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BEVEZETÉS
Pilis Város Településrendezési eszközeinek részleges módosításával kapcsolatos előzetes
Önkormányzati intézkedések:
Pilis Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 263/2020.(XI.26.) határozatával döntött Pilis Város
településrendezési eszközeinek módosítása tárgyában. (2. számú melléklet) Pilis 020/16, 020/18 hrszú, valamint a 020/10, 020/10/A, 020/8, 017/42 és a 017/43 020/12, 020/13, 020/15 hrsz-ú ingatlanokra
vonatkozóan, melynek keretében településszerkezeti tervi módosítás és új Gksz jelű gazdasági övezet
jön létre.
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 020/16, 020/18 hrsz-ú, valamint a 020/10, 020/10/A, 020/8, 017/42 és a 017/43
020/12, 020/13, 020/15 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 megkértük.
A Településrendezési Eszközök módosításának fő célja:
Pilis külterületének nyugati határa közelében a 4. sz. főút mellett jelenlegi ipari gazdasági övezeti (Gip1 és Gip-3) besorolású és a szomszédos Má mezőgazdasági területen a területfelhasználás és építési
övezet módosítása történik Gksz jelű gazdasági terület céljára. Ennek keretében környezetre jelentős
hatást nem gyakorló ipari és gazdasági tevékenységi célú, továbbá kereskedelmi, szolgáltató és raktár
rendeltetésű építmények elhelyezését biztosító övezet kialakítása a cél.
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A MEGBÍZÁS
Pilis Város Önkormányzata 2021 januárjában bízta meg a Pest megyei Terület-, Település-, Környezet
Tervező és Tanácsadó (továbbiakban: PESTTERV) Kft-t Településszerkezeti tervének és Helyi Építési
Szabályzatának (továbbiakban: HÉSz) valamint a mellékletét képező szabályozási tervi (továbbiakban:
SZT) mellékletének a részleges módosításával a Pilis 020/16, 020/18 hrsz-ú, valamint a 020/10,
020/10/A, 020/8, 017/42 és a 017/43 020/12, 020/13, 020/15 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan.
PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETÉT ÉRINTŐ TELEPÜLÉS-RENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA,
amely a következőkre terjed ki:
a)
Településszerkezeti terv módosítása Gip és Má területfelhasználásból Gksz
területfelhasználásra
b)
Helyi Építési Szabályzat új gazdasági övezet létesítésére vonatkozóan.
c)
Helyi Építési Szabályzat mellékletét képező szabályozási terv SZT-2 jelű tervlapjára
vonatkozóan
Településrendezési tervelőzmények:
A településen jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban:
- 232/2018.(X.25.) 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.), 13/2016.(VIII.05.) Ök. és a 19/2020.(X.30.) rendelettel módosított
helyi építési szabályzat
Rajzi mellékletek:
Rajzi jel
TSZT
SZT-1
SZT-2

Rajz megnevezése
Településszerkezeti terv
Belterületi szabályozási terv
Külterületi szabályozási terv

Méretarány
M= 1:10.000
M= 1:4.000
M= 1:10.000

INDOKLÁS
A gazdasági funkciójú fejlesztésére tervezett már ipari gazdasági építési övezetbe tartozó ingatlanok
Pilis külterületének nyugati határában a 4. számú főút mentén jelenlegi Gip-1 és Gip-3 ipari gazdasági
övezeti besorolású területen (8,6 ha) találhatók. A kialakult telephely bővítési területeként a
kapcsolódó szomszédos 2 db 020/16, 020/18 hrsz-ú összesen mintegy 4,36 ha-os telek gazdasági
területbe sorolása tervezett. A hatályos Hész szabályait figyelembe véve a kialakult telephely Gip-1 és
Gip-3 övezet szabályai szerint építhető be.
Jelen tervmódosítással a kialakult és a tervezett gazdasági terület Gksz gazdasági területbe kerül,
amelynek rendeltetésszerű használata környezetre jelentős hatást nem gyakorló területhasználati
funkciók irányába mozdul el. A szomszédos település üdülőterületei irányába védelmi erdőterületet és
gazdasági erdőterületet jelöl ki a terv. A terület közterületi és közmű kapcsolatai továbbra is
biztosíthatók, új közterületi kapcsolat nem tervezett. Az Önkormányzat támogatja a településrendezési
eszközök módosítását 020/16, 020/18 hrsz-ú, valamint a 020/10, 020/10/A, 020/8, 017/42 és a 017/43
020/12, 020/13, 020/15 hrsz-ú területére vonatkozóan.
5
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A településterületén található gazdasági területek felhasználtságával kapcsolatban az alábbi
megállapítás tehető: Habár a gazdasági területek egy kisebb része még nem került felhasználásra, de
az érintett gazdasági terület tulajdonosának a Monorierdő melletti területen van a telephelye és a
közvetlen szomszédos mezőgazdasági területek is az Ő birtokában vannak. A vállalkozási területének
bővítését máshol nem tudja megvalósítani csak a kapcsolódó szomszédos területeken, ezért a
beruházás helyhez kötött beruházásnak tekinthető.
A tervezett építés új Gksz jelű építési övezet(ek) alkalmazásával, - a hatályos OTÉK gazdasági
területre vonatkozó szabályok szerint kerül meghatározásra. 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, valamint
vendéglátó és raktár és munkásszálló rendeltetésű építményeket kívánnak elhelyezni.
A tervezett gazdasági funkció növekedésre alkalmas terület lehetőséget munkahelyteremtő
beruházások területének biztosítása érdekében is.
A funkcióból eredően szükséges a területre vonatkozó szabályozási előírások módosítása, mely a
Hész övezetei jelenleg nem biztosítanak, ezért új építési övezeteket alkalmaz a terv a helyi
sajátosságokat figyelembe vevő (Gksz-8 és Gksz-9) gazdasági övezet néven.
A területek Gksz gazdasági területként történő szabályozása a BAé pótlásra vonatkozó
magasabbrendű jogszabály betartása érdekében a fejlesztő a 020/17 hrsz. területének egy részét
ajánlja fel véderdőterület kialakítására.
Az új gazdasági célú területfejlesztés kialakításánál, fontos szempont a terület környezetbe
elhelyezkedő épületek zavartalan fennmaradása és a minőségi gazdasági fejlesztés biztosítása
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.
TSZT és/vagy
SZT mód.
A Földfém Kft. tulajdonában lévő 020/13, 020/15 hrsz-ú beépült TSZT+SZT
telephely terület (Vasanfer Kft., Schöck Hungária Kft) Gip területből igényel
Gksz területbe sorolása
A Földfém Kft. tulajdonában lévő 020/10, 020/10/A, 020/8, 017/42 TSZT+SZT
és a 017/43 020/12 hrsz-ú telephely területek Gip területből Gksz igényel
területbe sorolása
A Földfém Kft. tulajdonában lévő 020/16, 020/18 hrsz-ú Má TSZT+SZT
mezőgazdasági területek (kivett parkoló területek) Gksz területbe igényel
sorolása
A meglévő és tervezett gazdasági telephelyen védelmi erdőterület TSZT+SZT
kijelölése
igényel
BIA kompenzációs célú erdőterület a szomszédos 020/17 hrsz
TSZT+SZT
igényel
Tervezési cél/TK. kivonat
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Kivonat a Hatályos SZT tervből a módosítási terület
lehatárolásával
A fejlesztési cél és feladat, új gazdasági
övezet kialakítása a már beépítésre szánt
Gip gazdasági területen és a telephely
bővítési területeként a jelenlegi Má
mezőgazdasági területen.

