintegy 10000 m2. Mivel a fejlesztői cél a 3000 -m2 es telekminimum kialakítása és jelenlegi
telekméretet többszörösen (legalább háromszorosan) meghaladják, és a közterületi kapcsolatok
biztosíthatók, ezért az Önkormányzat támogatja a kezdeményezést a 020/10, 020/10/A, 020/8,
017/42 és a 017/43 hrsz-ú területére vonatkozóan. A 020/10 hrsz-ú területen kívül a további
ingatlanok a terület várható telekalakításai (telekújraosztása) révén kapcsolódnak és a közterületi
kapcsolatot biztosítják majd a jelenlegi 020/10 hrsz-ú telek számára.
A tervezett építés új építési övezet alkalmazásával, -melyben a 3000 m2-es telekminimum előírás
megvalósítható, és a hatályos OTÉK szabályok szerint zöldfelületi arányt 25%-ban határozza meg.
Ezen feltételek és övezeti paraméterek betartásával alakítható ki új gazdasági építési övezet. A
területen környezetre jelentős hatást nem gyakorló ipari és gazdasági tevékenységi célú, továbbá
kereskedelmi, szolgáltató és raktár rendeltetésű építményeket kívánnak elhelyezni.
Az ipari gazdasági célú területfejlesztés kialakításánál, fontos szempont a terület környezetbe
elhelyezkedő épületek zavartalan fennmaradása és a minőségi gazdasági fejlesztés biztosítása
5
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figyelembe véve a terület közlekedési, közmű, környezetvédelmi, és egyéb védelmi követelményeit a
szomszédos ingatlanok beépíthetőségének csorbulása nélkül. Ezen szempontoknak a terület
szabályozásánál és településképbe való illeszkedésénél is érvényesülniük kell.
TERVEZÉSI FELADAT
A módosítás a fent felsorolt, elsősorban a fejlesztő által kezdeményezett és Önkormányzat által
meghatározott, alábbi pontokba foglalt tématerületre terjed ki, annak alátámasztására irányuló rövid
helyzetfeltáró leírás is a módosítással érintett területekre (és tématerületekre) készül a szükséges
szakági alátámasztó munkarészekkel.
SZT terület
A fejlesztési cél és feladat, a kialakítható
legkisebb telekméret csökkentése annak
érdekében, hogy a 020/10 hrsz-ú
területen a kapcsolódó 017/43 hrsz-ú
területtel 3 db építési telek kialakítható
legyen.

A tervterület lehatárolását, városon belüli elhelyezkedését az 1 ábra (áttekintő térkép) mutatja be. Az
egyeztetés időszakában az egyes részterületi változást az SZT módosítás a 1:4000 léptékben mutatjuk
be és dokumentáljuk, az érintett részterületre vonatkozóan. Településtervi módosítás a település
egyéb területeit nem érinti, a fent leírt 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
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ÁTTEKINTŐ TÉRKÉP
(tárgyalásos eljárás keretében a módosuló terület bemutatásával/SZT/)
1. ábra

A TERÜLET ADOTTSÁGAI:
A tervezési terület Pilis külterületének nyugati határában a 4. számú főút mentén jelenlegi Gip-1 ipari
gazdasági övezeti besorolású területen található. A hatályos Hész szabályait figyelembe véve a terület
Gip-1 övezet szabályai szerint építhető be. Az építési övezet területén a hatályos szabályok szerint
jelentős zavaró hatású ipari gazdasági épületek építhetők, ahol a kialakítható telekterület minimum
8000 m2. A Földfém Kft. tulajdonában álló területen a 020/10/A hrsz-on vendéglő épület áll. A többi
területrész beépítetlen fás kivett major terület és saját használatú út, valamint parkoló terület (Lásd.
a mellékletben dokumentált tulajdoni lapok szerint).
A módosítandó övezeti besorolású fejlesztési terület jelenlegi Gip-1 jelű ipari gazdasági terület
összesen mintegy 1,18 ha.
A terület környezetében jelentős további iparterületek és gazdasági területek, valamint erdőterületek
találhatók. A településrendezési beavatkozás a gazdasági területi besoroláson nem tervez változtatni,
de építési paraméterek és elhelyezhető funkciók tekintetében módosítással él.
Mind a 017/8 és 017/42 kivett utak és a 017/43 hrsz-ú parkoló terület is a Földfém Kft. tulajdonában
van.
7
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A terület elhelyezkedését, beépítettségét, környezetét az alábbi Ortofotó mutatja be:

