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BEVEZETŐ
Vecsés Város hatályos Településrendezési eszközei az alábbiak:
Vecsés Város Településszerkezeti tervét (továbbiakban: TSZT) Vecsés Város Képviselőtestülete 94/2016. (IV.26.) számú határozatával fogadta el. A Településszerkezeti
tervhez, a határozat 2. melléklete szerint kapcsolódik egy „Védelmi és korlátozási
tervlap” is, melynek tartalma a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér területére készült
2017-es SZT módosítás keretében változott. A módosítást Vecsés Város Képviselőtestülete 81/2017. (IV.26.) számú határozatával fogadta el.
Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatát (továbbiakban: VÉSZ) és Szabályozási tervét
(továbbiakban: SZT) Vecsés Város Képviselő-testülete 6/2016. (IV.28.) számú
rendeletével fogadta el. Az elfogadás óta a VÉSZ és az SZT is egy alkalommal
módosult, szintén a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér (továbbiakban: LNFR)
területére készült 2017-es SZT módosítás keretében. A módosítást Vecsés Város
Képviselő-testülete 9/2017. (IV.26.) számú rendeletével fogadta el.
A hatályos településrendezési eszközök jóváhagyása óta összegyűlt módosítási
szándékok:
A LFNR területét érintő 2017-es módosítás gyakorlatilag csak a repülőtér területére
vonatkozóan tartalmazott szabályozási jellegű módosításokat, Vecsés egyéb
területeit csak az újonnan jelölésre kerülő védelmi-korlátozási elemek tekintetében
érintette. A 2016-os jóváhagyás óta Vecsés a LFNR területén kívüli részeit érintő
módosítási szándékok tehát az elmúlt másfél évben gyűltek össze és - a módosítási
szándékok jellege alapján - az alábbiak szerint foglalhatók össze:
- Településszerkezeti szintű átsorolások, melyek a hatályos terv szerinti
területfelhasználás határainak módosítását, vagy az adott besorolás
megváltoztatását célozzák. Ezek a tervezett módosítások természetesen a SZTn és adott esetben a VÉSZ-ben is lekövetendők;
- Csak a SZT rajzi munkarészeit érintő módosítások is tervezettek. Ebben az
esetben az SZT-n szereplő valamely szabályozási elem, vagy a meglévő építési
övezeti / övezeti besorolás módosítása vált szükségessé.
- Csak a VÉSZ előírásait érintő módosítások is tervezettek. Az ilyen jellegű
módosítások jellemzően konkrét igények megjelenéséhez köthetők.
Megbízás:
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előzetesen meghatározott
részletes tervezési feladattal:
- a 145/2017.(IV.26.) ÖK. határozatában,
- a 146/2017.(IV.26.) ÖK. határozatában,
- a 148/2017.(IV.26.) ÖK. határozatában,
- a 149/2017.(IV.26.) ÖK. határozatában,
- a 150/2017.(IV.26.) ÖK. határozatában,
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- a 151/2017.(IV.26.) ÖK. határozatában,
- a 152/2017.(IV.26.) ÖK. határozatában,
- a 153/2017.(IV.26.) ÖK. határozatában,
- a 154/2017.(IV.26.) ÖK. határozatában,
- a 155/2017.(IV.26.) ÖK. határozatában,
- a 172/2017.(IV.26.) ÖK. határozatában,
- a 204/2017.(IV.26.) ÖK. határozatában,
- a 221/2017.(IV.26.) ÖK. határozatában
előzetesen egyetértett és a tervezéssel az URBANITÁS Tervező és Tanácsadó Kft.-t
bízta meg. A módosításokat Vecsés Város Önkormányzata rendelte meg, de egyes
módosítások esetében a költségeket az Önkormányzat helyett, az érdekelt felek
viselik. Ehhez több háromoldalú tervezési szerződést kötött a Vecsési Önkormányzat
és az Urbanitás Kft. az alábbi költségviselőkkel:
- H+N és Társai Kft.
- Optotel Kft.
- MA 111 Kft., Budapest
- Frühwirth Péter
- Miklós Tamás
- Galambos Zsolt
A rendelkezésünkre álló dokumentációk felhasználása:
Jelen tervezési feladathoz a 2016-ban elfogadott, teljes településre készült tervfelülvizsgálat megalapozó és alátámasztó munkarészeit használtuk fel, melyet a jelen
módosítással érintett területek esetében, az adott módosításhoz szükséges mélységig
kiegészítettünk.
Vecsés teljes közigazgatási területére 2008-ban készült Örökségvédelmi
hatástanulmány, mely az azóta elkészített módosítások keretében, folyamatosan
frissült a korábbi módosításokkal érintett területek tekintetében, legutóbb a 2016-os
terv elkészítésekor. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 85/A.
§ (1) bekezdése értelmében jelen módosítás keretében is csak a módosítással
érintett területek viszonylatában vizsgáljuk az örökségvédelmi szempontokat.
Jogszabályi környezet:
A tervezési feladatot az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló
253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (IX.8.) Korm. rendelet, a
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény és a kulturális
örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény tartalmi követelményekre vonatkozó
rendelkezéseinek figyelembe vételével készítjük el, illeszkedve Vecsés kialakult
tervrendszeréhez.
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Az eljárásra vonatkozó megállapítások:
A hatályos településrendezési eszközök módosítása a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (IX.8.) Korm. rendelet 36. §-a szerinti teljes eljárás keretében történik.
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1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZEK
1.1. A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK BEMUTATÁSA
Vecsés a Közép-Magyarországi régióban, Pest megye középső részén, a
Monori kistérségben helyezkedik el. 2013 óta a Vecsési járás központja.
Kelet felől a Gödöllői-dombság, dél felől a Duna-Tisza közi
hátság határolja. Településhálózati szerepét elsősorban
agglomerációs – Budapesttel közvetlenül határos –
helyzete határozza meg. A település a Liszt Ferenc
Nemzetközi Repülőtér térséget alkotó 10 település
egyike. Vecsés a Főváros XVII. kerületén kívül Gyál,
Felsőpakony, Üllő és Ecser településekkel határos.
Közigazgatási területén keresztülhalad az M0
gyorsforgalmi út, illetve a 4-es – repülőtérre vezető
- elkerülő főútvonal és a 400-as jelzésű főútvonal is.
A módosítással érintett területek:
1. terület
Megnevezés: Wass Albert utca 4.
Érintett hrsz.: 6109/3 hrsz.
Módosítási igény: Övezeti besorolás módosítása Vi-Sz-2 -ről Vi-Sz-3 –ra
2. terület
Megnevezés: Széchenyi utcai kisvállalkozói terület
Érintett hrsz.: 0152/x; 0156/x; 6157/1 hrsz.
A gazdasági területek átsorolása, olyan építési övezetbe,
Módosítási igény:
melyben az önálló lakó funkció elhelyezése is megengedett, a
meglévő építési jogok figyelembevétele mellett.
3. terület
Megnevezés: Széchenyi utca 20. (Stáció Hotel) és környezete
Érintett hrsz.: 4187; 4080/2-21 hrsz.
Módosítási igény: Vi-Sz-5 építési övezet paramétereinek módosítása, illetve a
korábban LRI telkek építési övezetének módosítása Lke-ről, Vire.
4. terület
Megnevezés: Széchenyi út menti MAVAD ipari terület
Érintett hrsz.: 0167/3 hrsz.
Módosítási igény: A telket érintő közterületi szabályozás törlése.
5. terület
Megnevezés: Wass Albert utca 14.
Érintett hrsz.: 6115 hrsz.
Módosítási igény: A telket érintő közterületi szabályozás törlése.
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6. terület
Megnevezés: Dózsa György út – Telepi úti vasúti aluljáró
Érintett hrsz.: Módosítási igény: A NIF által korábban tervezett vasúti aluljáró szabályozási
elemeinek törlése az SZT-ről, mivel az aluljáró megvalósítását
határozatlan időre elhalasztották.
7. terület
Megnevezés: Lanyi területe
Érintett hrsz.: 367/14 hrsz.
Módosítási igény: A gazdasági és településközponti vegyes területek határának
módosítása, a megváltozott önkormányzati terület- és funkció
igény alapján.
8. terület
Megnevezés: A Shell kút mögötti terület
Érintett hrsz.: 072/36 hrsz.
Módosítási igény: Új intézményi terület kijelölése, a meglévő erdőterületek
közigazgatási területen belüli pótlása mellet.
9. terület
Megnevezés: Fő út 94. (iskola bővítés)
Érintett hrsz.: 754 hrsz.
Módosítási igény: A Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű
Általános Iskola bővítése miatt az érintett telek Vt-2 építési
övezetből történő átsorolása Vt-1 építési övezetbe.
10. terület
Megnevezés: Airport Hotel mögötti fejlesztési terület
Érintett hrsz.: 6168 hrsz.
Módosítási igény: A hatályos SZT szerinti kiszabályozott út levétele a tervről és a
vonatkozó építési övezetben a maximális építménymagasság
értékének módosítása 9m-ről 12m-re.
11. terület
Megnevezés: Alacskai csomópont melletti gazdasági terület
Érintett hrsz.: 0228/68 hrsz.
Módosítási igény: A terület korábban már beépítésre szánt területként szerepelt
Vecsés településrendezési eszközeiben, ám a legutolsó
módosításkor – a BATrT tartalmához igazodóan - vissza lett
sorolva erdőterületbe. Közben a területen telekalakítási
folyamatok indultak meg és folyamatban van a művelés alól
történő kivonás is. Emiatt a terület beépítésre szánt gazdasági
területbe történő visszasorolása tervezett.
12. terület
Megnevezés: Erdőterületek pótlására szánt terület
Érintett hrsz.: 0203/5-0203/30 hrsz (a pótláshoz szükséges terület méretéig)
Módosítási igény: A 072/36 hrsz-ú telken kijelölt új intézményi terület miatt
szükséges erdőterületi pótlás.
A fentieken felül van olyan módosítási igény, melynek keretében csak a VÉSZ
előírásai módosulnak. Ezekben az esetekben az adott módosítás területi lehatárolása
az összes érintett építési övezet / övezet területére kiterjed.
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1.1.1. A módosítással érintett 1. számú terület elhelyezkedése és kapcsolatai

A Wass Albert utca 4. szám alatti, 6109/3
helyrajzi számú telek Vecsés nyugati
részén, a
Halmi telep
elnevezésű
városrészben található. A 3418 m2
kiterjedésű terület a déli külterületi
gyűrűvel határos tömbben helyezkedik el,
közvetlen
szomszédja
az
ALDI
élelmiszerlánc
tulajdonában
álló
szupermarket. A terület jelenleg parlagon
áll, tőle nyugatra és délre kiszabályozott,
ám még beépítetlen telkek találhatóak. A
területnek a tömbbel kelet felől határos
Dózsa György (Gyáli) úton keresztül,
közvetlen kapcsolata van dél felé Gyál
településsel,
észak
felé
pedig
a
vasútvonallal és Vecsés központjával.
A hatályos településszerkezeti terv szerint a telek intézményi vegyes (Vi)
területfelhasználási kategóriába sorolt. A hatályos szabályozási terven Vi-Sz-2 jelű
intézményi övezetbe tartozik.
URBANITÁS Tervező és Tanácsadó Kft.
www.urbanitas.hu
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1.1.2. A módosítással érintett 2. számú terület elhelyezkedése és kapcsolatai

A Széchenyi utca mentén elhelyezkedő,
összesen 55 166 m2 kiterjedésű terület
Vecsés észak-nyugati részén található, a
nyugati külterületi gyűrű közelében. A
település
Budapesttel
határos
közigazgatási határától nem messze
elhelyezkedő telekcsoport északi része
beépített, amelyen vegyesen lakó, illetve
gazdasági funkciójú épületeket találunk.
A déli telkek többsége még beépítetlen.
A területnek a Széchenyi utcán keresztül
észak-nyugat felé közvetlen kapcsolata
van a Fővárossal (~1 km), dél-kelet felé
haladva, pedig a Dózsa György úton
keresztül Gyállal és az M0 körgyűrűvel.
A hatályos településszerkezeti terv szerint a módosítással érintett terület Gksz jelű
kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területfelhasználási kategóriába sorolt. A
telekcsoport a hatályos szabályozási terv szerint Gksz-Sz-5 jelű gazdasági övezetbe
tartozik.
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1.1.3. A módosítással érintett 3. számú terület elhelyezkedése és kapcsolatai