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 TSZT és SZT módosítással érintett területén kívüli
településrészekre a jelenleg érvényes településrendezési terv hatályos.
ÁTTEKINTŐ TÉRKÉP 1. ábra
(tárgyalásos eljárás keretében a módosuló terület bemutatásával/TSZT+SZT/)
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MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT-A TERÜLET ADOTTSÁGAI
A meglévő Gip gazdasági terület 8,6 ha
A tervezési terület 1/a és 1/b területe Pilis külterületének nyugati határában a 4. számú főút mentén
jelenlegi Gip-1 és Gip-3 jelű ipari gazdasági övezeti besorolású területen található (13. oldal 2 ábra). A
hatályos Hész szabályait figyelembe véve az 1/a terület Gip-1 övezet szabályai szerint építhető be. Az
építési övezet területén a hatályos szabályok szerint jelentős zavaró hatású ipari gazdasági épületek
építhetők, azonban a 020/13 hrsz-ú beépült telephelyén nem jelentős zavaró hatású gazdasági
tevékenység folyik.
A Gip-3 övezet előírásai a jelenleg tervezett Gksz-8 övezet építési paraméterei és rendeltetéseivel
azonos. A Gip-3 terület a 020/10/A hrsz-on vendéglő épület áll. A többi területrésze beépítetlen fás
kivett major terület és saját használatú út, valamint parkoló terület.
Az új beépítésre szánt területfejlesztés jelenlegi beépítetlen Má mezőgazdasági területen történik
mintegy 4,36 ha-on a 020/16, 020/18 hrsz-ú területen, mely földhivatali nyilvántartás szerint kivett
parkoló terület. A területet részben fás, ligetes növényzet fedi.
A 020/18 és a 020/16 hrsz. területeket az övezeti átsorolást követően tervezik összevonni a 020/13
hrsz. területtel.
Tervezési cél, hogy a terület új helyi sajátosságokat hordozó gazdasági célú (Gksz-8 és Gksz-9 gazdasági
terület) fejlesztésére alkalmas területfelhasználási és övezeti besorolást kapjon.
A képviselő-testület a területre vonatkozó helyi érdekű kiemelt fejlesztési területkénti kijelölését
támogatja, tekintettel az ott tervezett beruházások önkormányzati gazdasági érdekeire.
A vizsgált területen és közvetlen környezetében számottevő környezetterhelő tevékenységet nem
folytatnak, a vizsgált területhez Dk-i irányból kapcsolódó telephely Gksz övezetbe sorolt, nem jelentős
zavaró hatású tevékenységek területe. Egyéb irányokból jelenleg beépítetlen, műveletlen
mezőgazdasági területek és a szomszédos település Monorierdő üdülőterületei veszik körül. A
tervezett új gazdasági célú területfejlesztés a meglévő gazdasági területekhez csatlakozik és azokat
kiegészíti.
A módosítandó övezeti besorolású fejlesztési területek:
A jelenlegi Gip-1 és Gip-3 jelű gazdasági terület összesen mintegy 8,6 ha., mely Gksz-8 és Gksz-9
gazdasági területbe kerül.
A jelenlegi Má mezőgazdasági terület tervezett új gazdasági területi kijelölése:~4,3 ha (020/16,
020/18 hrsz). mely Gksz-9 gazdasági területbe kerül.
A biológiai aktivitásérték kompenzáció céljából kijelölt erdőterület a fejlesztési terület melletti
020/17 hrsz-ú területen biztosított.
A jelenlegi és tervezett gazdasági területek a Földfém Kft tulajdonában vannak.

8

8

Pilis Város településrendezési eszközeinek részleges módosítása – Alátámasztó javaslat

A terület elhelyezkedését, beépítettségét, környezetét az alábbi Ortofotó mutatja be:

A fejlesztési területen a Vasanfer Kft. telepedett le, mely a Földfém Kft.-ből vált ki. A
műhelycsarnokokat, az eszközöket, a termékek dokumentációival, gyártási kultúrát a 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.”
9
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Közlekedési adottságok:
A terület megközelítésére az M4 gyorsforgalmi út és annak Pilis – Monorierdő – Káva csomópontjától
a 4. számú főútig elkészült új összekötő út (3123 j.) jó megközelítést biztosít. Az M4 átadása hatására
a 4. számú főút forgalma csökkent (becslés szerint a KIRA rendszer szerinti 19614 Ej/nap forgalomnak
kevesebb mint 50 %-ára)
A területen a 4. sz. főút két meglevő útcsatlakozása biztosítja a kapcsolatokat:
- A Vasanfer Kft. telephely közötti kapcsolata
- A terület keleti határán a Fenyves vendéglő megközelítését is biztosító közút
A két közúti kapcsolat távolsága mintegy 300 méter, nem felel meg a 4. sz. főút külterületi szakaszán,
az útügyi előírások szerinti csomóponttávolságnak.
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 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:
A terület a magasabbrendű területrendezési tervek (MATrT) 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.
Mivel a tervezett módosítás a településszerkezeti terv módosítását is igényli új beépítésre szánt terület
kijelölésével, ezért szükségessé teszi a 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet szerinti biológiai aktivitásérték
kompenzációt.
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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 lehet. 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 településszerkezeti és 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 és telephelyük bővítése a cél.
A tervmódosítás a gazdasági funkciójú telkek iránt jelentkező igények színvonalas kielégítését
irányozza elő a meglevő lehetőségeket és gazdasági helyigényeket figyelembe véve.
A tervmódosítás keretében új gazdasági területet is kijelöl a terv, továbbá módosulnak a gazdasági
területen belül elhelyezhető rendeltetések és a telekalakítás feltételein is módosít. Az új Gksz építési
övezetek építési paramétereinek kialakítása a hatályos OTÉK keretfeltételeit figyelembe veszi. A
módosítás melynek részleteit a 1.2.1. fejezet tartalmazza.

1.2

A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI

1.2.1. A településszerkezeti és szabályozási változások bemutatása
Kivonat a hatályos településszerkezeti tervből

Kivonat a hatályos szabályozási tervből
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VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATI SZÁNDÉKOK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL REALIZÁLT
TELEPÜLÉSSZERKEZETI ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVI MÓDOSÍTÁST IGÉNYLŐ TERÜLETEK
sorszám
Terület/
Helyrajzi
TSZT TerületTSZT
SZT
SZT
ha
szám
felhasználás
Területövezet
övezet
hrsz.
hatályos
felhasználás
hatályos
tervezett
tervezett
020/12
(Gip)
(Gksz)
(Gip-1)
(Gksz-9)
1/a
7,52 ha
020/13
ipari gazdasági
gazdasági
ipari gazdasági
gazdasági
020/15
terület
terület
övezet
övezet
020/10,
020/10/A,
(Gip)
(Gksz)
(Gip-3)
(Gksz-8)
1/b
1,14 ha
020/8,
ipari gazdasági
gazdasági
ipari gazdasági
gazdasági
017/42 és
terület
terület
övezet
övezet
a 017/43
(Má-f)
Má
(Gksz)
(Gksz-9)
farmgazdasági
2/a.
3,47 ha
020/16
mezőgazdasági
gazdasági
gazdasági
mezőgazdasági
terület
terület
övezet
övezete
(Má-f)
Má
(Gksz)
(Gksz-9)
farmgazdasági
2/b
0,7972 ha
020/18
mezőgazdasági
gazdasági
gazdasági
mezőgazdasági
terület
terület
övezet
övezete
(Gip)
(Ev)
(Gip-1)
(Ev)
3/a
0,26 ha
020/13
ipari gazdasági
védelmi
ipari gazdasági
védelmi
terület
erdőterület
övezet
erdőövezet
Má
(Ev)
(Gip-1)
(Ev)
3/b
0,0956 ha
020/18
mezőgazdasági
védelmi
ipari gazdasági
védelmi
terület
erdőterület
övezet
erdőövezet
(Má-f)
Má
(Eg)
(Eg)
farmgazdasági
3/c
2,2 ha
020/17
mezőgazdasági
gazdasági
gazdasági
mezőgazdasági
terület
erdőterület
erdőövezet
övezete
összesen: 15,48 ha

A TSZT MÓDOSÍTÁSOK TERÜLETEI
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVI MÓDOSÍTÁST IGÉNYLŐ TERÜLETEK
A változás iránya

1.Beépítésre szánt
területi növekménnyel
járó változások

2. Beépítésre szánt
területen belüli területfelhasználás változások
3. Beépítésre szánt
terület visszaminősítése
beépítésre nem szánt
területté
4. Beépítésre nem szánt
területen belüli területfelhasználás változások

4. Összesen:

sorszá
m

Helyrajzi szám
(hrsz.)

Terület (ha.)

2/a

020/16

3,47

2/b

020/18

0,79

1/a

1/b

020/12
020/13
020/15
020/10,
020/10/A,
020/8, 017/42
és a 017/43

7,52 ha

TSZT Terület-felhasználás módosítás
hatályos
tervezett
(Gksz)
Má mezőgazdasági
gazdasági
terület
terület
(Gksz)
Má mezőgazdasági
gazdasági
terület
terület
(Gksz)
(Gip)
gazdasági
ipari gazdasági terület
terület

1,14 ha

(Gip)
ipari gazdasági terület

(Gksz)
gazdasági
terület
(Ev)
védelmi
erdőterület

3/a

020/13

0,26 ha

(Gip)
ipari gazdasági terület

3/b

020/18

0,0956 ha

Má mezőgazdasági
terület

3/c

020/17

2,2 ha

Má mezőgazdasági
terület

(Ev)
védelmi
erdőterület
(Eg)
gazdasági
erdőterület

15,48 ha

Mivel új beépítésre szánt terület kijelölése történik, ezért biológiai aktivitásérték pótlása szükséges!
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A fejlesztési terület (2.ábra)

A TSZT módosítás után a vizsgált területre vonatkozó új területfelhasználás:
A tervezett módosítás keretében a tervezési területen kijelölt Gip ipari gazdasági terület
területfelhasználásba sorolt terület Gksz jelű gazdasági terület és Ev jelű védelmi erdőterületbe kerül.
A gazdasági terület bővítési területeként az Má jelű mezőgazdasági terület Gksz jelű gazdasági
területbe kerül. Az új beépítésre szánt területi kijelölés zöldterület kijelölési kötelezettséget von maga
után, amit a terv a szomszédos Má jelű mezőgazdasági területen biztosít Eg jelű gazdasági
erdőterületként.
A terv a TSZT módosítását szükségessé teszi, a település területfelhasználási – települési területi
mérlegét befolyásolja, a területrendezési tervekkel való összhang igazolását igényli. Mivel új
beépítésre szánt terület kerül kijelölésre, ezért biológiai aktivitásérték számítása és pótlása is
szükséges.
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Településszerkezeti terv módosítási javaslata a módosítással érintett terület lehatárolásával