„A Földfém Kft. 1992 óta foglalkozik a tűz- és robbanásveszélyes környezetben alkalmazott biztonsági
szerelvények gyártásával. Az elmúlt másfél évtizedben jelentős műszaki, technikai és technológiai
fejlesztések történtek mind a szerelvényeink alkalmazhatóságának kibővítése, mind a gyártási és
vizsgálati eljárások terén. Napjainkban már nem csak kizárólag benzinkúttechnikai szerelvényeket
gyárt a cég, hanem nagyobb stratégiai tároló telepeken és a vegyiparban is alkalmazzák az időközben
specializálódott szerelvényeinket.”
A fejlesztési terület szomszédságában a Vasanfer Kft. telepedett le, mely szintén a Földfém Kft.-ből
vált ki. A műhelycsarnokokat, az eszközöket, a termékek dokumentációival, gyártási kultúrát a
8
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vevőkörrel együtt átvette. Tevékenységi körünk: hosszvarratos acélcsövek, szénacél, saválló
alapanyagú tartályok gyártása; acélcsövek szigetelése; SZEDAR szennyvízdaraboló szivattyú gyártása,
javítása; Ipari hangtompítók készítése; Acélszerkezetű csarnokok, védőtetők, pódiumok tervezése,
gyártása és helyszíni szerelése.”
Közlekedési adottságok:
A terület úthálózati kapcsolatok szempontjából a gazdasági területfelhasználást figyelembe véve a 4.
számú főút mentén, a külterületi ipari gazdasági területen helyezkedik el. A 4. számú főútról a 017/42
hrsz-ú kivett úton keresztül érhető el. A 020/10 hrsz-ú telket határoló utak 017/42 kivett út és 018
hrsz-ú földút kiépítése a szabályozási terv szerinti szélességben szükséges, a fejlesztési terület felé a
megközelítést megfelelően biztosítják.
Közművesítési adottságok:
A közvetlen Monorierdő közigazgatási határa mentén fekvő gazdasági terület közműellátására a
teljes közműellátás lehetőségét biztosító közmű bázisok és gerinchálózati csatlakozások
rendelkezésre állnak, melyet Monorierdő biztosít a terület számára. Ezen Gip jelű beépített gazdasági
területén a vízellátó hálózat, villamosenergia ellátás, gázellátás és szennyvízelvezetés kiépült.
Az egyes övezetekre, építési övezetekre vonatkozó közművesítettség mértékét a helyi építési
szabályzat állapíthatja meg.
A tervezési terület fejlesztése a már kiépült szomszédos telephelyről továbbvezetve
megvalósítható. A tervmódosításra vonatkozó kérelem közműellátás szempontból is támogatható.
Örökségvédelmi vagy környezeti érték sérülésének lehetőségei
A területen védett épület, építmény, valamint védett, illetve védelemre érdemes természetes vagy
természetközeli növényzet, élőhely (lágyszárú és fás növényzet, illetve ezek társulása) nem található.
A területet a régészeti területi lehatárolás nem érinti.
A terület övezetmódosítása esetén az örökségvédelmi és környezeti értékek sérülésének veszélye
nem áll fenn.
Táj és természetvédelmi szempontok:
Mivel a tervezett módosítás csak szabályozási tervimódosítást igényel és a településszerkezeti terv
változatlanul ipari gazdasági területfelhasználásba marad, ezért nem teszi szükségessé a 9/2007. (IV.
3.) ÖTM rendelet szerinti biológiai aktivitásérték kompenzációt.
A terület a magasabbrendű területrendezési tervek (OTrT, BATrT) táj- és természetvédelmi övezetei
által nem érintett.
A településképi előírások egyébként nem tiltják a terület kívánt átsorolását, de megkívánják a tájba
illesztési szempontok kiemelt kezelését. Az ökológiai és egyéb védelmi szempontok nem releváns
tényezők a területen, csakúgy, mint a termőhelyi adottságok.
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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
(gazdasági területek)