Az Opotel Kft. tulajdonában álló,
Széchenyi utca 20. szám alatti, 4187
helyrajzi számú Hotel Stáció Vecsés
nyugati részén, Halmi telep városrészben
található, a település déli külterületi
gyűrűjének közelében. A vizsgált terület
keleti felén a négy csillagos szálloda
épülete és a hozzá tartozó parkoló, míg
keleti részén kiszabályozott, ám még
beépítetlen
telkek
találhatóak.
A
területnek a Széchenyi utcán keresztül
észak-nyugat felé haladva közvetlen
kapcsolata van a Fővárossal, dél-kelet
felé a Dózsa György úton keresztül pedig
Gyállal és az M0 körgyűrűvel. A Dózsa
György úton keresztül északi irányba
Vecsés
vasútállomás
is
könnyen
megközelíthető.
A módosítással érintett terület a hatályos településszerkezeti terven, keleten Vt jelű
településközponti vegyes (SZT: Vi-SZ-5), nyugaton Lke jelű kertvárosi lakóterület (SZT:
Lke-O-2) területfelhasználási kategóriába sorolt.
URBANITÁS Tervező és Tanácsadó Kft.
www.urbanitas.hu
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1.1.4. A módosítással érintett 4. számú terület elhelyezkedése és kapcsolatai

A Széchenyi utca mentén elhelyezkedő
0167/3
helyrajzi
számú,
97 170 m2
kiterjedésű MAVAD Kft. tulajdonában álló
telek
Vecsés
észak-nyugati
részén
található, a nyugati külterületi gyűrű
közelében. A terület Vecsés, fővárossal
határos közigazgatási határától nagyjából
fél kilométerre található. A vizsgált terület
jelenleg parlagon áll, környezetében
elszórtan gazdasági és erdőterületek
találhatóak. A Széchenyi utcán keresztül
észak-kelet felé közvetlen kapcsolata van
Budapesttel, dél-kelet felé haladva, majd
a Dózsa György útra térve pedig Gyállal
és az M0 körgyűrűvel.
A hatályos településszerkezeti terv szerint a terület Gip jelű ipari terület
területfelhasználásba sorolt. A telek a hatályos szabályozási terv szerint Gip-Sz-1 jelű
egyéb ipari gazdasági övezetbe tartozik, melyet egy kiszabályozott út tagol.

URBANITÁS Tervező és Tanácsadó Kft.
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1.1.5. A módosítással érintett 5. számú terület elhelyezkedése és kapcsolatai

A Wass Albert utca 14. szám alatti, 6115
helyrajzi számú telek Vecsés nyugati
részén, Halmi telep városrészben található.
A 10 395 m2 méretű terület a déli külterületi
gyűrűvel határos. A telek jelenleg
parlagon áll, tőle keletre újépítésű
lakóingatlanok, nyugatra gazdasági-,
kiszabályozott,
de
még
nagyrészt
beépítetlen lakó-, és erdőterület található.
A vizsgált teleknek a Wass Albert utcán át
a Dózsa György útra kanyarodva
közvetett kapcsolata van dél felé Gyál
településsel és az M0-ás gyűrűvel, észak
felé pedig a 100-as vasútvonallal, és
Vecsés központjával.
A módosítással érintett terület területfelhasználása a hatályos településszerkezeti terv
szerint Vi jelű intézményi vegyes terület. A szabályozási terven Vi-Sz-3 jelű építési
övezetbe sorolt és a nyugati határánál közterület került kiszabályozásra.

URBANITÁS Tervező és Tanácsadó Kft.
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1.1.6. A módosítással érintett 6. számú terület elhelyezkedése és kapcsolatai

A
módosítással
érintett
terület
két
területrészből áll, melyek Vecsés város
közepén,
a
vasútállomástól
délkeleti
irányban a Dózsa György út – Bajcsy Zsilinszky
út – Telepi út kereszteződésnél helyezkednek
el. A déli, lakó funkciójú területrész az
Andrássy telep, míg az északi, parlagon álló
rész a Központi városrész területéhez tartozik.
A területeket főként lakó- és intézményi
területek övezik. A két területrészt a 100-as
vasútvonal (Budapest-Cegéd-Szolnok) vágja
ketté. A Telepi úton keresztül a 400-as jelzésű
Fő út és a településközpont, míg a Dózsa
György úton keresztül Gyál és az M0 érhető
el.
A hatályos településszerkezeti terven a déli területrész Vt jelű településközponti
vegyes, és Lke jelű kertvárosi lakóterület területfelhasználási kategóriába sorolt,
melyeket újonnan kiszabályozott országos mellékút szel át. Az északi területrész KÖk
kötöttpályás közlekedési, és KÖu közlekedési terület.

URBANITÁS Tervező és Tanácsadó Kft.
www.urbanitas.hu
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1.1.7. A módosítással érintett 7. számú terület elhelyezkedése és kapcsolatai

Az önkormányzati tulajdonú, 367/14
helyrajzi számú egykori Lanyi-tó területe
77 733 m2 kiterjedésű. A Falu-Krakkó-Lanyi
(FKL) városrészben található, északról a
Mátyás utca, délről a Tó utca, nyugatról
pedig a Lanyi utca határolja. A telek a
belterület
északi
határa
mentén
helyezkedik el, és az Ecseri utcán keresztül
déli irányba közvetett kapcsolata van a
(400-as jelzésű) Fő úttal, azon keresztül
pedig a 4-es főútvonallal és az M0-ás
körgyűrűvel. A terület korábban lápos volt,
de mára teljesen feltöltötték és jelenleg
nagy része parlagon áll. Csupán egy
kisebb, burkolatlan parkoló kapott helyet
az észak-keleti szélén.
A vizsgált terület a hatályos településszerkezeti terven nagyobb részt Gksz jelű
gazdasági övezetbe, dél-nyugati oldalán pedig Vt jelű településközponti vegyes
területfelhasználási kategóriába sorolt. A szabályozási terven a terület Gksz-Sz-2 jelű
kereskedelmi, szolgáltató, illetve Vt-5 jelű településközponti vegyes terület övezetébe
sorolt, melyeket kiszabályozott közterületek tagolnak.
URBANITÁS Tervező és Tanácsadó Kft.
www.urbanitas.hu
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1.1.8. A módosítással érintett 8. számú terület elhelyezkedése és kapcsolatai

Vecsés északi részén, a belterület északi
határa mentén, az Északi külterületi gyűrű
városrészben helyezkedik el a 072/36
helyrajzi számú, a Shell üzemanyagtöltő
állomással szomszédos önkormányzati
tulajdonú telek. A terület elérhetősége és
közlekedési kapcsolatai kiválóak, hiszen a
4-es elkerülő út és a 400-as jelzésű főút
kereszteződésében
található.
Segítségükkel a Főváros, a Liszt Ferenc
Nemzetközi Repülőtér és az M0-ás
körgyűrű egyszerűen megközelíthető. A
terület nagyobb részén ma erdő- és
parlag területeket találunk, de egy kisebb
parkoló is megtalálható a nyugati részén.
A módosítással érintett terület túlnyomó része erdő művelési ág alá tartozik. A
hatályos településszerkezeti terven a terület déli része Ek jelű közjóléti, míg keleti része
Ev jelű védelmi erdőterület. A telket északon kiszabályozott közlekedési terület nyesi
le.
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1.1.9. A módosítással érintett 9. számú terület elhelyezkedése és kapcsolatai

A módosítással érintett terület a 749
helyrajzi számú Grassalkovich Antal Német
Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola
telke, mely 335 m2, illetve a mellette lévő
754 helyrajzi számú 238 m2 kiterjedésű
telek. A vizsgált terület a Falu-Krakkó-Lanyi
(FKL) városrészben található a 400-as
jelzésű Fő út mentén. A területnek, így
remek közúti kapcsolata van a 4-es számú
főútvonallal és azon keresztül az M0
körgyűrűvel. Kelet felé Üllő, nyugatra
Budapest érhető el egyszerűen. A vizsgált
telkek környezetében falusias jellegű
beépítésekkel találkozhatunk, továbbá a
Fő út zöldfelületekben gazdag kiszélesedő
(szemközti) része határozza meg a terület
karakterét.
A hatályos településszerkezeti terv szerint a módosítással érintet terület Vt jelű
településközponti vegyes területfelhasználási kategóriába tartozik. A szabályozási
terv ezt tovább differenciálja, és így a terület nyugati oldalát Vt-2 jelű, míg keleti
oldalát Vt-1 jelű településközponti vegyes övezetbe sorolja.
URBANITÁS Tervező és Tanácsadó Kft.
www.urbanitas.hu
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1.1.10. A módosítással érintett 10. számú terület elhelyezkedése és kapcsolatai

A 0150/11 helyrajzi számú telek Vecsés
város nyugati részén fekszik a Nyugati
külterületi
gyűrűben,
Halmi
telep
2
városrész határán. A 47 822 m területű
vizsgált
telekrész
közvetlen
szomszédságában (észak) az Airport
Hotel Budapest **** superior és annak
parkolója
található.
A
területet
korábban erdő borította, de ez már
áthelyezésre
került.
Tőle
keletre
kertvárosias lakóterületek, nyugatra
gazdasági és ipari területek találhatóak. A területnek jelenleg a Tarnóczai utca
meghosszabbításán keresztül és a Széchenyi utca felől biztosított a közterületi
kapcsolata. A Széchenyi utcán keresztül a Főváros és a Dózsa György (Gyáli) út,
majd Gyál egyszerűen elérhető.
A hatályos településszerkezeti terv szerint a változással érintett terület Vi jelű
intézményi vegyes területfelhasználási kategóriába sorolt. A telekrész a hatályos
szabályozási terv értelmében Vi-SZ-6 jelű intézményi vegyes építési övezetbe tartozik.
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1.1.11. A módosítással érintett 11. számú terület elhelyezkedése és kapcsolatai

A 60 612 m2 területű módosítással érintett
terület több telket is érint. A terület Vecsés
város dél-nyugati részén a Déli külterületi
gyűrű
városrészben,
Gyál
település
szomszédságában helyezkedik el. A terület
jelenleg parlagon áll, dűlőutak tagolják.
Tőle északra és délre erdőterületek, keletre
és nyugatra parlag- és szántóterületek
húzódnak. A módosítással érintett területnek közvetlen kapcsolata van a 46100-as
jelzésű úttal, mely által a területtől délre található M0 körgyűrű egyszerűen elérhető.
Nyugat felé a Dózsa György (Gyáli) út közelíthető meg, aminek segítségével Gyál és
Vecsés települések központja egyaránt elérhető.
A módosítással érintett terület a hatályos településszerkezeti terven és szabályozási
terven egyaránt Eg jelű gazdasági erdő területfelhasználási kategóriába sorolt.
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www.urbanitas.hu