1.2.1. A szabályozási változások bemutatása

A módosítási terület övezeti előírásai:
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.
(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
14
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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.”
„(11) A Gip-3 jelű építési övezet:
a) Beépítési mód
Szabadon álló
2
b) Az építési telek legkisebb területe (m )
3000
c) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%)
40
d) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m)
8,0
e) A beépítésnél alkalmazható legkisebb épületmagasság (m)
4,5
f) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%)
25
g) Szintterületi mutató
1,2
h) A Közműellátás mértéke:
részleges
i) Az építési övezetben környezetre jelentős hatást nem gyakorló ipari és gazdasági
tevékenységi célú, továbbá kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó és raktár rendeltetésű
építmények helyezhetők el.
j) Az övezet területén szállás jellegű és lakó rendeltetés nem helyezhető el.
k) Az övezet területén kialakítandó védőzöld sáv helye a szomszédos gazdasági területtel
határosan 10 méter szélességben alakítandó ki a HÉSZ 6. § (16) bekezdése szerint.
l) Az 500 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű új épület elhelyezésekor ki kell építeni telken belül
a csapadékvíz tározását és késleltetett elvezetését lehetővé tevő műtárgyat. A mértékadó
csapadékintenzitás alapján kell a méretezést végrehajtani. A csapadékvíz helyben történő
hasznosítása megengedett „
15
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A szállás rendeltetésre vonatkozó javaslatok:
A 1997. évi LXXVIII. építési törvény13. § (1) bekezdése alapján az építés helyi rendjének
biztosítása érdekében a települési önkormányzat az országos szabályoknak megfelelően,
illetve az azokban megengedett eltérésekkel a telkekhez fűződő sajátos helyi
követelményeket, jogokat és kötelezettségeket helyi építési szabályzatban állapít meg. Az
építés szabályain belül többek között az építési telken elhelyezhető épület, valamint az önálló
rendeltetési egység számát és a megengedett vagy kizárt rendeltetését megállapíthatja.
A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.)
Korm. rendelet értelmében a Gksz-9 építési övezetében az „A” kategóriájú pihenőház
(vendégszállás) kialakítására van lehetőség. Pihenőháznak minősül a munkásszállás is.
„A” kategóriájú pihenőház (vendégszállás)
Vendégszállás az a szállás - nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásának
időszakában -, amelyet éves forgalmának legalább 90%-ában, az R. 8. §-ának (5) bekezdésében
meghatározott esetben éves forgalmának legalább 80%-ában a hivatalos kiküldöttek részére
többnapos feladatellátásuk céljára kialakított, kis létszámú elhelyezést és konyha-, illetve
étkezőhasználati lehetőséget biztosító önálló rendeltetési (rész-)egységként üzemeltetnek.
Vendégszobának minősül az alkotóházban és a kutatószálláson biztosított elhelyezés is. *
Az „A” kategóriájú pihenőház legalább a következő szolgáltatásokat nyújtja:
1. A szálláshely közelében a szálláshely igénybevételét biztosítani képes ügyelet. Az éjszakai
bejárás lehetősége biztosított.
2. Egy szobában legfeljebb 4 fekvőhely (2 ágy és 2 pótágy). Fekvőhelyenként legalább 4 m2
alapterületet kell biztosítani.
3. A hálóhelyiség berendezése, felszereltsége: ágy/pótágy. Az ágyak fekvő felülete legalább
90x200 cm, a pótágyak fekvőfelülete legalább 80x190 cm. Emeletes ágy nem alkalmazható. Az
ágyak ágybetéttel, párnával, takaróval felszereltek. Ágynemű-biztosítás. A fekvőhelyszámnak
megfelelő szék, legalább egy asztal, férőhelyenként egy 60x60 cm alapterületű ruhásszekrényegység és egy éjjeliszekrény/falipolc. Rádió vagy televízió. Világítás: szobánként legalább egy
központi (mennyezeti) lámpa (világítótest) és legalább ágyanként helyi világítás.
4. Fűtés: fűtési időszakban legalább 20 °C hőmérséklet.
5. Vizesblokkok száma: két szobánként közös zuhanyzó vagy fürdőszoba és WC, a szobákban
hideg-meleg folyóvizes kézmosási lehetőség biztosított.
6. Textilváltás:
- ágynemű: legalább egyszer hetente, új vendég esetén kötelező az ágyneműcsere,
- fürdőszobai textíliák: legalább kétszer hetente, kivéve, ha a vendéggel kötött külön
megállapodásból más következik.
7. Takarítás: legalább kétnaponta, kivéve, ha a vendéggel kötött külön megállapodásból más
következik.
8. Tájékoztatás a szolgáltatásokról és a menekülési útvonalról.
9. Tárolási lehetőség: két szobánként közös hűtőszekrényben.
10. Főzési lehetőség: két szobánként közös, felszerelt konyha/főzőfülke.”
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A HÉSZ és SZT módosítás után a vizsgált területre vonatkozó övezeti előírása:
A településszerkezeti módosításokkal összhangban a Szabályozási terv érintett részei is módosulnak. A
tervezett gazdasági terület új Gksz-8 és Gksz-9 övezeti jelet kap.