A település belterületén meglévő, jelenleg működő gazdasági funkciójú területek a piactér területe a
Jókai utcában és a belterület nyugati részén, a Kossuth utca északi oldalán, a Bence utcával szemben
kialakulóban lévő vállalkozói terület.
Azok, a település belterületének szélein, illetve a külterületen található gazdasági funkciójú területek,
amelyek területén jelenleg is olyan tevékenységet folytatnak, amely közvetlen környezetére
jelentősebb zavaró hatással van. Ide tartozik a belterület déli részéhez kapcsolódó volt hizlalda
területe, a belterülettől északra, a Káva felé vezető út mentén található volt TSZ major területén
működő Dolina szövetkezet területe, valamint a monori közigazgatási határnál, a 4. sz. főút északi
oldala mentén, a Földfém területe.
A szabályozási terv fejlesztési területre kiterjedő módosítása jelentős mértékben irányul a
gazdaságfejlesztési potenciál növelésére. A helyi munkahelyteremtés fokozása érdekében a korábban
már kijelölt gazdasági területek fejlesztése a cél.
A tervmódosítás a gazdasági funkciójú telkek iránt jelentkező igények színvonalas kielégítését
irányozza elő a meglevő lehetőségeket és szolgáltatói helyigényeket figyelembe véve.
A tervmódosítás keretében új gazdasági területet nem jelöl ki a terv, kizárólag építési paraméterek,
elhelyezhető funkciók és telekalakítás feltételein módosít, melynek részleteit a 1.2.1. fejezet
tartalmazza.
Kivonat a hatályos településszerkezeti tervből

Kivonat a hatályos szabályozási tervből

A tervmódosítás a TSZT módosítását nem teszi szükségessé, a település területfelhasználási területi mérlegét nem befolyásolja, a területrendezési tervekkel való összhang igazolását nem teszi
szükségessé. Mivel új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, ezért biológiai aktivitásérték
pótlása sem szükséges.
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1.2
A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI
1.2.1. A szabályozási változások bemutatása
A SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA
BEÉPÍTÉSRE SZÁNT GAZDASÁGI TERÜLET:
A tervezés során figyelembe kell venni:
- A gazdasági területen tervezettminimális telekterület 8000 m2-ről 3000 m2-re
csökkentésével és a zöldfelületi arány 20%-ról 25%-ra növelésével, valamint az övezetben
elhelyezhető funkciók módosításával a terület adottságait figyelembe véve (elhelyezkedés,
táji adottságok) alkalmasnak mondható, azonban infrastruktúra fejlesztés szempontjából
beavatkozásokat igényel.
- Megállapítható, hogy a fejlesztési szándék és célok megvalósítása településrendezési
szempontból új övezet bevezetését igényli.
- Felhívjuk a figyelmet a megfelelő behajtószélesség és forgalomtechnika biztosítására.
A végleges beépítési tervek elkészítése során javasoljuk a közútkezelői és katasztrófavédelmi
szempontok betartását.
- Mivel a tervezési terület fejlesztési igénye gazdasági telephelyek bővülésére és azok
felhasználástól függő forgalom növekedésre kell számítani, mely a forgalom a 4. számú főút
forgalmát érinti, azonban új közúti csatlakozást nem igényel. A közlekedési szempontból a
tervmódosítási kérelem támogatható.
- A tervezési terület fejlesztése a szomszédos egyazon tulajdonban lévő Vasanfer Kft.
telephelyéről biztosítható. A telephely Monorierdőről kapja a közműszolgáltatást. A
tervmódosításra vonatkozó kérelem közműellátás szempontból is támogatható.
- A módosítási szándék a hatályos hész feltételrendszerébe beilleszthető.
- A tervmódosítás a településszerkezeti terv módosítását nem teszi szükségessé, a település
területfelhasználási - területi mérlegét nem befolyásolja, a területrendezési tervekkel való
összhang igazolását nem teszi szükségessé.
- Megállapítható az örökségvédelmi és környezeti értékek sérülésének veszélye nem áll fenn,
de a településképi és helyi építési szabályok betartására fokozott figyelmet kell fordítani.
- Mivel a tervezett módosítás csak szabályozási tervi módosítást igényel és a
településszerkezeti terv változatlanul kertvárosias lakó területfelhasználásba marad, ezért
nem teszi szükségessé a 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet szerinti biológiai aktivitásérték
kompenzációt.
- A tervezett módosítás nem ellentétes az OTÉK építési telekre vonatkozó előírásaival.