23

Vecsés - A hatályos településrendezési eszközök részleges módosítása

1.1.12. A módosítással érintett 12. számú terület elhelyezkedése és kapcsolatai

A módosítással érintett terület Vecsés
város
dél-nyugati
részén,
a
városhatáron, a Déli külterületi gyűrű
városrészben található. Az erdőterületek
pótlására kijelölt terület több telket is
érint,
konkrét
területlehatárolásra
azonban a szükséges pótlás területének
meghatározása után kerül sor. Jelenleg
a terület mezőgazdasági művelés alatt,
illetve parlagon áll. Tőle észak-keletre
ugyancsak mezőgazdasági területek és
gyümölcsösök találhatóak, míg délen,
dél-nyugaton már Gyál város lakóterületi
beépítései és egy kisebb temetője kíséri. Nyugaton parlagon álló, illetve rekreációs
területekkel találkozhatunk. Itt található a Garden Lake Sporthorgásztó. A területnek
Gyál felől az Ady Endre utcával, a Határ úttal, és a Wesselényi utcával történik
feltárása, míg Vecsés felől a tervezett Alacskai út meghosszabbítása, de a
valóságban csupán egy dűlőút szegélyezi. E dűlőút jelenleg még se a Gyáli útba, se
az Aratás utcába nem csatlakozik.
A változtatással érintett terület a hatályos településszerkezeti terven Má jelű általános
mezőgazdasági területfelhasználási kategóriába tartozik. A hatályos szabályozási terv
szerint a terület Má-2 jelű mezőgazdasági terület övezetébe tartozik.
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1.2. A HATÁLYOS TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK VIZSGÁLATA A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT
TERÜLETEK VONATKOZÁSÁBAN
1.2.1. Az Országos Területrendezési Terv - 2003. évi XXVI. törvény (OTrT) és 2005. évi
LXIV. törvény (BATrT) vizsgálata a tervezett módosításokat érintően
Vecsés Város közigazgatási területének nagy része az OTrT 2. sz. melléklete – Az
Ország Szerkezeti Terve – tervlap alapján 1000 hektár feletti települési térség
kategóriájába tartozik. A 12 módosítással érintett terület közül 9 a települési térség,
egy (8-as) a mezőgazdasági térség, egy (11-es) az erdőgazdálkodási térség és egy
(7-es) a vízgazdálkodási térség övezetén belül található. Az országos jelentőségű
infrastruktúra hálózat elemei közül a módosítással érintett területeket a BudapestCegléd országos törzshálózati vasúti pálya, az M4 és M0 gyorsforgalmi út, valamint a
4-es jelzésű főútvonal érinti.
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A tervezési területeket érintő országos területfelhasználási, valamint infrastruktúrahálózati elemek:
 Az 1. számú módosítással érintett területet érintő elemek: A telek 1000 ha
feletti települési övezetben, térségi jelentőségű mellékút nyomvonala mellett
helyezkedik el, az OTrT 2. mellékletének egyéb eleme nem érinti.
 A 2. számú módosítással érintett területet érintő elemek: A terület 1000 ha
feletti települési övezetben helyezkedik el, az OTrT 2. mellékletének egyéb
eleme nem érinti.
 A 3. számú módosítással érintett területet érintő elemek: A terület 1000 ha
feletti települési övezetben, térségi jelentőségű mellékút közelében
helyezkedik el, az OTrT 2. mellékletének egyéb eleme nem érinti.
 A 4. számú módosítással érintett területet érintő elemek: A telek 1000 ha feletti
települési övezetben találaható, az OTrT 2. mellékletének egyéb eleme nem
érinti.
 Az 5. számú módosítással érintett területet érintő elemek: A telek 1000 ha
feletti települési övezetben, térségi jelentőségű mellékút közelében
helyezkedik el, az OTrT 2. mellékletének egyéb eleme nem érinti.
 A 6. számú módosítással érintett területet érintő elemek: A terület 1000 ha
feletti települési övezetben, a Budapest-Cegléd országos törzshálózati vasúti
pálya, illetve a Dózsa György út térségi jelentőségű mellékút
kereszteződésében helyezkedik el, az OTrT 2. mellékletének egyéb eleme nem
érinti.
 A 7. számú módosítással érintett területet érintő elemek: A telek
vízgazdálkodási térségben, illetve az egykori tó partja az 1000 ha feletti
települési övezetben helyezkedik el. Tőle északra az M4 gyorsforgalmi út
nyomvonala, délre a 4-es jelzésű főútvonal fut. Az OTrT 2. mellékletének egyéb
eleme nem érinti.
 A 8. számú módosítással érintett területet érintő elemek: A telek
mezőgazdasági övezetben helyezkedik el, az M4 jelzésű gyorsforgalmi út
nyomvonalával, valamint a 4-es jelzésű főútvonallal közvetlenül határos. Az
OTrT 2. mellékletének egyéb eleme nem érinti.
 A 9. számú módosítással érintett területet érintő elemek: A terület 1000 ha
feletti települési övezetben helyezkedik el, a 4-es jelzésű főútvonallal
közvetlenül határos. Az OTrT 2. mellékletének egyéb eleme nem érinti.
 A 10. számú módosítással érintett területet érintő elemek: A módosítással
érintett terület 1000 ha feletti települési övezetben helyezkedik el, az OTrT 2.
mellékletének egyéb eleme nem érinti.
 A 11. számú módosítással érintett területet érintő elemek: A terület
erdőgazdálkodási övezetben helyezkedik el, az M0-ás gyorsforgalmi út
környezetében. A területet érintve kőolajszállító vezeték fut, továbbá
környezetében termékvezeték és földgázszállító vezeték található. Az OTrT 2.
mellékletének egyéb eleme nem érinti.
 A 12. számú módosítással érintett területet érintő elemek: A terület az 1000 ha
feletti települési övezetben helyezkedik el. Keleti oldalán térségi jelentőségű
mellékút fut. Az OTrT 2. mellékletének egyéb eleme nem érinti.
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Az OTrT 12. § (1) bekezdésben felsorolt országos övezetek közül az összes módosítással
érintett területet érinti a teljes települést lefedő g) pont szerinti „országos vízminőségvédelmi terület övezete”.
„OTrT 15. §. (1) Az országos
vízminőség-védelmi
terület
övezetében
keletkezett
szennyvíz övezetből történő
kivezetéséről és az övezeten
kívül keletkezett szennyvizek
övezetbe
történő
bevezetéséről a kiemelt térség
és a megye területrendezési
tervében rendelkezni kell.
(2)
Az
övezetbe
tartozó
települések településrendezési
eszközeinek készítése során ki
kell jelölni a vízvédelemmel
érintett területeket, és a helyi
építési szabályzatban az építési
övezetre vagy övezetre vonatkozó szabályokat kell
megállapítani.
(3) Az övezetben bányászati tevékenységet a
bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó
szabályok szerint lehet folytatni.”
Vecsés teljes közigazgatási területe az övezetbe esik, így a hatályos
településrendezési eszközökben az OTrT 15. § (1) és (2) bekezdésnek megfelelően
szerepelnek a vízvédelemmel érintett területek, és a helyi építési szabályzat is
tartalmaz a vízvédelemmel kapcsolatos előírásokat.
Az egyes tervezési területeket érintően megállapítható, hogy:
 A hatályos rendezési tervek alapján az 1.-5., illetve 10-12. számú módosítással
érintett területek egyikét sem érintik a vízvédelemmel kapcsolatos
védőterületek és/vagy korlátozások.
 Az 6. és 8. számú módosítással érintett területek a hatályos TSZT védelmi
tervlapja alapján „B” hidrogeológiai védőövezet határán belül helyezkednek
el. A helyi építési szabályzat tartalmazza ennek megfelelően a szükséges
előírásokat, melyeket a módosítás során figyelembe kell venni.
 A 7. és 9. módosítással érintett területek a hatályos TSZT védelmi tervlapja
alapján „B” rétegbeni hidrogeológiai védőterület felszíni védőterületének
határán belül helyezkednek el. A helyi építési szabályzat ennek megfelelően
tartalmazza a szükséges előírásokat, melyeket a módosítás során figyelembe
kell venni.
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A módosítással érintett területek közül egyiken sem/egyik közelében sem
található vízműkút. Szennyvízátemelő és védőtávolsága a 10. számú területet
érinti.

Az OTrT 12. § (1) bekezdésben felsorolt országos övezetek közül a 8-as számú
módosítással érintett területet érinti a d) pont szerinti „kiváló termőhelyi adottságú
erdőterület övezete”.
„OTrT 14. §.(1) Kiváló termőhelyi
adottságú
erdőterület
övezetében új beépítésre szánt
terület nem jelölhető ki.
(2)
Az
övezetben
külszíni
bányatelket megállapítani és
bányászati
tevékenységet
engedélyezni
a
bányászati
szempontból kivett helyekre
vonatkozó
szabályok
szerint
lehet.”

A módosítással érintett területek közül a 8. számú, önkormányzati tulajdonú telek
keleti része kiváló termőhelyi adottságú erdőterület. Ezen a területrészen új
beépítésre szánt terület kijelölése a fenti jogszabály alapján nem lehetséges.
Az OTrT többi, az országos övezetek lehatárolását ábrázoló mellékletének tartalma a
módosítással érintett területeket nem érinti.
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Vecsés Város közigazgatási területének nagy része a BATrT 2. sz. melléklete –
Szerkezeti terv – tervlap alapján városias települési térségbe sorolt. A módosítással
érintett 12 területből 10 is jellemzően ebbe a térségbe tartozik, bár a 11-es számú
módosítással érintett területen erdőgazdálkodási térség is megtalálható. A kivételt a
8-as és 12-es számú területek jelentik, melyek teljes egészében erdőgazdálkodási
térségbe soroltak.
A térségi jelentőségű infrastruktúra hálózat elemei közül a vizsgált területeket a
Budapest-Cegléd országos törzshálózati vasútvonal, az M4 és M0 gyorsforgalmi út, a
4-es jelzésű, a 46100 számú, illetve a Dózsa György (Gyáli) út térségi mellékút,
valamint a térségi-kerékpárút hálózat elemei érintik.
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A tervezési területeket érintő kiemelt térségi területfelhasználási, valamint
infrastruktúra-hálózati elemek:
 Az 1. számú módosítással érintett területet érintő elemek: A telek teljes területe
a városias települési térségben található közvetlenül egy térségi jelentőségű
mellékút, valamint térségi jelentőségű kerékpárút nyomvonala mellett. A
telektől délre erdőgazdálkodási terület, valamint erdőállomány kataszterben
regisztrált erdőterületek vannak. A BATrT 2. mellékletének egyéb eleme nem
érinti.
 A 2. számú módosítással érintett területet érintő elemek: A módosítással
érintett terület városias települési térségben található, tőle északra
erdőállomány kataszterben regisztrált erdőterület került ábrázolásra. A BATrT 2.
mellékletének egyéb eleme nem érinti.
 A 3. számú módosítással érintett területet érintő elemek: A telek városias
települési térségben található egy térségi jelentőségű mellékút, valamint
térségi jelentőségű kerékpárút nyomvonalához közel. A BATrT 2. mellékletének
egyéb eleme nem érinti.
 A 4. számú módosítással érintett területet érintő elemek: A telek városias
települési térségben fekszik, észak-nyugati oldala mentén a nyugati külterületi
zónában található a mezőgazdasági térség határvonala, egy erdőállomány
kataszter szerinti erdőterület, valamint egy szénhidrogén szállítóvezeték
nyomvonala található. A Széchenyi utca „egyéb mellékútként” ábrázolt. A
BATrT 2. mellékletének egyéb eleme nem érinti.
 Az 5. számú módosítással érintett területet érintő elemek: A telek városias
települési térségben található egy térségi jelentőségű mellékút (Dózsa György
út), valamint térségi jelentőségű kerékpárút nyomvonalához közel. A telek déli
határában mezőgazdasági, erdőgazdálkodási terület, valamint országos
erdőállományban regisztrált erdőterületek vannak. A BATrT 2. mellékletének
egyéb eleme nem érinti.
 A 6. számú módosítással érintett területet érintő elemek: A tervezési terület
Vecsés központi területén, városias települési térségben található, a
Budapest-Cegléd országos törzshálózati vasúti vonal, illetve a Dózsa György út
térségi jelentőségű mellékút kereszteződésében. A területen térségi
jelentőségű kerékpárút fut keresztül. A BATrT 2. mellékletének egyéb eleme
nem érinti.
 A 7. számú módosítással érintett területet érintő elemek: A tervezési terület
Vecsés északi részén, városias települési térségben helyezkedik el, tőle északra
közvetlenül erdőkataszterben regisztrált erdőterület, valamint az M4
gyorsforgalmi út nyomvonala húzódik. Nyugatra nagy kiterjedésű zöldfelülettel
rendelkező települési térség, a helyi temető területe található. A BATrT 2.
mellékletének egyéb eleme nem érinti.
 A 8. számú módosítással érintett területet érintő elemek: A tervezési terület
Vecsés északi részén az M4 gyorsforgalmi út valamint a 4-es jelzésű térségi
mellékút kereszteződésénél helyezkedik el és erdőgazdálkodási térségbe
tartozik. Keleti oldalán erdőállomány kataszterben regisztrált erdőterület
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található. A területtől nyugatra építmények által igénybevett térség látható,
melynek nagy része a repülőtér területét fedi le.
A 9. számú módosítással érintett területet érintő elemek: A telek városias
települési térségben helyezkedik el, a 4-es jelzésű térségi mellékúttal, valamint
egy térségi jelentőségű kerékpárúttal közvetlenül határos. A BATrT 2.
mellékletének egyéb eleme nem érinti.
A 10. számú módosítással érintett területet érintő elemek: A módosítással
érintett terület Vecsés nyugati részén helyezkedik el, városias települési
térségben. Teljes területe erdőállomány kataszter szerinti erdőterület. A BATrT 2.
mellékletének egyéb eleme nem érinti.
A 11. számú módosítással érintett területet érintő elemek: A tervezési terület az
M0 autópálya és egy tervezett agglomerációs térségi jelentőségű út
környezetében helyezkedik el nagyrészt városias települési térségben. Északkeleti oldalán erdőgazdálkodási térség található. A terület túlnyomó része
erdőállomány kataszterben regisztrált erdőterület. A terület déli határán
szénhidrogén szállítóvezeték került ábrázolásra. A BATrT 2. mellékletének
egyéb eleme nem érinti.
A 12. számú módosítással érintett területet érintő elemek: A változtatással
érintett terület az erdőgazdálkodási térségbe tartozik. Keleti oldalán térségi
jelentőségű mellékút (Gyáli út) és térségi kerékpárút-hálózat található. A
területtől északra szénhidrogén szállítóvezeték fut. A BATrT 2. mellékletének
egyéb eleme nem érinti.