Javaslat:
A tervezett változtatás a gazdasági területekre vonatkozó általános szabályokat nem érinti, a
beépítésre vonatkozó szabályok javaslata az alábbiakban található.
Vagyis a módosítási igény a településrendezési eszközöket illetően a településszerkezeti tervlap
módosítását, a szabályozási tervlap módosítását és a HÉSZ kiegészítését (új építési övezettel) igényli.
„(11) A Gksz-8 jelű építési övezet: (az övezet előírásai megegyeznek a hatályos HÉSZ Gip-3
övezetének előírásaival)
a)
Beépítési mód
Szabadon álló
b)
Az építési telek legkisebb területe (m2)
3000
c)
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%)
40
d)
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m)
8,0
e)
A beépítésnél alkalmazható legkisebb épületmagasság (m)
4,5
f)
A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%)
25
g)
Szintterületi mutató
1,2
h)
A Közműellátás mértéke:
részleges
i)
Az építési övezetben környezetre jelentős hatást nem gyakorló ipari és gazdasági
tevékenységi célú, továbbá kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó és raktár rendeltetésű építmények
helyezhetők el.
j)
Az övezet területén szállás jellegű és lakó rendeltetés nem helyezhető el.
k)
Az övezet területén kialakítandó védőzöld sáv helye a szomszédos gazdasági területtel
határosan 10 méter szélességben alakítandó ki a HÉSZ 6. § (16) bekezdése szerint.
l)
Az 500 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű új épület elhelyezésekor ki kell építeni telken belül
a csapadékvíz tározását és késleltetett elvezetését lehetővé tevő műtárgyat. A mértékadó
csapadékintenzitás alapján kell a méretezést végrehajtani. A csapadékvíz helyben történő
hasznosítása megengedett „
„(12) A Gksz-9 jelű építési övezet:
a) Beépítési mód
Szabadon álló
2
b) Az építési telek legkisebb területe (m )
3000
c) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%)
40
d) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m)
8,0
e) A beépítésnél alkalmazható legkisebb épületmagasság (m)
4,5
f) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%)
25
g) Szintterületi mutató
1,2
h) A Közműellátás mértéke:
részleges
i) Az építési övezetben környezetre jelentős hatást nem gyakorló ipari és gazdasági tevékenységi
célú kereskedelmi, szolgáltató és raktár rendeltetésű építmények, iroda épület, valamint
szálláshely rendeltetésű munkásszálló épületek a fő rendeltetési egységet kiegészítő
rendeltetésként helyezhetők el.
j) A szálláshely rendeltetésű munkásszálló épületek, melyeknek minimum az "A" kategóriájú
pihenőház- minősítésnek meg kell felelniük.
k) Az övezetben elhelyezhető szálláshely kiegészítő rendeltetésű munkásszálló épületek maximum
8 méteres épületmagassággal és maximum 50 férőhellyel alakíthatók ki.
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l) A munkásszálló kiegészítő rendeltetésként történő elhelyezése az övezet beépítésnél
alkalmazható legnagyobb beépítettség mértékének 20%-át nem haladhatja meg.
m) Az övezet területén lakó rendeltetés nem helyezhető el.
n) Az 500 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű új épület elhelyezésekor ki kell építeni telken belül
a csapadékvíz tározását és késleltetett elvezetését lehetővé tevő műtárgyat. A mértékadó
csapadékintenzitás alapján kell a méretezést végrehajtani. A csapadékvíz helyben történő
hasznosítása megengedett”
o) Telkenként legfeljebb egy helyen, legfeljebb 15 méter szélességben az előkertben bejárat,
kapubehajtó, portaépület, mérlegház létesíthető.”
A tervezett építés új építési övezetek alkalmazásával, -melyben a beépíthető minimális telekterület
szabály módosításával, a zöldfelületi arány módosításával, és az övezetben elhelyezhető
építmények (funkciók) módosításával - megvalósulhat.
Vagyis a javasolt módosítás a településrendezési eszközöket illetően mind a településszerkezeti
tervet, mind a helyi építési szabályzatot és az SZT-2 jelű szabályozási tervlapot érinti.
Szabályozási tervmódosítás vázlatterv- a Gksz-8 övezet területi kiterjesztésével
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A tervezés során figyelembe kell venni:
- A tervezett telekállapotnak megfelelően a településszerkezeti terv, szabályozási tervlap és
helyi építési szabályzat módosítása megtörténik.
- A terület jellegéből és elhelyezkedéséből adódóan tervezett funkcióváltásából következően
nem jelentős zavaró hatású gazdasági típusú beépítés jön létre.
- Megállapítható, hogy a fejlesztési szándék és célok megvalósítása településrendezési
szempontból új övezetek bevezetését igényli.
- 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 közmű infrastruktúra fejlesztés szempontjából
beavatkozásokat igényel.
- A területméret alapján a 020/10 hrsz-ú telek vonatkozásában 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.
- Az új beépítésre szánt területek a kialakult 020/13 hrsz-ú telekhez kapcsolódnak és
telekegyesítésük várható.
- A tervmódosítással érintett terület jelenlegi és tervezett funkciója nem sért sem régészet, sem
építészeti, sem ökológiai értékeket.
- A 4. út külterületi jellegű szakasza miatt a területen az út tengelyétől mért 100 m
védőtávolságon belül beépítés 50 méterre létesíthető.
- A végleges beépítési tervek elkészítése során javasoljuk a közútkezelői és katasztrófavédelmi
szempontok betartását.
- 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.
- Felhívjuk a figyelmet a megfelelő behajtószélesség és forgalomtechnika biztosítására.
- A tervezési terület fejlesztése a szomszédos egyazon tulajdonban lévő Földfém Kft.
telephelyéről biztosítható. A telephely Monorierdőről kapja a közműszolgáltatást. A
tervmódosításra vonatkozó kérelem közműellátás szempontból is támogatható.
- A módosítási szándék a hatályos HÉSZ és OTÉK feltételrendszerébe beilleszthető.
- A terv a TSZT módosítását szükségessé teszi, a település területfelhasználási - területi mérlegét
befolyásolja, a területrendezési tervekkel való összhang igazolását igényli.
- Megállapítható az örökségvédelmi és környezeti értékek sérülésének veszélye nem áll fenn, de
a településképi és helyi építési szabályok betartására fokozott figyelmet kell fordítani.
- A biológiai aktivitásérték szinten tartása érdekében a település kijelölt erre alkalmas területein
kompenzáció (pozitív BAé- egyenlegű) területfelhasználási átsorolás) szükséges, mely
kompenzációra a szomszédos 020/17 hrsz-ú terület rendelkezésre áll.
- Új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a területnövekmény legkevesebb 5%-ának
megfelelő kiterjedésű, legalább 50%-ában az újonnan kijelölt beépítésre szánt területtel
kapcsolatban lévő zöldterületet, - gazdasági vagy különleges terület kijelölése esetén
zöldterületet vagy véderdőt - kell kijelölni. Ha a zöldterület vagy véderdő kijelölése az új
beépítésre szánt terület rendeltetése miatt az adott területen nem valósítható meg, akkor a
zöldterületet vagy a véderdő területét a település arra alkalmas más területén kell kijelölni.
- A földnyilvántartási adatok alapján a gazdasági célú módosítás termőföldet nem érint. Az
erdőterületi kijelölésre szánt kompenzáció területe kivett parkoló terület.
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Az erdészeti nyilvántartásnak nem része az új beépítésre szánt területként tervezett terület és
nem része a MATrT és PMTrT erdők övezetének sem. A már hatályos tervben gazdasági
területként szereplő 020/10, 020/12 és 020/13 hrsz—területet érinti az erdők övezete és az
erdészeti nyilvántartásban is szerepel, azonban a települési térség területein lévő erdők
övezetének területét a számításnál figyelmen kívül kell hagyni.
A PMTrT alapján a már kialakult gazdasági terület a települési térség része, az új beépítésre
szánt gazdasági terület a mezőgazdasági térség része.
Igazolni szükséges, hogy új beépítésre szánt terület kijelölésére csak akkor kerül sor, ha a
települési térségben nincs a tervezett rendeltetésnek megfelelő beépítésre szánt területen
beépítetlen földrészlet, vagy olyan használaton kívül került vagy alulhasznosított, általában
leromlott fizikai állapotban lévő terület, amely a tervezett rendeltetésnek megfelelne. (Jelen
esetben a kialakult telephely bővítési területeként kialakítandó fejlesztési terület a helyhez
kötöttség okán indokolt.)
A terület nem érintett az MATrT tájképvédelmi terület övezete által, de terület beépítését a
településképi szabályok figyelembevételével kell megvalósítani. Továbbá a fejlesztési terület
érintett az MATrT vízminőség védelmi övezete által, amit a beépítés során figyelembe kell
venni.

1.2.3. A településképi arculati kézikönyv (TAK) és a településképi rendelet (TKR) viszonya a
tervezett módosításokkal
A TSZT szerinti területfelhasználási kategóriák és a TAK-ban és TKR-ben is szereplő „településképi
szempontból meghatározó területeket” bemutató ábra szorosan kapcsolódnak egymáshoz. Ez egyben
azt is jelenti, hogy a TSZT jelen módosításával összhangban a TAK-ban és TKR-ben szereplő
„településképi szempontból meghatározó területeket” bemutató ábrát is módosítani szükséges. A
módosítás önálló tervezés keretében történik.
1.2.4. A változások hatályos településfejlesztési koncepcióval való összhangjának bemutatása
(a településrendezési javaslatok összhangja a koncepcióban megfogalmazott jövőképpel és célokkal)
A Város lakóterületfejlesztési és fenntartási célkitűzéseire vonatkozóan a településfejlesztési
koncepcióból az alábbiakban idézünk:
Településfejlesztési elvek
Általános célkitűzés:
„A város fejlesztése során törekedni kell a meglévő adottságok és a feltárt lehetőségek optimális
kihasználására olyan módon, hogy az ne veszélyeztesse a természeti környezet értékes elemeit, az ne
járjon a környezeti terhelés fokozódásával, ne rontsa a települési környezetminőség javításának
esélyét, a helyi társadalom integritása megőrizhető maradjon, ugyanakkor gazdaságilag is biztosítsa
a település fenntartható fejlesztésének lehetőségét. A településfejlesztésben az ökológiai, társadalmi
és gazdasági fenntarthatóság egyensúlyát, és megfelelő arányait kell biztosítani.”
„A város fejlesztése nem nélkülözheti sem a külső (országos, régiós, megyei, és Európai Uniós) források
bevonását, sem a településen (az önkormányzat számára többlet ellátási kötelezettséggel járó) új
funkciókat létrehozó, vagy a meglévő kapacitásokat bővítő jövőbeni fejlesztők arányos hozzájárulását
a településfejlesztéshez annak érdekében, hogy a kitűzött célok a helyi lakosság terheinek növekedése
nélkül valósulhassanak meg.”
A fejlesztési irány megvalósítását elősegítő, a településrendezési terv keretei között megoldandó
feladatok:
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„a város gazdaságának általános fejlődéséhez, a település számára bevételeket hozó újabb
vállalkozások megtelepedéséhez, és a helyi munkalehetőségek számának növeléséhez szükséges
gazdasági területek kijelölésével, illetve a kis- és középvállalkozások működési feltételeinek
javításával,”
A munkahelyteremtés helyi feltételeinek javítása, az ingázás támogatása:
„Az M4 autópálya a várost nagyban felértékeli, Pilis gazdasági potenciálja növekedni fog. E kedvező
külső adottságok - kiegészülve a helyben rendelkezésre álló munkaerővel - jó alapot szolgáltatnak külső
tőkebefektetések megvalósulásához a település területén. Ezt figyelembe véve javasolt gazdasági célú
fejlesztési területek kijelölése Pilisen. Azaz a település az itt megjelenő potenciális befektetőknek
bármikor tudjon olyan gazdasági célra felhasználható területet a rendelkezésére bocsátani, ami
alkalmas arra, hogy megkezdje tevékenységét Pilisen. A gazdasági fejlesztési terület megléte a
biztosítékát jelenti annak, hogy a kijelölt területet ne lehessen más célra felhasználni. A vállalkozási
terület kijelölése közvetve tehát a munkahelyteremtésnek és az ingázni kényszerülő munkaerő aránya
csökkentésének is az egyik feltétele.”
A TFK célkitűzéseit megvizsgálva megállapítható, hogy a tervezett területfejlesztés a koncepcióban
foglaltakkal összhangban van.

2.1.

TÁJRENDEZÉSI JAVASLATOK

2.