A Hatályos HÉSZ a vizsgált területre vonatkozó övezeti előírása:
Gazdasági övezetek
A GAZDASÁGI TERÜLETEK (GKSZ, GIP) ÉPÍTÉSI ÖVEZETEINEK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI
13. §
(1) A Gksz építési övezetekben, az alábbiak kivételével, bármely melléképítmény elhelyezhető:
a) háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem, zöldségverem,
b) állatkifutó,
c) trágyatároló, komposztáló, valamint
d) siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló.
11

11

Pilis Város településrendezési eszközeinek részleges módosítása – Alátámasztó javaslat

(2) A Gip építési övezetekben bármely melléképítmény elhelyezhető.
(3) Az építési övezetekben az alábbi melléképítmények helyezhetők el, az építési helyen kívül is:
a) közmű becsatlakozási műtárgy,
b) közműpótló műtárgy;
c) hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2 méteres belmagassággal),
d) kirakatszekrény (legfeljebb 0,4 m-es mélységgel)
e) kerti építmény
f) szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas: szélkerék, antennaoszlop, zászlótartó oszlop.
(4) A kialakításra kerülő építési telek legkisebb szélessége 35 m, kivéve ahol övezeti előírás ettől
eltérően rendelkezik.
(5) Az építési övezet területén az előkert minimum 10 méter, az oldalkert minimum 6 méter, a
hátsókert minimum 6 méter nagyságú, kivéve ahol az övezeti előírások ettől eltérően
rendelkezik.
(6) A gazdasági övezetek területén, az övezettel szomszédos lakó- vagy intézményi területek, illetve
a szomszédos külterületi területek felé eső telekhatárok mentén összefüggő, többszintes
védőzöld sávot kell kialakítani, - amelynek minimális szélessége 10 m.
(7) A gazdasági övezetek területén belül kialakítandó zöldfelületek területének legalább 1/3-án
háromszintű növényzetet (gyep-, cserje- és lombkoronaszint együttesen) kell kialakítani, és a
zöldfelületek területének maximum 1/3-án alakítható ki egyszintű (gyepszint) növényzet.
(8) Az építési övezetekben megadott legnagyobb építménymagasság értékét kizárólag az övezetben
megengedett tevékenységhez szükséges, alaprajzilag pontszerűnek minősülő építmények
valamint a hírközlést szolgáló antennatornyok létesítése esetén, szabad meghaladni.
(9) Az építési övezetekben az üzemi épületeket illetően technológiai okból megengedhető
építménymagassági túllépés mértéke nem haladhatja meg a 30 %-ot.
14. §
(1) A Gip-1 jelű építési övezet:
Beépítési mód
Szabadon álló
2
Az építési telek legkisebb területe (m )
8000
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%)
40
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m)
8,0
A beépítésnél alkalmazható legkisebb építménymagasság (m)
4,5*
A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%)
20
a) Az építési övezetben jelentős zavaró hatású, gazdasági tevékenységi célú épület helyezhető
el.
b) *Az övezetben a technológiai okból megengedhető építménymagassági túllépés mértéke
nem haladhatja meg a 30 %-ot.
Megállapítható, hogy a fejlesztési szándék az ismertetett célok megvalósítása településrendezési
szempontból övezeti felülvizsgálatot igényel. A jelenlegi hatályos Gip-1 jelű ipari gazdasági övezeti
besorolása és szabályai a 8000 m2-nél kisebb telekalakítása az övezet területén nem biztosítják.
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A HÉSZ és SZT módosítás után a vizsgált területre vonatkozó övezeti előírása:
(1) A Gip-3 jelű építési övezet előírásai:
a) Beépítési mód
Szabadon álló
b) A kialakítható legkisebb telek terület (m2)
3000
c) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb terepszint feletti beépítettség (%)
40
d) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%):
40
e) A terepszint alatti beépítettség helye
építési helyen belül
f) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m)
8,0
g) A beépítésnél alkalmazható legkisebb épületmagasság (m)
4,5
h) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%)
25
i) Szintterületi mutató
1,2
j) A Közműellátás mértéke:
részleges
k) Az építési övezetben környezetre jelentős hatást nem gyakorló ipari és gazdasági
tevékenységi célú, továbbá kereskedelmi, szolgáltató és raktár rendeltetésű építmények
helyezhető el.
Vagyis a módosítási igény a településrendezési eszközöket illetően a szabályozási tervlap módosítását
és a hész 1. mellékletének kiegészítését (új építési övezettel) igényli.
A tervezett építés új építési övezet alkalmazásával, -melyben a beépíthető minimális telekterület
szabály módosításával és az övezetben elhelyezhető funkció módosításával - megvalósulhat.
Vagyis a javasolt módosítás a településrendezési eszközöket illetően kizárólag a helyi építési
szabályzat és az SZT-2 jelű szabályozási tervlap módosítását igényli.
Javasolt SZT- módosítás
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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.