BATrT 5. § (2) bek.
„Városias települési térségben és a hagyományosan vidéki települési
térségben új lakóterület, vegyes terület, gazdasági terület, illetve üdülőterület
abban az esetben jelölhető ki, ha
a) a tervezett területfelhasználás jól illeszthető a település meglevő
szerkezetéhez,
b) táj- és természetvédelmi, környezetvédelmi, erdővédelmi, valamint kulturális
örökségvédelmi és árvízvédelmi szempontok alapján nem sért társadalmi
érdeket, és
c) a tervezett funkció ellátásához szükséges műszaki infrastruktúra kapacitás
azt lehetővé teszi vagy a terület igénybevételével párhuzamosan kiépül.”
A módosítással érintett területek tervezett változtatásai nem érintik negatívan a
település meglévő szerkezetét. A megfelelő műszaki infrastruktúra elemek kiépítése
egyes esetekben az adott területen létrejövő beruházással együtt szükséges.
BATrT 6. §.
„(1) Az erdőgazdálkodási térséget legalább 85%-ában erdőterület
területfelhasználási egységbe, illetve természetközeli terület (ezen belül
kizárólag karsztbokorerdő) területfelhasználási egységbe kell sorolni. A védelmi
elsődleges rendeltetésű erdőterületként és a természetközeli területként
besorolt területfelhasználási egységek kiterjedése nem csökkenhet.”
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„(2) Az egyes településeken lévő, erdőterületként besorolt területfelhasználási
egységek nagysága - a település közigazgatási területére vetítve –
összességében nem csökkenhet.”
és OTrT 7. § (1) bek.
„Az Országos Erdőállomány Adattár szerint erdőterületnek minősülő területet a
településrendezési
eszközökben
legalább
95%-ban
erdőterület
területfelhasználási egységbe kell sorolni.”
A fenti előírások a 8-as, 11-es és 12-es számú módosítással érintett terület
vonatkozásában vizsgálandók. Az előírásoknak való megfelelést az alátámasztó
munkarészben igazoljuk.
Az OTrT 12. § (2) bekezdésében felsorolt kiemelt térségi és megyei övezetek közül az
összes módosítással érintett területet érinti a teljes települést lefedő e) pont szerinti
„ásványi nyersanyagvagyon-terület övezete”.
„OTrT 19/B. §. (1) Az ásványi
nyersanyagvagyon-terület
övezetét a településrendezési
eszközökben
kell
tényleges
kiterjedésének
megfelelően
lehatárolni.
(2) Az (1) bekezdés szerint
kijelölt
területen,
a
településrendezési eszközökben
csak olyan területfelhasználási
egység, építési övezet vagy
övezet jelölhető ki, amely az
ásványi
nyersanyagvagyon
távlati
kitermelését
nem
lehetetleníti el.”

A hatályos településrendezési eszközök alapján a módosítással érintett területeket
bányászati, vagy nyersanyagvagyon-kitermeléshez kapcsolódó terület nem érinti.
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Az OTrT 12. § (2) bekezdésének d) pontja szerinti „erdőtelepítésre javasolt terület”
övezete a12-es számú területet érinti.
A
módosítással
érintett
területek közül a 8. számú,
önkormányzati tulajdonú telek
teljes egésze erdőterületként
van feltűntetve.
A 11-es számú terület keleti
nyúlványa
szintén
erdőterületbe sorolt.
A 12. számú módosítással
érintett
terület
egésze
erdőtelepítésre
alkalmas
terület övezetébe tartozik. Ezt
az OTrT 19/A. §-a értelmében
a településrendezési eszközökben
az
erdőterület
területfelhasználási
egység
kijelölésénél figyelembe kell
venni.
A tervlap tartalmazza a kiváló
termőhelyi
adottságú
erdőterület övezetét is, bár az
OTrT
hasonló
tartalmú
tervlapjától valamelyest eltérő
tartalommal. Ez az eltérés
azonban nem vizsgálandó,
mivel az OTrT vonatkozó
előírása szerint:
„31/B. § e) azokat az országos övezeteket, amelyeket a
kiemelt térségi és megyei területrendezési terv alkalmaz,
azonban az MTv. megszüntetett, a településrendezési
eszközök készítésénél, módosításánál nem kell alkalmazni.”
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1.3. A HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOK
MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK VONATKOZÁSÁBAN

VIZSGÁLATA

A

Vecsés
Város
Hosszútávú
Településfejlesztési Koncepcióját (TFK) az
önkormányzat
Képviselő-testülete
a
45/2015. (III.24.) számú határozatával
fogadta el. A dokumentum a 314/2012.
(IX.8.) Korm. rendeletnek megfelelően 15
éves távlatban határozta meg a település
jövőképét, céljait. A település középtávú
fejlesztési céljait tartalmazó Integrált
Városfejlesztési
Stratégiáját
(ITS)
a
Képviselő-testület egy évvel később, a
6/2016 (I.26.) határozatával fogadta el.

belterületi városrészekben, és
valamelyikében helyezkedik el.

A TFK II., Fejlesztési Javaslatokat tartalmazó
kötete
a
célok
meghatározásának
alapjaként
7
városrészt
határol
le
Vecsésen, melyek a kül- és belterületeket
egyaránt lefedik. A jelenleg módosítással
érintett területek közül ez alapján hat a
ugyancsak hat pedig a külterületi gyűrűk

A gazdaság- és térségfejlesztési szempontból kiemelt stratégiai pozícióban lévő
területeket a TFK 9 zónába csoportosítva
külön kiemeli, melyek zömmel a település
északi,
déli
és
nyugati
külterületi
gyűrűjében
helyezkednek
el.
Két
módosítással érintett terület, a 2-es és 10es jelű az ún. „működő észak-nyugati ipari
zónában” (ábrán sárgával jelölt terület)
található, amely lényegében a település
gazdasági motor-területe, valamint az ITS
egyik akcióterülete is egyben. A lakó,- és
gazdasági területek határán lévő 2-es
számú tervezési terület a módosítás során
a jelenlegi Gksz gazdasági övezetből lakó
övezetbe kerülne át, mivel a lehatárolt
területen
túlnyomó
többségben
lakóépületek
épültek
az
elmúlt
időszakban. A területet az ITS-ben
meghatározott
fejlesztési
projektek/
beavatkozások nem érintik.
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A
település
célja
a
város
gazdaságszerkezeti-ipari decentralizálása
és
megnyitása,
több
térségés
gazdaságfejlesztési terület lehatárolása
segítségével.
A 11. számú módosítással érintett terület a
déli fejlesztési területek elemét képezi,
ahol
a
tervezett
Alacskai
úti
meghosszabbítás, és az M0 csomópont
multiplikáló hatása miatt egy déli
gazdasági tengely alakulhat ki. A
területek
dinamizálása,
funkcionális
gazdasági
területekké
tétele
teszi
lehetővé a város jelentős gazdasági,
logisztikai és ipari fejlődését.
A módosítással érintett területek közül a fejlesztési dokumentumok külön csupán
kettőt említenek. A TFK-ban rehabilitálásra kijelölt Lanyi területe (7-es számú
módosítással érintett terület, ábrán 10-es számú.) a középtávú fejlesztési program
Északi Akcióterületében helyezkedik el, komplex fejlesztése során gazdasági,
kereskedelmi és szolgáltató funkciók elhelyezése, multifunkcionális sportterület
létrehozása, valamint zöldfelület-fejlesztés a cél. Az ennek első lépéseként
végrehajtott rekultiválás és feltöltés befejeztével a jelenlegi TRT módosítás célja a
terület övezeti besorolásának korrigálása az azóta megváltozott igényeknek
megfelelően.
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Az
ITS
a
Városközpontfejlesztési
Akcióterülethez
kapcsolódó fejlesztések egyik
helyszíneként jelölte meg a 6os számú (ábrán 16-17 sz.)
módosítással érintett, vasút
menti területet. Az itt tervezett
közlekedésfejlesztési
projekt
célja
egy
külön
szintű
csomópont
kialakítása
a
Dózsa György úti vasúti
átjárónál, továbbá ehhez
kapcsolódóan egy P+R/B+R
parkoló kialakítása, valamint
a
vasúti
infrastruktúra
fejlesztése. A jelenlegi TRT módosítás oka a nagyberuházás középtávú
megvalósulásának kérdésessége. A fejlesztés miatti közterület-szabályozás több
lakóingatlant teljesen ellehetetlenít, illetve korlátozza azokat az építési előírások adta
lehetőségek kihasználásában. Emiatt a jelenlegi igényekhez alkalmazkodva kell a
szabályozást kialakítani, lehetőséget biztosítva a projekt esetleges későbbi
megvalósulásának is.
Vecsés Város Környezetvédelmi Programja – 2016-2020
Vecsés Város Környezetvédelmi Programját (VKP) 2017 márciusában készítették el. A
program fő célja „a városi környezetpolitika keretrendszerének rögzítése, amely a
környezeti szempontok fokozott érvényesítésének elősegítése által a településen élők
egészségi állapotának és Vecsés város életminőségének, valamint a település
közigazgatási területén lévő környezeti elemek minőségének javítását szolgálja”.
A dokumentum megemlíti a közlekedésből eredő káros hatások mérséklését, a város
vízbázisainak védelmét és fenntartását, a természeti környezet, valamint többek
között az erdőterületek védelmét és fejlesztését is, melyek a módosítással érintett
területekre is hatással vannak. Ennek érdekében 4 specifikus cél került kijelölésre,
melyek: az emberi egészség megőrzését szolgáló környezet javítása; a természeti
értékek, erőforrások védelme és fenntartható használata; az erőforrás-takarékosság
és hatékonyság a helyi gazdaság és infrastruktúra fejlesztése során; illetve a
környezettudatosságra való nevelés.
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1.4. A HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA A MÓDOSÍTÁSSAL
ÉRINTETT TERÜLETEK VONATKOZÁSÁBAN
Ebben a fejezetben a módosítással érintett területeket a hatályos településrendezési
tervek tartalmának viszonylatában vizsgáljuk.
1.4.1. Vecsés Város Településszerkezeti Terve
Vecsés Város Önkormányzata a korábban megváltozott jogszabályi környezetnek
megfelelő tartalommal 2016-ban dolgozta át és hagyta jóvá a település jelenleg
hatályos rendezési terveit (TSZT, VÉSZ, SZT) a település teljes közigazgatási területére
vonatkozóan. Vecsés Város Településszerkezeti Tervét a képviselő-testület a 94/2016.
(IV.26.) határozatával fogadta el. A terv azóta egyszer, 2017-ben módosult a
Budapest Liszt Ferenc Nemzetiközi Repülőtér területére vonatkozóan.
1.4.1.1.
A
hatályos
módosítással
érintett
vonatkozásában