SZAKÁGI JAVASLATOK

2.1.1. Tájhasználat, tájszerkezet javaslata
A módosítás során a településre jellemző tájhasználatok alapvetően nem változnak. Az új beépítésre
szánt területek és a biológiai aktivitásérték kompenzációt szolgáló új védelmi és gazdasági erdőterület
kijelölések a módosítás jellegéből adódóan a mezőgazdasági besorolású területek rovására történnek.
2.1.2. Természetvédelmi javaslatok; 2.1.3. Tájvédelmi és tájképvédelmi javaslatok
A módosítással érintett területeken, illetve azok közvetlen szomszédságában táj- és természeti
értékvédelmi szempontból értékes területek, védett természeti terület, Natura 2000 terület, vagy
országos ökológiai hálózat nem található. A terv nem javasol új természeti értékvédelmi kijelöléseket.
2.1.4. Biológiai aktivitásérték változása
A területek biológiai aktivitásértékének számításáról a 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet rendelkezik. Az
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés b) pontja
értelmében az újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási
területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem csökkenhet.
Mivel új beépítésre szánt területeket is jelöl ki a terv, ezért BAÉ kompenzáció szükséges.
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módosítás
azonosító
3/a
3/b
2/b
2/a
3/c
1/a+1/b
összesen:

2.2.

terület
(ha)

meglévő
területfelhasználá
s
Gip ipari gazdasági
0,26 ha
terület
Má mezőgazdasági
0,0956 ha
terület
Má mezőgazdasági
0,7972 ha
terület
Má mezőgazdasági
3,47 ha
terület
Má mezőgazdasági
2,2 ha
terület
Gip ipari gazdasági
8,66 ha
terület

BAé
szorzó

tervezett
BAé
területfelhasználás szorzó

BAé
változás

0,4

Ev erdő terület

9

+2,23

3,7

Ev erdő terület

9

+0,5

0,4

-2,63

0,4

-11,45

3,7
3,7
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ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE

A tervmódosítások a település meglévő, valamint tervi szinten kijelölt közkerti és közpark területeit
nem érintik, azokra nincsenek hatással.
Az MATrT vonatkozó előírásai (a 2018. évi CXXXIX. törvény 12.§ (2) bekezdés) alapján új beépítésre
szánt gazdasági vagy különleges terület kijelölése esetén a területnövekmény legkevesebb 5%-ának
megfelelő kiterjedésű, legalább 50%-ában az újonnan kijelölt beépítésre szánt területtel kapcsolatban
lévő zöldterületet vagy véderdőt kell kijelölni.
A tervmódosítás e tekintetben megfelel az előírásoknak mivel Monorierdő irányába a közigazgatási
határ mentén két kisebb véderdő, valamint a gazdasági területtől 2,2 hektár gazdasági erdő kerül
kijelölésre. Ez utóbbi kijelölés meglévő erdőterülethez csatlakozik.
Az új erdők telepítésénél preferálni kell a tájra jellemző őshonos fa- és cserjefajok telepítését.

3.1.

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK
KÖZÚTI HÁLÓZATI KAPCSOLATOK

A terület megközelítésére az M4 gyorsforgalmi út és annak Pilis – Monorierdő – Káva csomópontjától
a 4. számú főútig elkészült új összekötő út (3123 j.) jó megközelítést biztosít. Az M4 átadása hatására
a 4. számú főút forgalma csökkent (becslés szerint a KIRA rendszer szerinti 19614 Ej/nap forgalomnak
kevesebb mint 50 %-ára)
A területen a 4. sz. főút két meglevő útcsatlakozása biztosítja a kapcsolatokat:
- A Vasanfer Kft. telephely közötti kapcsolata
- A terület keleti határán a Fenyves vendéglő megközelítését is biztosító közút
A két közúti kapcsolat távolsága mintegy 300 méter, nem felel meg a 4. sz. főút külterületi szakaszán,
az útügyi előírások szerinti csomóponttávolságnak.
Ennek megfelelően a területen új csomópont nem létesíthető, a fejlesztések megközelítését a meglevő
kapcsolatoktól kell biztosítani.
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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. A020/10 hrsz-ú területen 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 020/13 hrsz kialakult telephely közúti kapcsolata kiépült.
A kialakult szomszédos gazdasági területek (020/12) további feltárására szervizút alakítható ki.
A 4. út külterületi jellegű szakasza miatt a területen az út tengelyétől mért 100 m védőtávolságon belül
beépítés 50 méterre létesíthető.
A közútkezelő Magyar Közút Zrt. előírásainak megfelelően az út tengelyétől kerítés 30 méterre,
beépítés 50 méterre létesíthető.
A terület utasforgalmát a 4. sz. főúton közlekedő Volánbusz helyközi járatok bonyolítják le. Megállójuk
a terület nyugati határán Monorierdő Fenyő utcánál van.
A kialakult közterület használat és közlekedési kapcsolat a közeljövőben nem változik, a telken belül
parkoló terület kialakításával oldható meg a gépjárművek elhelyezése.
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.

4.

KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLATOK

Pilis városában a közművesítés fokozatosan került kiépítésre. Alapjában véve 2009 – 2018 között
valamennyi közmű ellátottsága a belterületen 95%-osnak tekinthető.
A közüzemi vízellátás stabilizálódott város jelenlegi közműellátására elmondható, hogy belterületi
része össz-közművel rendelkezik.
A városban mind a vízi közművek – a vezetékes vízellátás és a szennyvízelvezés, valamint a szennyvíztisztítás végleges megoldást, - mind pedig az energia közművek – a villamos energia-ellátás és a
gázellátás szintén teljes ellátottságúnak tekinthető.
A hírközlő hálózatok folyamatos fejlődésben vannak.
A város vízrendezésére elkészültek szakági tervek. A csapadékvíz-elvezetés egységes rendszerének
megvalósítása megkezdődött 2009-től fokozatosan valósul meg, és még jelenleg is tart.
A csapadékvíz-elvezetésnél továbbra is a fő feladat, hogy a burkolt utak kiépítésével egy-időben, illetve
a meglévő burkolt utak mentén, ahol nem került megvalósításra, megtörténjen. A befogadó rendszert
továbbra is megfelelően kell karbantartani, illetve a nem megfelelő kapacitású szakaszokat
korszerűsíteni célszerű.
A külterületek közműellátása is fokozatosan fejlődik. Törekedni kell a villamos energia-ellátás
kiépítése mellett a vezetékes vízellátás, szennyvízelvezetés és a többi közmű megteremtésére is.
A tervezési terület Pilis külterületének nyugati határában a 4. számú főút mentén jelenlegi Gip-1 és
Gip-3 jelű ipari gazdasági övezeti besorolású területen található. A településrendezési eszközök
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módosítását 020/16, 020/18 hrsz-ú, valamint a 020/10, 020/10/A, 020/8, 017/42 és a 017/43 020/12,
020/13, 020/15 hrsz-ú területére vonatkozóan és kerül Gksz-8 és Gksz-9 gazdasági övezetbe.
A jelenlegi Gip-1 és Gip-3 jelű telephely vízi-, és a gáz-közműszolgáltatását Monorierdő település
vezetékeiről kapja.
Pilis város és Monrierdő község vízi-, és a gáz közműrendszereit azonos a DAKÖV Kft, illetve a TIGÁZ
Zrt közműszolgáltatók üzemeltetik.
Pilis külterületének nyugati határában a 4. számú főút mentén jelenlegi Gip-1 és Gip-3 jelű ipari
gazdasági övezeti besorolású területen a közműellátás össz-közművesnek tekinthető.
A következőkben szakáganként ismertetjük a fejlesztési terület vízellátás, a szennyvízcsatornázás, a
gázellátás, a villamosenergia-ellátás, a csapadékvíz-elvezetés, és a hírközlés fejlesztéseit.
VÍZELLÁTÁS
A Pilis Gksz-9 gazdasági fejlesztési területen üzemelő gazdasági társaságok közműellátása a már
említett szomszédos Monorierdő település hálózatairól kapja. A hálózat üzemeltetője, mint azt az
előzőekben jeleztük a DAKÖV Kft. Monori Üzemmérnöksége.
Pilis városban fejlesztési területhez a legközelebb elérhető vízellátási közcsőhálózat a Nagy Sándor
utca, Sándor utca nyomvonalon épült ki körvezetékes formában.
Vízellátó hálózat Monorierdő településen a 4. számú főközlekedési út szerviz-útja, Fenyő utca
nyomvonalon épült ki körvezetékes formában. Az említett vízellátó közcső hálózat a Fenyő utcában DN
100 m m-es átmérővel épült ki.
Jelenlegi Gip-1 és Gip-3 jelű ipari gazdasági övezeti besorolású területen - Földfém Kft - már rendelkezik
Monorierdő közvezetékéhez csatlakozó vízbekötéssel, mely egyben ellátja a Schöck Hunária Kft, a
Vasanfer Kft. és a területen üzemelő egyéb fogyasztókat vízfogyasztását vízmérőkön (vízórákon)
keresztül.
Vízfogyasztások, vízigények:
Vízfogyasztások: 1440 m3/év, 120 m3/hó, 5,0 -6,0 m3/d
Várható becsült többlet vízigény beépítés-fejlesztés esetén: 2,5 – 4,0 m3/d
A fejlesztési terület várható átlagos napi vízigénye: 7,5 – 10,0 m3/d
Napi csúcs vízigénye: 15,0 – 20 m3/d
Leköthető ivóvízkontingens. 10 m3/h, 120 m3/d
A jelenlegi és a várható vízigények jóval a lekötött kontingens alatti.
Tűzi-vízigény: A jelenlegi beépítés tűzi-vízigénye a közcsőről és a DN 80 mm-es bekötővezetékről és
tűzi-víztározóból került megoldásra.
Az új épületek nagysága – tűzszakasza – amennyiben nagyobb, mint a meglévő épületek tűz-szakasza
úgy a kommunális és tűzi-vízigényt az engedélyezési tervben kell meghatározni és a
közműnyilatkozatokat megkérni, amely alapján az üzemeltető, illetve a Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság a szükséges fejlesztéseket előírja.
Új közterület esetén előközművesítéssel ki kell építeni a szükséges vízi-, és energiaközműveket.
Az új beépítés vízellátása önálló helyrajzi számú ingatlan esetén új bekötéssel, illetve szolgalmi jog
biztosításával oldható meg. Az oltóvíz igények kielégítéséhez, és amennyiben szükséges a tűzcsapok
helyének meghatározásához, a Tűzoltó parancsnoksággal és a DAKÖV Kft.-vel kell egyeztetni.
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Pilis Gksz-8 és Gksz-9 gazdasági fejlesztési területen várható 6,0 – 10,0 m3/d vízigényt Monorierdő
Fenyő utcai DN 100 mm-es közcsőről és a rendelkezésre álló DN 80 mm-es bekötővezetékről
biztosítható.
Tűzi-víz biztosítása kérdésében, amennyiben a Gksz-8 és Gksz-9 gazdasági fejlesztési területen az új
létesítményeknél az oltóvíz mennyisége meghaladja a hálózatból és tűzi-víztározóból kivehető
vízmennyiséget, úgy helyi megoldással kiegészítve, tűzi-víztároló építésével kell a többlet oltóvízigényt biztosítani.
Pilis nyugati határában, a 4. főközlekedési út melletti Gksz-8 és Gksz-9 gazdasági fejlesztési terület
vízellátását biztosító vízellátó hálózat nyomvonalát az E-közmű adata alapján közmű-genplán
formájában adtuk meg.
Szennyvízcsatornázás
Pilis nyugati 4. főközlekedési út menti gazdasági fejlesztési területen, jelenleg üzemelő gazdasági
társaságok közműellátása, nagyrészt Monorierdő település rendszeréiről, ennek megfelelően a
közüzemi szennyvízcsatornázása – a vízellátáshoz hasonlóan – szintén a szomszédos Monorierdő
település vákuumos szennyvízelvezető hálózatán keresztül történik.
A hálózat üzemeltetője, szennyvízelvezetésnél is a DAKÖV Kft. Monori Üzemmérnöksége.
A vákuumos szennyvízelvezető hálózat Monorierdő településen a 4. számú főközlekedési út szervizútja, Fenyő utca nyomvonalon épült ki, melyre a fejlesztési területen szennyvize D 160 mm-es
bekötőcsatornával csatlakozik.
Itt meg kell említeni, hogy Pilis városban a fejlesztési területhez legközelebb elérhető vákuumos
szennyvízelvezető hálózat a Nagy Sándor utca, Sándor utca nyomvonalon épült ki, mint ahogy a
vízellátás.
A fejlesztési területet határoló Monorierdő Fenyő utcai közterületén a szennyvízcsatorna vákuumos
rendszerben épült ki. A jelenlegi beépítés szennyvízelvezetéssel rendelkezik.
Szennyvízmennyiségek:
A vízfogyasztások figyelembevételével a jelenlegi szennyvízmennyiség a következő: 1440 m3/év, 120
m3/hó, 5,0 -6,0 m3/d
Várható becsült többlet szennyvíz beépítés-fejlesztés esetén: 2,5 – 4,0 m3/d
A fejlesztési terület várható szennyvíz-mennyiség: 7,5 – 10,0 m3/d
Leköthető szennyvíz-kontingens. 10 m3/h, 120 m3/d
A várható szennyvízmennyiség jóval kisebb, mint a lekötött kontingens.
A településrendezési eszközök módosítása során az új Pilis Gksz-8 és Gksz-9 gazdasági fejlesztési
terület szennyvízelvezetése továbbra is a meglévő rendszerrel javasoljuk a többlet szennyvizeket
elvezetni. Ennek megfelelően Monorierdő Fenyő utcai vákuumos szennyvízelvezető hálózata a
meglévő bekötővezetéken keresztül fogadni tudja a fejlesztési területen keletkező többlet becsült
szennyvízhozamot.
Bekötőcsatorna és közcsatorna fejlesztés a jelen adatok alapján nem várható.
Csapadékvízelvezetés
Pilis városon belül az összegyülekező csapadékvizeket általában az utak mentén kialakított nyílt
árokhálózattal vezetik el. Az árokhálózat burkolt, illetve földmedrű. Mindkét típusnál a karbantartás
hiányosságai fedezhetők fel.
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A településközpontban zárt csapadékcsatorna is üzemel. A mély fekvésű területek és a település
egységes vízrendezési tervét – tanulmány-, és megvalósulási tervét - az M+T KKT MÉSZÁROS és TÁRSAI
Mérnöki Tanácsadó Kht. tervezte.
A csapadékcsatornák hiánya több utcában is észlelhető. A déli területrészen a 4. számú főközlekedési
terület alatti térségben több lefolyástalan terület található.
A város csapadékvíz-elvezetés kiépítése, korszerűsítése, zárt csőcsatornák kialakítása, folyamatosan
napjainkban is folyik.
A város új beépítéseinél, beleértve a gazdasági fejlesztési – de a régi beépítéseknél is alkalmazható –
területein is, az ingatlanokon épülteinek tetőfelületén összegyülekező csapadékvizeket csapadékvíztározókban javasoljuk felfogni, és annak vizét locsolásra felhasználni.
Ez érvényes az új Pilis nyugati határában, a 4. főközlekedési út melletti Gksz-8 és Gksz-9 gazdasági
fejlesztési területénél is.
A településrendezési eszközök módosítása során az új Pilis Gksz-8 és Gksz-9 gazdasági fejlesztési
területen meg kell oldani a csapadékvíz-elvezetést.
A közterületeken nem áll rendelkezésre megfelelő befogadó. Ezért az ingatlanon belül kell
megoldani a csapadékvizek elvezetését.
Pilis Gksz-8 és Gksz-9 gazdasági fejlesztési terület az új beépítésnél épültek tetőfelületén
összegyülekező csapadékvizeket külön csatornarendszerrel csapadék-víztározókba, mint befogadókba
javasoljuk elvezetni. A tározott víz újrafelhasználása javasolható.
A fejlesztési területen új burkolt út, illetve parkolók kialakítása csak a vízelvezetéssel építhető.
A gazdasági területeknél, így Pilis nyugati határában, a 4. főközlekedési út melletti Gksz-8 és Gksz-9
gazdasági fejlesztési területen zárt felszínközeli csatornarendszer kialakítását javasoljuk, ahol a
nagyobb parkoló felületek csapadékvizét olaj-, és hordalékfogón keresztül lehet a befogadóba
bevezetni.
ENERGIA ELLÁTÁS
Villamosenergia-ellátás
Pilis település villamosenergia-ellátása 100%-osnak tekinthető, még a zártkerti ingatlanok is teljes
ellátásban részesülnek.
A község villamosenergia-ellátását az albertirsai 120/20 kV-os alállomásból kiinduló 20 kV-os
légvezetékes hálózaton, és az arra felfűzött transzformátorokon keresztül történik.
A településen mind a kisfeszültségű, mind a középfeszültségű hálózat légvezetékes, illetve
kismértékben földkábeles formában üzemel.
A város villamos energia-ellátó hálózata, mint már jeleztük 100%-os.
A középfeszültségű hálózat korszerűsítése az új beépítések ellátásához folyamatosan valósul meg.
Pilis nyugati határában, a 4. főközlekedési út melletti Gksz-8 és Gksz-9 gazdasági fejlesztési terület
villamos energia-ellátásának fejlesztése már településrendezési eszközök módosítása előtt, a jelenlegi
Gip-1 és Gip-3 jelű ipari gazdasági területhez megtörtént. A telephely középfeszültségen keresztül
kapja a villamos energia-ellátást.
A jelenlegi Gip-1 és Gip-3 jelű ipari gazdasági terület fogyasztása: 130.708 kW/év, 10.892 kW/hó, 495
KW/nap
Az elektromos áram a területen lévő trafóról 1 MW teljesítmény biztosított, szolgáltató az MVM
Démász Áramhálózati Kft.
Elektromos áram leköthető kontingense: 3,0 MW
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A településrendezési eszközök módosítása után Pilis Gksz-8 és Gksz-9 gazdasági fejlesztési terület
villamos energia-ellátására megfelelő a rendelkezésre álló 3,0 MW nagyságú közműkontingens.
Pilis nyugati határában, a 4. főközlekedési út melletti Gksz-8 gazdasági fejlesztési terület villamos
energia-ellátását biztosító középfeszültségű légvezeték nyomvonalát az E-közmű adata alapján közműgenplán formájában adtuk meg.
Gázellátás
A városban a gázellátás teljes mértékben megoldásra került.
A gázhálózat üzemeltetője a TIGÁZ Rt. Ceglédi Üzemmérnökség.
Pilis gázellátását nyomásszabályozón keresztül kerül biztosításra. A nyomásszabályozó a Ceglédbercel
– Albertirsa – Pilis NÁ 300 mm-es KPE nagy-középnyomású vezetékről kerül megtáplálásra.
A nyomásszabályozóból kiinduló középnyomású hálózat fővezetékkel NÁ 200 mm-es KPE. Az ebből
kiinduló ellátó hálózat nagyobb gerincvezetékei NÁ 160, NÁ 110 mm-esek. Az ellátó hálózat NÁ 90 mm,
NÁ 63 mm-es átmérőkkel üzemel.
Az ismertetett gázellátó hálózat a település további gázigényének kiadására is alkalmas, de a
Pilis nyugati határában található 4. főközlekedési út melletti jelenlegi Gip-1 és Gip-3 jelű ipari gazdasági
terület gázellátása, - a vízi-közművekhez hasonlóan – Monorierdő település középnyomású
gázhálózatáról történik.
Az adatszolgáltatás alapján a Gip-1 és Gip-3 jelű ipari gazdasági terület gázfogyasztása: 7472 m3/hó,
10,4 m3/h
A Fenyő utcai középnyomású 3 baros gázvezetékről, 1”-os csatlakozó vezetéken keresztül kapja az
üzem a szükséges gázmennyiséget.
A gázellátó hálózat üzemeltetője a TIGÁZ Zrt.
A gazdasági terület lekötött gázigénye: 100 m3/h
A várható többlet becsült gázigény: 5,0-6,0 m3/h
A településrendezési eszközök módosítása után Pilis Gksz-8 gazdasági fejlesztési terület gázigényét a
lekötött 100 m3/h biztosítani lehet.
A fejlesztési területet érintő meglévő gázellátó hálózat nyomvonalát az E-közmű nyilvántartása alapján
mutattuk be.
Hírközlés
A város telefon-hálózata általában lég-, és földkábeles formában épült ki. A telefonhálózatot a Monori
Távbeszélő Centrum utódja a UPC Zrt. üzemelteti.
A tervezési terület Pilis nyugati határában található 4. főközlekedési út melletti jelenlegi Gip-1 és Gip3 jelű ipari gazdasági terület környezetében légvezetékes hálózatkialakítás a jellemző.
A hírközlés vezetékes hálózatai
A tervezési területen a fejlesztési igényeknek megfelelő fővonal igény, mint kialakult állapot a 4. sz.
főút felől biztosított. Telefon-hálózat szükséges fejlesztésével biztosítani kell az INTERNETES
elérhetőséget.
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Vezeték nélküli hírközlési létesítmények elhelyezhetőségére vonatkozóan:
A távközlési ellátottságot a tervezési területen lényegesen növelheti a mobiltelefonok használata.
Ennek szabad kereskedelmi forgalma és műszaki területi korlátja nincs, így igényhez igazodóan
korlátlanul használható.
A tervezési területen valamennyi vezeték nélküli táv- és hírközlési szolgáltató T-Mobile, Telenor,
Vodafone) megfelelő vételi lehetőséget tud biztosítani.
A hírközlési létesítmények elhelyezés területét a 253/1997.(XII.20.) kormányrendelet szabályozza,
továbbá az engedélyezés engedélyezésének feltételeit a 14/2013 (IX.25.) NMHH rendelet és a
8/2012.(I.26.) NMHH rendelet szabályozza, továbbá az elektronikus hírközlési építmények
elhelyezésére vonatkozásában a 2003 évi C törvény 94.§ (1) szabályoz, melyet a fejlesztési terület
hírközlési terveinél figyelembe kell venni.
A tervezési terület - Pilis nyugati határában található 4. főközlekedési út melletti jelenlegi Gip-1 és Gip3 jelű ipari gazdasági terület – környezetében a közterületeken légvezetékes hírközlő hálózat üzemel,
melynek nyomvonala az E-közmű nyilvántartása alapján látható, közműgenplan formájában.