TÁJRENDEZÉSI JAVASLATOK

2.

SZAKÁGI JAVASLATOK

Nem módosulnak, a tervezéssel nem állnak összefüggésben.
2.2.
ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE
(zöldterületek, intézményi és lakókertek, erdő és mezőgazdasági területek, vonalas zöldfelületi
elemek)
Nem módosulnak, a tervezéssel nem állnak összefüggésben.

3.1.

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK
KÖZÚTI HÁLÓZATI KAPCSOLATOK

Összefoglaló:
A 020/10 hrsz-ú terület a 4. sz. főút mellett fekszik, de a főútról közvetlen megközelítési lehetőségét
a 018 hrsz-ú jelenlegi saját használatú út biztosítja. A megközelítés a szervízútként használható 020/8
hrsz-ú saját használatú út és 017/42 kivett út is.
A fejlesztési terület és a szomszédos gazdasági terület további feltárására szervizút alakítható ki,
amely alkalmas arra, hogy az országos közúthoz a csatlakozások a Magyar Közút Zrt. által elfogadható
helyen legyenek biztosíthatók.
A területméret alapján 3 db telek kialakítása várható telekújraosztással, ahol figyelembe kell venni a
szabályozási terven ábrázolt 18 méter széles szabályozási vonalat a 018 hrsz-ú jelenlegi saját
használatú út mentén.
A 4. út külterületi jellegű szakasza miatt a területen az út tengelyétől mért 50 m védőtávolságon belül
beépítés 30 méterre létesíthető.
A közútkezelő Magyar Közút Zrt. előírásainak megfelelően az út tengelyétől kerítés 20 méterre,
beépítés 30 méterre létesíthető.
A kialakult közterület használat és közlekedési kapcsolat a közeljövőben nem változik, a telken belül
parkoló terület kialakításával oldható meg a gépjárművek elhelyezése.
Felhívjuk a figyelmet a megfelelő behajtószélesség és forgalomtechnika biztosítására.
A végleges beépítési terv(ek) elkészítése során javasoljuk a közútkezelői és katasztrófavédelmi
szempontok betartását.
Mivel a tervezési terület fejlesztési igénye gazdasági telephelyek bővülésére és azok funkciónak
megfelelő függő forgalom növekedésre kell számítani, mely a forgalom a 4. számú főút forgalmát
érinti, azonban új közúti csatlakozást nem igényel. A közlekedési szempontból a tervmódosítási
kérelem támogatható.
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4.

KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLATOK
A fejlesztési terület közműellátását az azonos tulajdonban lévő szomszédos Gip gazdasági területen
kialakított közműhálózatról tervezett biztosítani. A (Vasanfer Kft.) telephely a közműszolgáltatást
Monorierdőről kapja.

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)
Nem módosul, a tervezéssel nem áll összefüggésben.

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.
A tervmódosítás a településszerkezeti terv módosítását nem teszi szükségessé, a település
területfelhasználási - területi mérlegét nem befolyásolja, a területrendezési tervekkel való összhang
igazolását nem teszi szükségessé.
Nem módosul, a tervezéssel nem áll összefüggésben.
2018. évi CXXXIX. törvény előírásai alapján érintett térségi övezetek:
Országos Területrendezési Terv - országos övezetek
Pilis
település
érintett

Módosítási
terület
nem érintett

1.ökológiai hálózat magterületének övezete,
2. ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete,
3. ökológiai hálózat pufferterületének övezete,
4.kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete
érintett
nem érintett
5. jó termőhelyi adottságú szántóterület (1. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM
érintett
nem érintett
rendelet)
6.erdők övezete
érintett
érintett
7.erdőtelepítésre javasolt terület övezete (2. melléklet 9/2019.(VI.14)
nem érintett
nem érintett
MvM rendelet)
8.tájképvédelmi terület övezete
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
--------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.
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Pest Megye Területrendezési Terv
kiemelt térségi területfelhasználási / övezeti érintettség
a közigazgatási területet az alábbiak érintik (+), illetve nem érintik (-)
a módosítással érintett területet az alábbiak érintik (+), illetve nem érintik (-)
kiemelt térségi területfelhasználási kategóriák
Közig. terület.
Módosítási
terület
települési térség
sajátos területfelhasználású térség
erdőgazdálkodási térség
mezőgazdasági térség
vízgazdálkodási térség
térségi övezetek
ásványi nyersanyagvagyon övezete

+
+
+
+
+

+
-----

+

rendszeresen belvízjárta terület övezete
tanyás területek övezete
földtani veszélyforrás terület övezete
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

----

településhatáros
lehatárolás
----

---+
+

----településhatáros
lehatárolás

Az övezeti tervlapok alapján megállapítható, hogy Zebegény módosítási területeit az OTrT és a PMTrT
alapján is hat térségi övezet érinti.
- erdők övezete (OTrT lehatárolás alapján)
- vízminőség védelmi terület övezete (OTrT lehatárolás alapján)
- ásványi nyersanyagvagyon övezete (PMTrT lehatárolás alapján)
- klímaváltozásnak fokozottan kitett területek övezete (PMTrT lehatárolás alapján)
Országos vízminőség-védelmi terület igazolás:
9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet: „5.§ (2) A vízminőség-védelmi terület övezetébe tartozó települések
településrendezési eszközeinek 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 fejlesztési terület érintik. A módosítási
terület kijelölése nem ellentétes az országos vízminőség-védelmi terület övezetére vonatkozó
előírásokkal. A terv vízminőség védelmi szempontból megfelel.
Erdők övezete igazolás:
2018. évi CXXXIX. törvény 11. § a) az erdőgazdálkodási térségben az erdőterület területfelhasználási
egységet a térséget lefedő erdők övezetére vonatkozó szabályok szerint,
valamint az erdőtelepítésre javasolt terület övezetére vonatkozó szabályok figyelembevételével kell
lehatárolni.
29. § Az erdők övezetébe tartozó területeket az adott településnek a településrendezési eszközében
legalább 95%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolnia. Az e törvény
hatálybalépését megelőzően kijelölt beépítésre szánt területek, valamint az erdőről, az erdő
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védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 4. § (2) bekezdésében
meghatározott területek, továbbá az Ország Szerkezeti Terve, a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti
Terve, valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve által kijelölt települési térség
területein lévő erdők övezetének területét a számításnál figyelmen kívül kell hagyni.
Mivel a fejlesztési terület települési térség területén lévő már a kijelölt beépítésre szánt terület, ezért
a területet érintő övezeti érintettség figyelmen kívül hagyható. A terv megfelel az előírásoknak.
Ásványi nyersanyagvagyon övezete igazolás:
Az érintettség a tervezett fejlesztési terület kialakítását nem gátolja.
Klímaváltozásnak fokozottan kitett területek övezete igazolás:
Az érintettség a tervezett fejlesztési területövezeti paramétereinek módosítását nem gátolja.