TSZT
tartalma
a
1.
számú
terület

A módosítással érintett 6109/3 helyrajzi számú
telek a hatályos szerkezeti terven Vi jelű
intézményi-vegyes
területfelhasználási
kategóriába sorolt, a környezetében lévő
tömbökhöz hasonlóan. A tervezési telektől
keletre a terven országos mellékút (Dózsa
György út) fut. A tervezési tömb határán délen
található a jelenlegi belterületi határvonal. A
tömbön belül kereskedelmi egység és
lakóparkok, a szomszédos tömbben szintén
lakóházak találhatók.
1.4.1.2.
A
hatályos
módosítással
érintett
vonatkozásában

TSZT
tartalma
a
2.
számú
terület

A módosítással érintett telekcsoport
a
hatályos
TSZT-n
Gksz
jelű
gazdasági
területfelhasználási kategóriába sorolt. A
területet dél-kelet felől kertvárosias lakóterület,
északról, nyugatról és dél felől pedig ipari,
gazdasági területek határolják. A tervezési
terület nyugati és keleti része külterület, a
közepén elhelyezkedő telkek (hrsz.: 6157/1;
6158) határa mentén húzódik a jelenlegi
belterületi határvonal. A tervezési területet dél
felől települési jelentőségű útvonal határolja.
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1.4.1.3. A hatályos TSZT tartalma a
módosítással érintett 3. számú terület
vonatkozásában
A módosítással érintett telekcsoport a
Hotel Stáció (hrsz.: 4187) mellett
található. A hatályos szerkezeti terven a
hotel
Vi
jelű
intézményi-vegyes
területfelhasználási kategóriába sorolt.
Bővítésére a mellette lévő Lke jelű
kertvárosias lakóterület jelölték ki, mely
részben
önkormányzati
tulajdonú
telkekből áll. A tervezési területtől délre
belterületi határvonal húzódik, északra
települési
jelentőségű
útvonal
és
kerékpárút található.
1.4.1.4. A hatályos TSZT tartalma a
módosítással érintett 4. számú terület
vonatkozásában
A módosítással érintett telek (hrsz.:
0167/3) a hatályos szerkezeti terven Gip
jelű egyéb ipari területfelhasználási
kategóriába sorolt. A területet dél-kelet
felől gazdasági övezet, észak-nyugatról
gazdasági és mezőgazdasági területek,
illetve egy kisebb gazdasági erdő, északkelet és dél-nyugat felől pedig ipari
területek határolják. A tervezési terület
keleti határa mentén meglévő, délnyugati
oldala
mentén
tervezett
települési
jelentőségű
útvonal
nyomvonala található. A tervlapon a
belterületi határvonal tervezett állapota
is látszik, mely értelmében a vizsgált
terület a jövőben belterületbe vonásra
kerülhet.
1.4.1.5. A hatályos TSZT tartalma a
módosítással érintett 5. számú terület
vonatkozásában
A módosítással érintett telek (hrsz.: 6115)
a hatályos szerkezeti terven Vi jelű
intézményi-vegyes
területfelhasználási
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kategóriába sorolt. A terület környezete zömmel szintén intézményi vegyes övezet,
észak-kelet felől gazdasági terület, észak-nyugati oldala felé kertvárosias lakóterület
és gazdasági erdőterület található, melynek egy része az Országos Erdőállomány
Adattár szerinti erdők része. Délről a telket vízgazdálkodási terület határolja. A
tervezési telek dél-keleti és észak-nyugati telekhatára a belterület határral egybeesik.
A terven a belterületi határ tervezett kisebb kiterjesztése is látható.
1.4.1.6. A hatályos TSZT tartalma a módosítással érintett 6. számú terület
vonatkozásában
A módosítással érintett terület (hrsz.:
5127; 5128/1-2; 5129/1-2; 5130-43;
2788/8; 5635/9) két részre bontható. Déli
fele a hatályos szerkezeti terven részben
településközponti
vegyes
terület
(nyugat),
részben
kertvárosias
lakóterület, a vasút mentén pedig
közterületi sáv van kijelölve. Északi fele
teljes egészében közterületként jelölt. A
vasút menti sávot északról szintén
településközponti-vegyes
területek
határolják,
környezete
azonban
jellemzően kertvárosias lakóövezet. A
szerkezeti terven a módosítással érintett
terület déli szakaszán vasutat keresztező
tervezett országos jelentőségű mellékút nyomvonala, a Dózsa György út végén
pedig külön szintű csomópont terve látszik. A tervezett mellékút nyomvonala mellett
kerékpárút és jelentős tervezett gyalogos tengely is látható.
1.4.1.7. A hatályos TSZT tartalma a módosítással érintett 7. számú terület
vonatkozásában
A módosítással érintett Lanyi területe
(hrsz.: 367/14) a hatályos szerkezeti
terven ¼ részt Vt jelű településközponti
vegyes, ¾ részben pedig Gksz jelű
gazdasági terület. Környékén falusias
lakóterület, temető, illetve gazdasági
területek és véderdő – erdőkataszterbe
vett erdőállománnyal - található. A
közelmúltban
rekultivált
fejlesztési
akcióterület
északi
telekhatára
egybeesik
a
jelenlegi
belterületi
határvonallal. A TSZT-ben tervezett,
települési jelentőségű út nyomvonala
fut a terület északi oldalán, mely szintbeli
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csomópontba érkezve halad tovább a repülőtér, illetve a 4-es jelzésű országos
jelentőségű I. rendű főútvonal felé.
1.4.1.8. A hatályos TSZT tartalma a módosítással érintett 8. számú terület
vonatkozásában
A módosítással érintett terület (hrsz.:
072/36) a hatályos szerkezeti terven
délen és nyugaton Ek jelű közjóléti, míg
keleten Ev jelű védelmi erdő területbe
sorolt.
Nagy
része
az
országos
erdőkataszter szerinti erdőállomány
szerinti erdő. A területet északon
tervezett települési jelentőségű út szeli
át. Délről országos jelentőségű II. rendű
főút (400-as jelzésű), nyugatról országos
jelentőségű I. rendű főút (4-es út)
határolja a vizsgált területet. A
szerkezeti terven ábrázolt tervezett
belterületi határvonal a módosítással
érintett terület északi határán fut.
Környezetében főként intézményi vegyes, és településközponti vegyes területeket,
valamint kis- és kertvárosias lakóterületeket találhatunk. Északra a repülőtér területe
található, míg keletre hosszan elnyúló védelmi erdő sáv fut, melynek jelentős része az
Országos Erdőállomány Adattár szerinti erdőtagok része.
1.4.1.9. A hatályos TSZT tartalma a módosítással érintett 9. számú terület
vonatkozásában
A módosítással érintett terület (hrsz.:
749; 754) a hatályos szerkezeti terven Vt
jelű
településközponti
vegyes
területfelhasználási kategóriába sorolt.
A vizsgált területtől délre falusias
lakóterület,
keletre
és
nyugatra
településközponti
vegyes
területek
találhatóak,
melyek
az
országos
jelentőségű II. rendű (400-as jelzésű)
főútvonalat övezik. A főút mellett
kerékpárút, illetve északon nagyobb
kiterjedésű zöldterület - közpark –
található.
A
tervezéssel
érintett
területen található iskola is jelölve van.
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1.4.1.10. A hatályos TSZT tartalma a módosítással
érintett 10. számú terület vonatkozásában
A módosítással érintett terület (hrsz.: 0150/11,
0150/13) a hatályos TSZT szerint Vi jelű, intézményi
vegyes
területfelhasználásba
sorolt.
Környezetében a Lőrinci út mentén szintén Vi
területek, nyugati irányban gazdasági területek,
déli irányban gazdasági erdőterület, míg keleti
irányban kertvárosias lakóterületek veszik körbe.
A terület korábban az OEA része volt, de mára
az erdő kivágásra és pótlásra került, így az erre
vonatkozó
jelölés
várhatóan
az
állami
adatbázisban is hamarosan változni fog.
1.4.1.11. A hatályos TSZT tartalma a módosítással
érintett 11. számú terület vonatkozásában
A tervezési terület, Vecsés déli részén, az M0
autóút alacskai csomópontjának közvetlen
közelében található. A tervezéssel érintett
területrész a hatályos TSZT szerint Eg jelű,
gazdasági erdőterületbe sorolt. A tervezett
módosítást követően a területet eztán is
gazdasági erdőterületek veszik majd körbe.
Északon települési jelentőségű út (Alacskai út)
kapcsolódik a területhez, mely közvetlen
kapcsolatot biztosít az M0 autóúttal is. Az OEA
jelölése ebben az esetben is várhatóan változni
fog mivel a korábbi erdő megszüntetésre és a
tulajdonos tájékoztatása szerint pótlásra került
máshol.
1.4.1.12. A hatályos TSZT tartalma a módosítással
érintett 12. számú terület vonatkozásában
Egyes tervezett településszerkezeti módosítások
miatt, a hatályos jogszabályok értelmében,
területi erdőpótlási kötelezettség keletkezik,
melyet Vecsés közigazgatási területén belül kell
pótolni. Erre a célra a Vecsés és Gyál határában
lévő
mezőgazdasági
területek
lettek
előirányozva, melyek a hatályos Agglomerációs
törvény (BATrT) Szerkezeti terve szerint is
erdőgazdálkodási térségbe soroltak.
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1.4.1.13. A hatályos TSZT Védelmi és korlátozási tervlapjának vizsgálata
Vecsés településszerkezeti tervének védelemmel és korlátozásokkal foglalkozó
tervlapja az utak, a repülőtér és a vasút, valamint a közművek és azok
védőtávolságán felül számos további olyan elemet említ, melyek a módosításokkal
érintett területekre is hatással vannak. Ezek az egyes módosítással érintett területekre
lebontva az alábbiak:
Az 1. számú módosítással érintett területet érintő elemek:
A telket nem érinti védelmi, vagy korlátozási lehatárolás. Környezetében az 53.764es számú régészeti terület, illetve Országos Erdőállomány Adattár szerinti
erdőségek találhatóak.
Az 2. számú módosítással érintett területet érintő elemek:
A telekcsoportot védelemből, vagy korlátozásból származó lehatárolás nem érinti.
A tervlap alapján dél-keleti és észak-keleti oldalán csapadékvíz elvezető árok
húzódik.
Az 3. számú módosítással érintett területet érintő elemek:
A telekcsoport északi határát érinti a „B” hidrogeológiai védőterület, mely Vecsés
I-es számú vízbázisának védőterülete. Ugyanitt csapadékvíz elvezető árok is fut. A
területet egyéb elemek nem érintik.
Az 4. számú módosítással érintett területet érintő elemek:
A telket közvetlenül nem érinti védelmi, vagy korlátozási lehatárolás. Tőle
közvetlenül északra a 39.853-as számú régészeti lelőhely található. Keletre a
Széchenyi utcán 132 kV-os villamos földkábel és annak védőtávolsága fut. A telek
észak-nyugati részén termékvezeték védőtávolsága került ábrázolásra.
Az 5. számú módosítással érintett területet érintő elemek:
A telket védelmi, vagy korlátozási lehatárolás közvetlenül nem érinti. Tőle délre és
nyugatra az Országos Erdőállomány Adattár szerinti erdőségek találhatóak.
Az 6. számú módosítással érintett területet érintő elemek:
A vizsgált területet a vasút védőtávolsága érinti, továbbá nyugati széléhez közel
csapadékvíz elvezető árok található a Dózsa György út mentén. A „B”
hidrogeológiai védőterület teljes egészében magába foglalja a módosítással
érintett területet.
Az 7. számú módosítással érintett területet érintő elemek:
A telek környezetében fut egy nagyközépnyomású gázvezeték, melyhez a
területtől észak-keletre helyhez kötött gázközmű-létesítmény kapcsolódik. Északra
az Országos Erdőállomány Adattár szerinti erdőségek találhatóak. A telek teljes
területe beleesik a „B” rétegbeni hidrogeológiai védőterület felszíni vetületének
területébe, mely a település II. számú vízbázisának védőterülete.
Az 8. számú módosítással érintett területet érintő elemek:
A telek a „B” hidrogeológiai védőterület része. Keleti részét az Országos
Erdőállomány Adattár szerinti erdőségek alkotják. A területet a gyorsforgalmi utat
kísérő védőtávolság is elszeli. Keleti határában nagyközépnyomású gázvezeték
indul, melyhez helyhez kötött gázközmű-létesítmény is kapcsolódik.
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Az 9. számú módosítással érintett területet érintő elemek:
A módosítással érintett terület teljes egészében a „B” rétegbeni hidrogeológiai
védőterület felszíni vetületének területébe esik. Egyéb védelem, vagy korlátozás
nem érinti.
Az 10. számú módosítással érintett területet érintő elemek:
A módosítással érintett terület északi része szennyvízátemelő védőtávolságába
esik. Ezen felül a teljes terület az Országos Erdőállomány Adattár szerinti erdőnek
van feltűntetve, ám ez a jelölés már elavult, felülvizsgálandó.
Az 11. számú módosítással érintett területet érintő elemek:
A módosítással érintett terület teljes egésze az Országos Erdőállomány Adattár
szerinti erdőnek van feltűntetve, ám ez a jelölés a valós állapot szerint (nincs már
erdő a területen) felülvizsgálandó. Ezen felül a területet déli irányból érinti egy
agglomerációs jelentőségű tervezett út védőtávolsága, ám ez az út a jelenleg
folyó BATrT módosításban már nem szerepel a Szerkezeti terven. A terület dél-keleti
széléhez közel több jelentős közmű-vezeték is fut, de ezek a területet nem érintik.
Az 12. számú módosítással érintett területet érintő elemek:
A tervezett módosítások miatt szükséges erdőterületek pótlására szolgáló területet
nem érintik védelmi, vagy korlátozási elemek.