E-közmű genplan
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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 terület kialakításakor a talaj védelme érdekében a tereprendezési munkák végzése során a kitermelt
humuszt és az altalajt egymástól elkülönítve kell tárolni. A deponált humuszos talaj újrahasznosításáról
gondoskodni kell.
A keletkező szennyvizek kezelésének és elhelyezésének módjával külön szakági munkarész foglalkozik.
Az ott megfogalmazott feladatoknak alapvető vízvédelmi vonatkozásai vannak. A területen szennyvíz
szikkasztása nem engedélyezhető.
A tervezett gazdasági övezeten belül a kialakítandó nagy kiterjedésű burkolt felületekről a
csapadékvizet víznyelőkön át tisztítóaknákba kell vezetni, majd ezután csak olajfogón keresztül
kerülhetnek szikkasztó árokba.
A tervezett gazdasági tevékenységek még nem ismertek, ezért ezek esetleges hatásairól nem tudunk
véleményt formálni. A fejlesztésektől oly mértékű forgalmi változások nem várhatók, melyek a
meglévő zaj- és légszennyezés terhelést számottevően befolyásolnák.
A beruházások kivitelezése során időszakosan építési és bontási hulladékok keletkeznek. Az építési és
bontási engedélyek iránti kérelmeknél, valamint az építési és bontási tevékenységek során ezek
nyilvántartása és elhelyezése megfelelően szabályozott. Építési és bontási hulladékok elhelyezése és
kezelése csak az erre a célra engedélyezett lerakón történhet.
Az újonnan beépítendő területeket is be kell kapcsolni a meglévő kommunális hulladékgyűjtési
rendszerbe. A keletkező veszélyes hulladékok a telephelyeken belül - üzemi gyűjtőben - átmenetileg
tárolhatók, melyek rendszeres elszállításáról gondoskodni kell. A területen hulladék elhelyezése tilos.
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6.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG BEMUTATÁSA
(a településrendezési javaslatok összhangja a hatályos településszerkezeti tervben rögzített
elhatározásokkal, területek aktiválása, ütemezése)
A 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet 9.§ (6) bekezdés alapján a jelen 6. fejezet összevonásra kerül az 1.2.
sz. fejezettel. A tervmódosítás során az alábbi területrendezési terv(ek) figyelembevétele szükséges:
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX törvény
(MATrT), és a 9/2019.(VI.14) MvM rendelet rendelkezései, valamint a PMTrT 10/2020. (VI.30.)
rendelete.
A tervmódosítás a településszerkezeti terv módosítását szükségessé teszi, a település térségi
területfelhasználási területi mérlegét nem befolyásolja, a területrendezési tervekkel való összhang
igazolását övezeti szempontból szükségessé teszi. A térségi területi mérleg adatai, azaz a
területfelhasználási kategóriák nagysága nem változik a módosítás során. Az MATrT törvény eltérési
lehetőségeivel élve változik a települési településszerkezeti terv területfelhasználási besorolása.

IGAZOLÁS-ORSZÁGOS ÉS TÉRSÉGI TERÜLETFELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIÁK
PMTrT
térségi
területfelhasználási
kategóriák
- települési térség
- mezőgazdasági térség
- erdőgazdálkodási térség
- sajátos területfelhasználású térség
- vízgazdálkodási térség
A módosítási területek a PMTrT Tervében
a települési és mezőgazdasági térségbe
tartoznak.

„2018. évi CXXXIX. törvény b) a megyei
területrendezési tervben megállapított
térségi területfelhasználási kategóriákon
belül a 11. § előírásait kell alkalmazni,” b) *
a mezőgazdasági térség területének
legalább
75%-át
elsődlegesen
a
mezőgazdasági
terület
települési
területfelhasználási egységbe kell sorolni, a
fennmaradó rész természetközeli terület, nagyvárosias lakóterület és vegyes terület
kivételével - beépítésre szánt terület vagy
különleges honvédelmi, katonai és
nemzetbiztonsági célra szolgáló terület
területfelhasználási egységbe sorolható;”
d) pontja alapján:
„a települési térség területén bármely
települési területfelhasználási egység
kijelölhető”
Az előírásnak a tervezett módosítás
megfelel!

TSZT módosítási terület határa

2018. évi CXXXIX. törvény térségi területfelhasználás

30

30

Pilis Város településrendezési eszközeinek részleges módosítása – Alátámasztó javaslat

287
288
289
290
291

település
Pilis
Pilis
Pilis
Pilis
Pilis

Pest Megye területi mérleg
Térségi területfelhasználás
települési térség
sajátos területfelhasználású térség
erdőgazdálkodási térség
mezőgazdasági térség
vízgazdálkodási térség

ha

974,1
18,6
799,9
2938,1
4,8

PMTrT Térségi szerkezeti terv alapján megállapítható, hogy a módosítással érintett terület,- mint
beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek a települési térség területén és a mezőgazdasági
térség területén helyezkednek el. A mezőgazdasági térségen belüli beépítésre szánt területi
növekmény elhelyezése igazolást igényel, de a beépítésre szánt gazdasági célú módosítási szándék
települési térségben történő elhelyezése megfelel a térségben elhelyezhető területfelhasználásnak,
ezért szakmailag nem indokolt a térségi terveknek való megfelelés részletes, minden térségre kiterjedő
kidolgozása.
A módosítási szándékok az MATrT 12.§ (1) a), b), c) pontjával nem ütköznek. A területek a települési
és mezőgazdasági térségben helyezkednek el, nem sértve a védelmi előírásokat, továbbá nincs a
tervezett rendeltetésnek megfelelő egyéb földrészlet és az infrastruktúra ellátás is biztosított. Az
MATrT 12.§ (1) c) pontja alól a 12§ (2) pontjának teljesülése esetén ad felmentést.
Az egyéb még beépítetlen beépítésre szánt övezetbe sorolt, esetlegesen felhasználható területek
igénybevétele aránytalanul nagy terhet jelentene annak várható költsége miatt. Jelen területi
módosítás és a beruházás költségeit a fejlesztő állja és telephelybővítés révén helyhez kötött
beruházásként kezelendő. A tervezett Gksz-8 és Gksz-9 építési övezetnek megfelelő paraméterű
beépíthető terület Pilis közigazgatási területén még nincs kijelölve.
A 2018. évi CXXXIX. törvény 12.§ (3) bek. előírásai alapján a területnövekmény legkevesebb 5%-ának
megfelelő kiterjedésű zöldterület kijelölése történik az 3/a és 3/b módosítási területen.
A Borvidéki települések szőlő termőhelyi kataszteréről, valamint az Országos Gyümölcs Termőhely
Kataszterről a NEBIH szolgáltathatna adatot. A 59/2017. (XII. 18.) FM rendelet a szőlészeti és a borászati
adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati
termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet
módosításáról szóló rendelet 1.sz. melléklete alapján az OEM termékleírásokban körülhatárolt
termőterület fejezetek sorolják fel a borvidéki településeket.
Megállapítható, hogy Pilis a Kunság borvidékhez tartozik, azonban a módosítási terület nem érintett
általa.
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 területek nem érintik a Pilisen fellelhető Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és
II. osztályú területeihez tartozó földrészleteket.
Települési térség
2018. évi CXXXIX. törvény 10.§ (1) c) települési térség területének legalább 90%-át települési
térségbe kell sorolni

2018. évi CXXXIX. törvény 11.§ ( d) - a települési térség területén bármely települési
területfelhasználási egység kijelölhető.