https://erdoterkep.nebih.gov.hu/
Az övezeti tervlapok alapján megállapítható, hogy Pilis módosítási területeit az OTrT szerint két
térségi övezetet érint, a PMTrT alapján két térségi övezetet érint.
A fentiek alapján tehát a módosítási területek övezeti érintettsége a PMTrT 10/2020. (VI.30.)
önkormányzati rendelettel, illetve Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési
tervéről szóló 2018. évi CXXXIX törvény előírásaival nem ellentétes .
VI. Nyilatkozat
A Pilis Településrendezési tervhez szükséges területrendezési tervelőzményeknek való megfeleltetést
a területrendezési tervelőzmények fejezetét készítő tervezők nyilatkoznak, 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, 2020. július 17.
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7.

SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ
(a szabályozás céljainak és eszközeinek ismertetése, azok összefüggései, a szabályozás alapelve, a
változtatási szándékok javaslata, a szabályozás eszközeinek összefoglalása)
A szabályozás célja a dinamikusan változó városi igények lekövetése és építésjogi megalapozása a
2018.január 1-től hatályba lépett építésügyi jogszabályi környezetnek megfeleltetve. A szabályozás
eszköze a fentieknek megfelelően módosított helyi építési szabályzat, valamint ennek szabályozási
tervi melléklete. A szabályozási típusú módosítások különleges koncepcionális megalapozást nem
igényeltek, mivel az eljárásban egy részterület beépítésre szánt területi kategórián belüli szabályozási
módosítás merült fel igényként. A tervmódosítási szándék igényelte a szabályzat és szabályozási tervi
mellékletének módosítását, ezek az alábbiak:
AZ ÖNKORMÁNYZATI SZÁNDÉKOK ÉS A VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁSOK EREDMÉNYÉNEK ALAPJÁN
MEGHATÁROZOTT, SZABÁLYOZÁSI TERVI MEGOLDÁST IGÉNYLŐ MÓDOSÍTÁSI TERÜLET
módosítási
terület
helyrajzi szám
SZT
terület
(ha)
(hrsz.)
övezet módosítás
sorszám
HATÁLYOS
TERVEZETT
Gip-1
Gip-3
020/10, 020/10/A, 020/8,
1.
1,17
ipari gazdasági
ipari gazdasági
017/42 és a 017/43 hrsz
terület
terület

8.

BEÉPÍTÉSI TERV
(a 7. melléklet szerint)
A HÉSZ+SZT módosítás tervanyagához nem készül.

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.
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Tulajdoni lapok

19

19

Pilis Város településrendezési eszközeinek részleges módosítása – Alátámasztó javaslat

20

20

Pilis Város településrendezési eszközeinek részleges módosítása – Alátámasztó javaslat

21

21

Pilis Város településrendezési eszközeinek részleges módosítása – Alátámasztó javaslat

22

22

Pilis Város településrendezési eszközeinek részleges módosítása – Alátámasztó javaslat

23

23

Pilis Város településrendezési eszközeinek részleges módosítása – Alátámasztó javaslat

24

24

Pilis Város településrendezési eszközeinek részleges módosítása – Alátámasztó javaslat

1. MELLÉKLET: FŐÉPÍTÉSZI FELJEGYZÉS

25

25

Pilis Város településrendezési eszközeinek részleges módosítása – Alátámasztó javaslat

2 . MELLÉKLET: Önk. határozat a településrendezési eszköz módosításáról
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3 MELLÉKLET: Kérelem a tárgyalásos eljárás lefolytatására és nyilatkozat a partnerségi egyeztetés
lezárásáról
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