10

12

11
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1.4.2. Vecsés Város Helyi Építési Szabályzata (VÉSZ) és Szabályozási Terve (SZT)
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 6/2016. (IV.28.) számú
önkormányzati rendeletével hagyta jóvá a település hatályos helyi építési
szabályzatát és szabályozási tervét. A terv hatálya Vecsés közigazgatási területére
terjed ki, kivéve a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér különleges területét. Erre a
területre a hatályos szabályozási terv legutóbb 2017-ben módosult, mely módosítást
a Képviselő-testület 9/2017.(IV.26.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá.
1.4.2.1. A hatályos VÉSZ+SZT tartalma a módosítással érintett 1. számú terület
vonatkozásában
A szabályozási terven a telek Vi-Sz-2
építési övezetbe sorolt. A VÉSZ 40. §.
szerint:
„(1) Az intézményi terület elsősorban
igazgatási,
nevelési,
oktatási,
egészségügyi,
szociális
rendeltetést
szolgáló épületek elhelyezésére szolgál.”
„(5) Az építési telken az építés feltétele a
teljes közművesítettség rendelkezésre
állása.”
A szabályzat előírásai szerint a fent
említett
építési
övezetben
üzemanyagtöltő
állomás
igen,
lakóépület azonban nem helyezhető el.

Vi-Sz-2

paraméterei

Sz

a

Az építési telek kialakítható
Legnagyobb
beépítettsége
terepszint
felett
alatt

Az épület

Legkise
bb
zöldfelü
lete

építési

Beépítési
Legkise
mód
bb
területe

Övezeti jel

Az övezet
következők:

Szintterületi
mutató

Magassága
„Ém”
min.

max.

m2

%

%

%

m2/telekm2

m

m

2000

40

50

20

1,0

6,0

12,0

1.4.2.2. A hatályos VÉSZ+SZT tartalma a módosítással érintett 2. számú terület
vonatkozásában
A tervezési terület a szabályozási terven Gksz-Sz-5 jelű építési övezetbe sorolt. A VÉSZ
44. § (1) bekezdése szerint:
„kisvállalkozások céljára kijelölt építési övezetben csak olyan gazdasági épület
létesíthető, amelyen belül a tulajdonos, a használó vagy a személyzet számára
szolgáló lakás is létesül. Az övezeten belül parkolóház, üzemanyagtöltő és egyéb
közösségi szórakoztató épület nem létesíthető”.
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A terven a 6157/1 és 6158 telkek határai
mentén belterületi határvonal látható. A
tervezési tömbökben min. 10 méter
szélességű előkert létesítése kötelező. A
területet dél-nyugat felől a Széchenyi út
településszerkezeti útvonal határolja,
melyen
a
terven
kerékpárút
nyomvonala
halad
és
melyről
kiszabályozott közterület is nyílik.

Gksz-Sz-5

Sz

Az építési telek kialakítható
Legnagyobb
beépítettsége
terepszint

Az épület

Legkiseb
b
zöldfelül
ete

Beépítési mód
Legkiseb
b
területe

Övezeti jel

Az övezet építési paraméterei a következők:

Szintterületi
mutató

Magassága
„Ém”

felett

alatt

min.

max.

m2

%

%

%

m2/telekm2

m

m

1000

35

35

30

0,70

3,0

7,5

1.4.2.3. A hatályos VÉSZ+SZT tartalma a módosítással érintett 3. számú terület
vonatkozásában
A tervezési terület egyik fele – Hotel Stáció
területe – Vi-Sz-5 jelű intézményi övezetbe
sorolt, mely terület a VÉSZ 40. § (1)
bekezdése szerint:
„elsősorban igazgatási, nevelési, oktatási,
egészségügyi,
szociális
rendeltetést
szolgáló épületek elhelyezésére szolgál”,
de a (2) bekezdés b) pontja értelmében
szállásépület is elhelyezhető rajta.
„VÉSZ 40. § (5) Az építési telken az építés
feltétele
a
teljes
közművesítettség
rendelkezésre állása.”
Az övezeten belül továbbá a VÉSZ 41. §
(3)
bekezdése
szerint
„szállásrendeltetéshez
kapcsolódóan
egyéb
kiegészítő rendeltetések is elhelyezhetők (pl. egészségügyi szolgáltatás, sport és
wellness szolgáltatás, személygépjármű parkoló és ehhez kapcsolódó egyéb
szolgáltatások).”
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A terven láthatóan a földhivatali alaptérképen szereplő hotelépület dél felé új
szárnnyal egészült ki.

m

Vi-Sz-5

Sz

2

5000

Az építési telek kialakítható
Legnagyobb
beépítettsége
terepszint

Az épület

Legkiseb
b
zöldfelül
ete

Beépítési mód
Legkiseb
b
területe

Övezeti jel

Az építési övezet paraméterei a következők:

Szintterületi
mutató

Magassága
„Ém”
min.

felett

alatt

%

%

%

m /telekm

25

35

25

1,2

2

2

max.

m

m

6,0

13,5

A nyugati oldali tömb Lke-O-2 jelű építési övezetbe sorolt, mely a VÉSZ 35. § (1)
bekezdése alapján olyan kertvárosias lakóterület, mely
„laza beépítésű, összefüggő nagy kertes, több önálló rendeltetési egységet magába
foglaló, 7,5 m-es beépítési magasságot meg nem haladó, elsősorban lakó
rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgál.”
Az építési övezetben a VÉSZ 36. § (1) bekezdése értelmében:
„a) egy telken csak egy, legfeljebb két lakást vagy más rendeltetési egységet
tartalmazó épület létesíthető,” (a szálloda bővítéséhez emiatt intézményi
övezetbe való átsorolása szükséges).
„b) az oldalkert mérete 4,0 m
c) az épületek oldalhatáron vagy csurgó-távolságon álló homlokzatának
párkánymagassága sehol nem lehet több 5,0 m-nél;
d) az oldalhatáron álló beépítési módú övezetekben az oldalhatáron vagy
csurgótávolságon álló épülethomlokzat párkánymagassága sehol nem
haladhatja meg az övezetben előírt legnagyobb épületmagasság értékét;
e) a 35 m telekmélységet el nem érő telkek esetén az építési hely a hátsó
telekhatárig terjedhet, amelynek 6 m széles sávján belül legfeljebb 25 m2
beépített alapterületű, kizárólag az övezetben megengedett rendeltetésű
melléképület létesíthető.”
A szabályozási terv a Széchenyi út mentén árok vonalát és kerékpárút nyomvonalát
jelöli ki.

Lke-O-2

O

Az építési telek kialakítható
Legnagyobb
beépítettsége
terepszint

Az épület

Legkiseb
b
zöldfelül
ete

Beépítési mód
Legkiseb
b
területe

Övezeti jel

Az érintett építési övezet paraméterei a következők:

Szintterületi
mutató

Magassága
„Ém”
min.

max.

felett

alatt

m2

%

%

%

m2/telekm2

m

m

550

30

30

50

0,6

3,5

5,5
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1.4.2.4. A hatályos VÉSZ+SZT tartalma a módosítással érintett 4. számú terület
vonatkozásában
A tervezési telek Gip-Sz-1 jelű ipari
gazdasági építési övezetbe sorolt, mely
övezet elsősorban a VÉSZ 45. § (1)
bekezdése értelmében:
„az ipari, az energiaszolgáltatási és a
településgazdálkodás
építményei
elhelyezésére szolgál.”
Az építési övezetben a VÉSZ 46. § (1)
bekezdése alapján új lakóépület - a
szabályzatban meghatározott szolgálati
lakáson kívül - nem létesíthető. A telek
három oldalról közelíthető meg, ezek
közül két oldalon településszerkezeti
jelentőségű
útvonal
határolja.
A
szabályozási terv ezen felül még egy, a
telket kettéosztó 16 méter széles közterületet is kiszabályoz. A telket észak-nyugaton
termékvezeték és védőtávolsága érinti.

Gip-Sz-1

Sz

Az építési telek kialakítható
Legnagyobb
beépítettsége
terepszint

Az épület

Legkiseb
b
zöldfelül
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Beépítési mód
Legkiseb
b
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A Gip-Sz-1 építési övezet paraméterei a következők:

Szintterületi
mutató

Magassága
„Ém”

felett

alatt

min.

max.

m2

%

%

%

m2/telekm2

m

m

3000

45

45

25

1,0

3,0

12,0

1.4.2.5. A hatályos VÉSZ+SZT tartalma a módosítással érintett 5. számú terület
vonatkozásában
A tervezési telek a szabályozási terven
Vi-Sz-3 jelű, intézményi építési övezetbe
sorolt. A VÉSZ 40. §. szerint:
„(1) Az intézményi terület elsősorban
igazgatási,
nevelési,
oktatási,
egészségügyi,
szociális
rendeltetést
szolgáló épületek elhelyezésére szolgál.”
„(5) Az építési telken az építés feltétele a
teljes közművesítettség rendelkezésre
állása.”
A Vi-SZ-3 jelű építési övezetben
megengedett rendeltetésű épületeken
kívül a VÉSZ 41. § (2) bekezdésének
értelmében
lakóépület
(telkenként
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legfeljebb 200 /legfeljebb 6 lakásos társasház / telekm2-enként 1 lakóegység) is
létesíthető.
„A Wass Albert utca mentén […] a már kialakult lakórendeltetésű épületeket nem
zavaró rendeltetésű épület (pl. irodaház) vagy lakóépület létesíthető.”
Új lakóépület létesítése esetén a gépjármű-elhelyezést legalább 50%-ban épületben
kell biztosítani (20 m2/szgk.). A szabályozási terv a telek észak-nyugati oldalán új utat
jelöl 14 méter szabályozási szélességgel, a telket pedig irányadó telekhatárok
feltüntetésével 7 építési telekre osztja. A telek jogi határának déli és nyugati oldalán
belterületi határvonal húzódik.