−

PMTrT Szerkezeti tervében települési térségbe sorolt területek
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Mezőgazdasági térség
2018. évi CXXXIX. törvény 11. § b) a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át
elsődlegesen a mezőgazdasági terület települési területfelhasználási egységbe kell
sorolni, a fennmaradó rész természetközeli terület, - nagyvárosias lakóterület és vegyes
terület kivételével - beépítésre szánt terület vagy különleges honvédelmi, katonai és
nemzetbiztonsági célra szolgáló terület területfelhasználási egységbe sorolható;
− PMTrT Szerkezeti tervében mezőgazdasági térségbe sorolt területek

2203,5 ha

−

A mezőgazdasági térség 75%-ának megfelelő területnagyság

−

A TSZT-ben a mezőgazdasági térségbe
területfelhasználásba sorolt területek nagysága

−

A TSZT-ben a mezőgazdasági térségbe eső mezőgazdasági területfelhasználásba
sorolt területek aránya
A TSZT megfelel az előírásoknak, mivel 75%-ot meghaladó a térségbe eső
mezőgazdasági területek aránya!

eső

32

mezőgazdasági

2938,1 ha

terület

2483,5 ha
92,59 %
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IGAZOLÁS - ORSZÁGOS ÉS TÉRSÉGI ÖVEZETI KATEGÓRIÁK

Az övezeti tervlapok alapján megállapítható, hogy Pilis módosítási területeket az MATrT és a PMTrT alapján 3
különböző térségi övezet érinti.
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX törvény és a PMTrT
10/2020. (VI.30.) rendelete alapján:
3/1. Országos ökológiai hálózat övezete (DINPI adatszolgáltatás alapján)
PMTrT 3.1. melléklet alapján bemutatva

2018. évi CXXXIX törvény és a PMTrT 3/1
mellékletének lehatárolása alapján.
Az ökológiai hálózat területét a településszerkezeti
tervi módosítással érintett területei nem érintik.
Területi érintettségével kapcsolatos állásfoglalásra
kötelezett államigazgatási szerv a DINPI.

3/2 Kiváló termőhelyi adottságú szántó övezete-(2018. évi CXXXIX törvény) érintettsége
PMTrT 3.2. melléklet alapján bemutatva

A módosítással érintett terület kiváló termőhelyi
adottságú kiváló szántóterületet nem érint.
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3/3. Erdők övezete (2018. évi CXXXIX törvény) érintettsége, PMTrT 3.3. melléklet alapján bemutatva

Területi érintettségével kapcsolatos állásfoglalásra
kötelezett államigazgatási szerv a NÉBIH és az Érdi
Járási Hivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási
Főosztály
A módosítással érintett területek erdő területet
érintenek.

1.melléklet jó termőhelyi adottságú szántó övezete 9/2019.(VI.14) MvM rendelet,
PMTrT 3.2. melléklet alapján bemutatva

A módosítással érintett területek jó termőhelyi adottságú szántóterületet nem érintenek.
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1.

melléklet tájképvédelmi terület övezete
9/2019.(VI.14) MvM rendelet
PMTrT 3.4. melléklet alapján bemutatva

Területi érintettségével kapcsolatos állásfoglalásra
kötelezett államigazgatási szerv a DINPI.
A módosítással érintett terület Tájképi szempontból
kiemelten kezelendő területet nem érint a módosítás.

2.

melléklet vízminőség védelmi terület
övezete 9/2019.(VI.14) MvM rendelet
PMTrT 3.6. melléklet alapján bemutatva

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

A Pest Megye Területrendezési Terve
3.9 melléklet PMTrT 10/2020. (VI.30.) rendelete

A Pest Megye Területrendezési Terve
3.13.4. melléklet PMTrT 10/2020. (VI.30.) rendelete

Megjegyzés:
Település
közigazgatási
területi
lehatárolással történt övezeti kijelölés. A település
területét érinti.

Megjegyzés: a módosítási területet nem érinti a
kertes mezőgazdasági területek övezete

Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete

Kertes mezőgazdasági területek övezete
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2018. évi CXXXIX. törvény és a PMTrT 10/2020.(VI.30.) rendelet előírásai alapján érintett térségi övezetek:

Országos Területrendezési Terv - országos övezetek
Pilis
település

Módosítási
terület

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, PMTrT 3.2. melléklet
érintett
nem érintett
5. jó termőhelyi adottságú szántóterület (1. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM
érintett
nem érintett
rendelet), PMTrT 3.2. melléklet
6.erdők övezete, PMTrT 3.3. melléklet
érintett
érintett
7.erdőtelepítésre javasolt terület övezete (2. melléklet 9/2019.(VI.14)
érintett
nem érintett
MvM rendelet), PMTrT 3.3. melléklet
8.tájképvédelmi terület övezete
érintett
nem érintett
(3. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM rendelet), PMTrT 3.4. melléklet
9. világörökségi és világörökségi várományos területek övezete által
nem érintett
nem érintett
érintett település, PMTrT 3.5. melléklet
10.vízminőség-védelmi terület övezete (4. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM
érintett
érintett
rendelet), PMTrT 3.6. melléklet
11. nagyvízi meder övezete (5. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM rendelet),
nem érintett
nem érintett
PMTrT 3.7. melléklet
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
PMTrT 3.8. melléklet
5., 7., 8. és 10–12. pontjaiban meghatározott országos övezetek területi lehatárolását és övezeti szabályait a
területrendezésért felelős miniszter rendeletben állapítja meg.

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 (-)
Közig. terület.
Módosítási terület
kiemelt térségi területfelhasználási kategóriák
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
----

---+
--

------
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Az övezeti tervlapok alapján megállapítható, hogy Pilis módosítási területeit az MATrT és a PMTrT
alapján is három térségi övezet érinti.
- erdők övezete (MATrT lehatárolás alapján)
- vízminőség védelmi terület övezete (MATrT lehatárolás alapján)
- ásványi nyersanyagvagyon 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 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.

https://erdoterkep.nebih.gov.hu/
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Az övezeti tervlapok alapján megállapítható, hogy Pilis módosítási területét az MATrT szerint két
térségi övezetet érint, a PMTrT alapján egy térségi övezetet érint közvetve.
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 tervező nyilatkozik, hogy a módosítás megfelel a
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX törvény
előírásoknak.
Makkai Krisztina, településmérnök
városépítési-városgazdasági szakmérnök TT 01-4921
Budapest, 2021. január 29.
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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 és azt kiegészítő új beépítésre szánt területi kijelölés 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
1/a

7,52 ha

020/12
020/13
020/15

(Gip-1)
ipari gazdasági övezet

1/b

1,14 ha

020/10, 020/10/A, 020/8, 017/42 és a
017/43

(Gip-3)
ipari gazdasági övezet

2/a.

3,47 ha

020/16

2/b

0,7972 ha

020/18

3/a

0,26 ha

020/13

3/b

0,0956 ha

020/18

3/c

2,2 ha

020/17

(Má-f)
farmgazdasági
mezőgazdasági
övezete
(Má-f)
farmgazdasági
mezőgazdasági
övezete
(Gip-1)
ipari gazdasági övezet
(Gip-1)
ipari gazdasági övezet
(Má-f)
farmgazdasági
mezőgazdasági
övezete

(Gksz-9)
gazdasági
övezet
(Gksz-8)
gazdasági
övezet
(Gksz-9)
gazdasági
övezet
(Gksz-9)
gazdasági
övezet
(Ev)
védelmi erdőövezet
(Ev)
védelmi erdőövezet
(Eg)
gazdasági
erdőövezet

8.

BEÉPÍTÉSI TERV
(a 7. melléklet szerint)

A 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
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1. MELLÉKLET: FŐÉPÍTÉSZI FELJEGYZÉS
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2 . MELLÉKLET: Kt. határozat a településrendezési eszközök módosításáról
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3 MELLÉKLET: Döntés a partnerségi egyeztetés lezárásáról

46

46