Vi-Sz-3

Sz

Az építési telek kialakítható
Legnagyobb
beépítettsége
terepszint

Az épület

Legkiseb
b
zöldfelül
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Beépítési mód
Legkiseb
b
területe

Övezeti jel

A fent nevezett övezet építési paraméterei a következők:

Szintterületi
mutató

Magassága
„Ém”
min.

max.
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alatt
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%

%

%

m2/telekm2

m

m

1000

30

45

30

0,85

4,5

7,5

1.4.2.6. A hatályos VÉSZ+SZT tartalma a módosítással érintett 6. számú terület
vonatkozásában
A módosítással érintett terület
északi
fele
KÖu
jelű
közlekedési terület, déli része
északon KÖu, nyugaton Vt-2,
illetve keleten Lke-O-1 jelű
építési övezetbe sorolt. A
vasút déli oldalán található
lakó- és településközponti
vegyes telkek egy részén 24
méter
szélességben
új
közterület szabályozást jelöl a
terv, amely külön szinten
keresztezve a vasútvonalat
folytatódik a Telepi utca
irányába. A tervlapon a
vasutat keresztező gyalogos
és kerékpáros infrastruktúra
nyomvonalai is ábrázoltak. A
Telepi út, a vasút, valamint a
lakó- és vegyes területek által határolt háromszögletű térrész közlekedési terület
zöldfelületként fenntartandó része.
A helyi építési szabályzat 39. § (2) bekezdése vonatkozik a vizsgált terület nyugati
részén található Vt-2 jelű építési övezetre, mely értelmében:
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„a kialakult beépítésű [..] építési övezet a település jellemzően vegyes (lakó és
intézményi) rendeltetésű területe, ahol jelentős forgalomkeltő létesítmény nem
helyezhető el.”
Az építési övezet telkein legfeljebb egy és legfeljebb kétlakásos épület létesíthető és
a lakások felének gépjármű-elhelyezését épületben kell biztosítani. A beépítettség,
az építhető bruttó szintterület és a zöldfelület legkisebb mértéke a felhasználástól
függően változhat:
„aa) kizárólagos lakófelhasználás esetén: 30 %, illetve 0,6 m2 /telekm2
ab) ha az egyéb hasznosítás eléri a beépített szintterület 25 %-át: 35 %, illetve
0,8 m 2 /telekm2
ac) nem lakócélú, az övezetben megengedett felhasználás esetén: 40 % saroktelken 50 % -, illetve 1,0 vagy 1,2 m2 /telekm2 lehet;
b) a zöldfelület legkisebb mértéke a beépítettség növelhetősége mértékével, 5 vagy 10 %- kal - csökkenthető;”
A kertvárosias lakóterület Lke-O-1 jelű építési övezetére vonatkozó előírásokat a helyi
építési szabályzat 36. § (1) bekezdése tartalmazza.
„a) egy telken csak egy, legfeljebb két lakást vagy más rendeltetési egységet
tartalmazó épület létesíthető,”
b) az oldalkert mérete 4,0 m
c) az épületek oldalhatáron vagy csurgó-távolságon álló homlokzatának
párkánymagassága sehol nem lehet több 5,0 m-nél;
d) az oldalhatáron álló beépítési módú övezetekben az oldalhatáron vagy
csurgótávolságon álló épülethomlokzat párkánymagassága sehol nem
haladhatja meg az övezetben előírt legnagyobb épületmagasság értékét;
e) a 35 m telekmélységet el nem érő telkek esetén az építési hely a hátsó
telekhatárig terjedhet, amelynek 6 m széles sávján belül legfeljebb 25 m2
beépített alapterületű, kizárólag az övezetben megengedett rendeltetésű
melléképület létesíthető.”
A KÖu övezetre vonatkozó előírásokat a VÉSZ 53. §-a tartalmazza, melynek
értelmében;
„(1) A közlekedés és a közmű elhelyezésére szolgáló terület az országos és a helyi
közút, a kerékpárút, a gépjármű várakozóhely (parkoló) – a közterületnek nem
minősülő telken megvalósuló kivételével –, a járda és gyalogút (sétány), köztér,
mindezek csomópontja, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi építményei, a
közúti, a kötöttpályás és a légi közlekedés, továbbá a közmű és a hírközlés
építményei elhelyezésére szolgál.”

Vt-2

O

Az építési telek kialakítható
Legnagyobb
beépítettsége
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b
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A fent említett építési övezetek paraméterei a következők:

Szintterületi
mutató

Magassága
„Ém”
min.

max.

felett

alatt

m2

%

%

%

m2/telekm2

m

m

550

30/40*

60

40/30*

0,6/1,0*

4,0

5,5/7,0**
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Szintterületi
mutató

felett

alatt

%

%

%

m /telekm

30

30

50

0,6

2

2

Magassága
„Ém”
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m

m

3,5

5,5

*Az építési övezetre vonatkozó kiegészítéssel
**Az övezetben megengedett épületmagasság
a) legfeljebb 5,5 m, ha az épület az oldalsó telekhatáron vagy attól csurgó-távolságra van elhelyezve,
b) legfeljebb 7,0 m, ha az épület a beépíthető oldalhatártól min. 3,0 m-re van elhelyezve.

1.4.2.7. A hatályos VÉSZ+SZT tartalma a módosítással érintett 7. számú terület
vonatkozásában
Az önkormányzati tulajdonú Lanyi 1/3 részt Vt-5 jelű településközponti, 2/3 részt GkszSz-2 jelű gazdasági övezetbe sorolt. A VÉSZ 44. § (1) bekezdése szerint
„a Gksz-SZ-5 jelű, kisvállalkozások céljára kijelölt építési övezetben csak olyan
gazdasági épület létesíthető, amelyen belül a tulajdonos, a használó vagy a
személyzet számára szolgáló lakás is létesül. Az övezeten belül parkolóház,
üzemanyagtöltő és egyéb közösségi szórakoztató épület nem létesíthető.”
Az övezet a szabályozási terven irányadó telekhatárok jelölésével északon 8, illetve
keleten 12 építési telekre osztott. A tömbök között és a telek keleti oldalán újonnan
kiszabályozott közterület fut.
A Vt-5 jelű építési övezet
előírásairól a VÉSZ 39. § (5)
bekezdése
rendelkezik.
Ennek értelmében:
„az építési övezet szabadon
álló beépítésű köz- vagy
közhasználatú intézmények
elhelyezésére szolgál”.
Az övezetben
„a) kizárólag sportolási célú
épület
esetén
az
épületmagasság az övezeti
határérték
másfélszerese
lehet,
b) önkormányzattal történő
megállapodás esetén az
előírások szerinti parkolóhely
50
%-a
közterületen
is
biztosítható,
c) építés alapozási feltételeit geotechnikai szakvélemény alapján kell
meghatározni.”
A telek egésze a szabályozási terven feltöltött terület. A telket körülvevő utak 16, a
belső feltáró utak 14 méter szabályozási szélességűek. A területet észak felől
településszerkezeti jelentőségű útvonal és a belterület határa határolja.
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m

2

Az építési telek kialakítható
Legnagyobb
beépítettsége
terepszint

Az épület

Legkiseb
b
zöldfelül
ete

Beépítési mód
Legkiseb
b
területe

Övezeti jel

A fenti övezetek építési paraméterei a következők:
Szintterületi
mutató

felett

alatt

%

%

%

m /telekm

2

2

Magassága
„Ém”
min.

max.

m

m

Gksz-Sz-2

Sz

1500

35

35

30

1,0

3,0

9,0

Vt-5

Sz

3000

45

60

10

0,9

4,0

10,0

1.4.2.8. A hatályos VÉSZ+SZT tartalma a módosítással érintett 8. számú terület
vonatkozásában
Az önkormányzati tulajdonú tervezési telek Ek – közjóléti erdő, illetve Ev véderdő
beépítésre nem szánt övezetbe sorolt. A telek északi részén keskeny KÖu jelű
közlekedési terület látható a terven. A VÉSZ 59. § (4) bekezdése szerint a kül- és
belterület
erdőterületei
más
területfelhasználás
számára
nem
szüntethetők meg, kivéve:
„a) ha e rendelet, illetőleg a
mellékletét képező szabályozási terv
más felhasználást irányoz elő;
b) ha a közútfejlesztés során más
változatban a nyomvonal kiépítése
nem megoldható;
c)
egyéb
térségi
közműés
közbiztonsági
építmények
elhelyezésekor;
d) ha az erdőről szóló törvényben és
a
Budapesti
Agglomeráció
Területrendezési
Tervéről
szóló
törvényben
előírt
fapótlási
kötelezettség Vecsés közigazgatási
területén belül egyidejűleg teljesül.”
A VÉSZ 60. §-nak előírásai alapján véderdő területén épületet elhelyezni nem lehet,
közjóléti erdőben pedig csak a következő létesítmények elhelyezése megengedett:
„(3) a) szabadidő eltöltését szolgáló építmény;
b) testedzést és turizmust szolgáló építmény (pl. esőbeálló, pad, tűzrakó, nyilvános
WC, hulladékgyűjtő stb.);
c) gyalogút, kerékpárú”
Az erdőterületek szabályozási terven pöttyözött sraff-fal jelölt része országos
erdőállományban regisztrált erdőterület, amelyen építési tevékenység az erdőkre
vonatkozó
hatályos
jogszabályok
szerint
történhet,
és
kizárólag
az
erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó erdészeti rendeltetést kiszolgáló építmény
helyezhető el (VÉSZ 3. § (7)). A módosítással érintett telek 2/3-ad része a 4-es számú,
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www.urbanitas.hu

51

Vecsés - A hatályos településrendezési eszközök részleges módosítása

országos jelentőségű I. rendű főútvonal 100 méteres védőterületén belülre esik,
amelyen belül építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, stb. (VÉSZ 53. § (2)) a
közútkezelő hozzájárulása szükséges.

m

2

Az építési telek kialakítható
Legnagyobb
beépítettsége
terepszint

Az épület

Legkiseb
b
zöldfelül
ete

Beépítési mód
Legkiseb
b
területe

Övezeti jel

Az említett övezetek paraméterei a következőek:

felett

alatt

%

%

%

Ev

Sz

1500

-

-

90

Ek

Sz

1500

5

10

85

Szintterületi
mutató
2

m /telekm

0,05

2

Magassága
„Ém”
min.

max.

m

m

3,0

4,5

1.4.2.9. A hatályos VÉSZ+SZT tartalma a módosítással érintett 9. számú terület
vonatkozásában
A Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola (HRSZ 749, Vt1 jelű építési övezet) mellett lévő, elővásárlási joggal érintett telek Vt-2 jelű építési
övezetbe sorolt, mely a település jellemzően vegyes – lakó és intézményi –
rendeltetésű területe. A telek országos
jelentőségű II. rendű főútvonal (400-as
sz.) mellett található, melyen szerkezeti
jelentőségű kerékpáros infrastruktúra
nyomvonala is halad. A terület előtt
vegyes használatú út fut.
A Vt jelű építési övezetre a VÉSZ 38. §
vonatkozik, melynek értelmében:
„a
településközpont
terület
elsősorban lakó és olyan települési
szintű egyéb rendeltetést szolgáló
épület elhelyezésére szolgál, amely
nincs zavaró hatással a lakó
rendeltetésre.”
A Vt-1 jelű építési övezet a 39. § (1) bekezdése alapján:
„jellemzően a lakóterületek ellátását szolgáló oktatási, nevelési, egészségügyi
intézmények elhelyezésére szolgál. Az övezetben kizárólag lakófunkciójú épület
nem létesíthető, legalább az utcai földszinten intézményi felhasználást kell
létesíteni”.
A helyi építési szabályzat 39. § (2) bekezdése vonatkozik a vizsgált terület nyugati
részén található Vt-2 jelű építési övezetre, mely értelmében:
„a kialakult beépítésű [..] építési övezet a település jellemzően vegyes (lakó és
intézményi) rendeltetésű területe, ahol jelentős forgalomkeltő létesítmény nem
helyezhető el.”
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Az építési övezet telkein legfeljebb egy és legfeljebb kétlakásos épület létesíthető és
a lakások felének gépjármű-elhelyezését épületben kell biztosítani. A beépítettség,
az építhető bruttó szintterület és a zöldfelület legkisebb mértéke a felhasználástól
függően változhat:
„aa) kizárólagos lakófelhasználás esetén: 30 %, illetve 0,6 m2 /telekm2
ab) ha az egyéb hasznosítás eléri a beépített szintterület 25 %-át: 35 %, illetve
0,8 m 2 /telekm2
ac) nem lakócélú, az övezetben megengedett felhasználás esetén: 40 % saroktelken 50 % -, illetve 1,0 vagy 1,2 m2 /telekm2 lehet;
b) a zöldfelület legkisebb mértéke a beépítettség növelhetősége mértékével, 5 vagy 10 %- kal - csökkenthető;”

Az építési telek kialakítható
Legnagyobb
beépítettsége
terepszint

Az épület

Legkiseb
b
zöldfelül
ete

Beépítési mód
Legkiseb
b
területe

Övezeti jel

A fent említett építési övezetek paraméterei a következők:

Szintterületi
mutató

Magassága
„Ém”
min.

max.

felett

alatt

m2

%

%

%

m2/telekm2

m

m

Vt-1

Sz

1000

45

60

30

1,2

4,0

K/10,0

Vt-2

O

550

30/40*

35

40/30*

0,6/1,0*

4,0

5,5/7,0**

*Az építési övezetre vonatkozó kiegészítéssel
**Az övezetben megengedett épületmagasság
a) legfeljebb 5,5 m, ha az épület az oldalsó telekhatáron vagy attól csurgó-távolságra van elhelyezve,
b) legfeljebb 7,0 m, ha az épület a beépíthető oldalhatártól min. 3,0 m-re van elhelyezve.

1.4.2.10. A hatályos VÉSZ+SZT tartalma a módosítással érintett 10. számú terület
vonatkozásában
A tervezési terület besorolása Vi-SZ-6
építési övezet. A területet két irányból
érinti közterületi szabályozás 14 m, illetve
20 m szabályozási szélességgel. A terület
jelölés szerint az OEA része, de ez a
jelölés a valós állapotnak megfelelően
várhatóan változni fog. A területen a
lakóterületek felé 20 m széles beültetési
kötelezettség
jelölt.
A
területet
szennyvízátemelő védőtávolsága is érinti.
A VÉSZ 41. § (4) bekezdése szerint:
„A Vi-Sz-6 jelű építési övezetekben a
40. § (2) bekezdés a)-f) pontjában
megengedett rendeltetésű épületek helyezhetők el az építési övezeti előírások
keretei és az alábbiak szerint:
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a) az Előd utca mögött tervezett, újonnan beépítésre szánt területen a lakóterület
melletti 20 m széles sávban fásított zöldfelületet kell fenntartani a jelenlegi erdő
növényzetének meghagyásával.
b) az a) pont szerinti területen a jelenleg erdőművelési ágú telekrészek
felhasználásának, beépítésének feltétele, hogy a terület tulajdonosa az illetékes
erdészeti hatóság hozzájárulásával az erdőpótlási kötelezettségének a hatályos
jogszabályok szerint eleget tegyen.”
A VÉSZ 40. § (2) bekezdése a)-f) szerint:
„Az intézményi területen elhelyezhető épület rendeltetése – az (1) bekezdésben
foglaltakon kívül:
a) iroda,
b) kereskedelmi, szolgáltató, szállás,
c) kulturális, közösségi szórakoztató,
d) hitéleti,
e) sport,
f) az épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló
legfeljebb kettő lakásegység,”

Vi-SZ-6

Sz

Az építési telek kialakítható
Legnagyobb
beépítettsége
terepszint

Az épület

Legkiseb
b
zöldfelül
ete

Beépítési mód
Legkiseb
b
területe

Övezeti jel

A Vi-SZ-6 építési övezet paraméterei a következők:

Szintterületi
mutató

Magassága
„Ém”
min.

max.

felett

alatt

m2

%

%

%

m2/telekm2

m

m

2200

35

50

30

1,0

6,0

9,0

1.4.2.11. A hatályos VÉSZ+SZT tartalma a módosítással érintett 11. számú terület
vonatkozásában
A tervezési terület teljes egésze Eg jelű,
gazdasági erdő övezetbe sorolt. Ezen
felül - jelölés szerint - az OEA szerinti
erdők része, de ez a jelölés a valós
állapot szerint felülvizsgálandó.
A tervezési területet déli irányból egy
tervezett agglomerációs út nyomvonala
és annak védőtávolsága is érinti, de ez
az út a BATrT folyamatban lévő
módosítása szerint a szerkezeti terven
már nem szerepel, így távlatban a
szabályozási
tervi
jelölése
is
megszüntethetővé válik majd.
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A VÉSZ 59. § (4) bekezdése szerint a kül- és belterület erdőterületei más
területfelhasználás számára nem szüntethetők meg, kivéve:
„a) ha e rendelet, illetőleg a mellékletét képező szabályozási terv más
felhasználást irányoz elő;
b) ha a közútfejlesztés során más változatban a nyomvonal kiépítése nem
megoldható;
c) egyéb térségi közmű- és közbiztonsági építmények elhelyezésekor;
d) ha az erdőről szóló törvényben és a Budapesti Agglomeráció Területrendezési
Tervéről szóló törvényben előírt fapótlási kötelezettség Vecsés közigazgatási
területén belül egyidejűleg teljesül.”
A VÉSZ 60. § (2) bekezdése szerint:
„A gazdasági erdő övezetben és az akként nyilvántartott terület építésre igénybe
vehető földrészletén legalább 10 ha erdőterület esetén annak fenntartásához
szükséges tanyaudvar-terület létesíthető, legfeljebb 2000 nm területtel. A
tanyaudvar- területen
a) egy tulajdonosi vagy szolgálati jellegű, a hozzátartozó erdőtől el nem
idegeníthető lakás,
b) vadászház, vagy
c) erdészeti célú gazdasági épület létesíthető.”

Eg

Sz

Az építési telek kialakítható
Legnagyobb
beépítettsége
terepszint

Az épület

Legkiseb
b
zöldfelül
ete

Beépítési mód
Legkiseb
b
területe

Övezeti jel

Az Eg övezet paraméterei a következőek:

Szintterületi
mutató

Magassága
„Ém”

felett

alatt

min.

max.

m2

%

%

%

m2/telekm2

m

m

10000*
/1500

0,5

1,0

90

0,005

3,0

4,5

*: A legkisebb beépíthető erdőtag területe

1.4.2.12. A hatályos VÉSZ+SZT tartalma a módosítással érintett 12. számú terület
vonatkozásában
A tervezett átsorolással érintett terület teljes egésze Má-2, mezőgazdasági övezetbe
sorolt. A területet az Alacskai út tervezett meghosszabbítása mentén a 25 m széles
közterületi szabályozás déli oldala érinti. Ezen felül a gyáli Ady Endre utcához
kapcsolódóan egy 16 m széles közterületi szabályozás is tervezett.
A VÉSZ 62. § (4) bekezdése szerint:
„Az Má-2 jelű általános mezőgazdasági övezetbe tartoznak mezőgazdasági
művelés alatt álló távlati fejlesztési területek, a tájképvédelmi vagy
természetvédelmi szempontból beépítésre nem javasolt területek. Az övezetben
a) birtokközpont nem alakítható ki;
b) épület nem létesíthető,
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c) épületnek nem minősülő, az extenzív állattartást, gyepgazdálkodást szolgáló
(karám, fedett karám, állatkifutó, szénatároló), a méhészet fenntartásához, a
növénytermesztéshez kapcsolódó, kizárólag a terménytárolás célját szolgáló
építmény és ideiglenes jellegű üvegház vagy fóliasátor létesíthető.”

m

Má-2

Sz

2

5000

Az építési telek kialakítható
Legnagyobb
beépítettsége
terepszint

Az épület

Legkiseb
b
zöldfelül
ete

Beépítési mód
Legkiseb
b
területe

Övezeti jel

Az Má-2 övezet paraméterei a következők:

Szintterületi
mutató

felett

alatt

%

%

%

m /telekm

-

-

90

-

2

2

Magassága
„Ém”
min.

max.

m

m

-

-

1.5. A SZOMSZÉDOS TELEPÜLÉSEK HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI
VIZSGÁLATA A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK VONATKOZÁSÁBAN

ESZKÖZEINEK

A módosítással érintett területek közül a 11. és 12. számú Vecsés település dél-nyugati
közigazgatási határánál fekszik, Gyál település közvetlen szomszédságában. Gyál
főként mezőgazdasági- és kertvárosias lakóterületekkel kapcsolódik Vecséshez, de
elszórtan erdő- és zöldterületek (temető) is megtalálhatóak. A lakóterületek nagy
része már beépített, kialakult, azonban a Gyáli (1.) csatornától északra még találunk
beépítetlen területeket.

Gyál és Vecsés jelenleg az Aratás utcán, a Gyáli úton és az M0-ás autópályán
keresztül átjárhatóak. Még a hatályos BATrT szerint tervben van egy az M0 mellett
haladó agglomerációs helyi gyűjtőút is (mely közvetve érintené a 11. számú
módosítással érintett területet is), de ez az út már nem szerepel az épp véleményezés
alatt álló BATrT módosításban.
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Gyál településszerkezeti tervén Vecséssel szomszédságban nincsenek változással
érintett területek. Jól látható - a vecsési tervekkel összhangban - a településhatárral
párhuzamosan futó tervezett gyűjtőút vonala, melynek déli szakasza a Gyáli útig már
megépült (11. számú terület mellett). Északi szakaszának kialakítása a 12. számú
módosítással érintett terület mellett valósulna meg.
Gyál Integrált Településfejlesztési Stratégiája nem tartalmaz Vecsés városhoz közeli
akcióterületet, így hatást nem gyakorol a településre.
A többi módosítással érintett terület nem Vecsés közigazgatási határának közelében
található, így a szomszédos településekre sincsenek közvetlen hatással.
1.6. A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK TÁRSADALMI ÉS HUMÁNINFRASTRUKTURÁLIS
VISZONYAI
A módosítással érintett területek nagyobb része jelenleg beépítetlen, amelyeken a
tulajdonosok valamilyen fejlesztést terveznek. A fejlesztésekhez többnyire a meglévő
építési övezet, illetve építési paraméterek módosítására is szükség van. A területek
közül öt található külterületen, a többi belterületen fekszik, jellemzően beépített
gazdasági,- intézményi,- valamint lakóterületi környezetben.
A tervezett módosítások következtében az alábbi társadalmi hatások
prognosztizálhatók:
A módosítással érintett 1. számú terület
Az intézményi vegyes területfelhasználási övezetben elhelyezkedő, jelenleg
beépítetlen telken a szabályozási terv módosítását jóváhagyta az önkormányzat
Gazdasági Bizottsága, mely során a telek új építési övezetbe (Vi-Sz-3) kerül. Az
átsorolás célja, hogy az új övezetben a tulajdonos lakást is építhessen 200
telekm2/lakás intenzitással. Az övezet beépíthetőségi határértékét, valamint a telek
méretét figyelembe véve a területen maximum 5 új lakás létesülhetne a módosítást
követően. Figyelembe véve, hogy a telek újonnan beépülő településrészben
található, a tervezett módosítás következtében kialakuló humáninfrastruktúra
igénynövekmény önmagában elenyésző.
A módosítással érintett 2. számú terület
A részben Halmi telep városrészben, részben a nyugati külterületi gyűrűben
elhelyezkedő, Gksz jelű gazdasági területfelhasználási egységbe sorolt telekcsoport
építési övezetének (Gksz-Sz-5) előírása jelenleg olyan gazdasági épületek létesítését
teszi lehetővé, amelyeken belül a tulajdonos, a használó vagy a személyzet számára
szolgáló lakás is létesül. Az önkormányzat a szerkezeti és szabályozási terv módosítása
során a telekcsoport településközponti vegyes övezetbe sorolását tervezi, hogy a
terület a környező telkekhez hasonlóan lakóparkos, kistársasházas beépítést
kaphasson. A folyamatosan beépülő környezetben a lakások számának növekedése
miatt jelentkező humáninfrastruktúra igénynövekmény függvényében új alapfokú
intézmények – bölcsőde, óvoda, iskola – létrehozására lehet szükség a jövőben.
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A módosítással érintett 3. számú terület
Az Opotel Kft. tulajodnában álló Hotel Stáció éttermének bővítése miatt módosításra
kerülhet a Vi-Sz-5 jelű építési övezet beépíthetőségi határértéke 25%-ról 40%-ra, mely
egyben a zöldfelület 25%-ra való csökkenésével járna együtt. A hotel mellett lévő,
Lke-O-2 övezetű tömbben a tulajdonos által megvásárolt 6 telken új, 25-40 szobával
rendelkező hotelszárny megépítését tervezi. A tervezett szálláshely-bővítés a
humáninfrastruktúra szempontjából nem jár többletigénnyel.
A módosítással érintett 4. számú terület
A telek külterületen, beépítetlen környezetben helyezkedik el, Gip jelű ipari
területfelhasználási egységben. A módosítás során a telken jelenleg feltüntetett
közterület szabályozás törlését kérvényezte a tulajdonos, mely váloztatás nincs
hatással a jelenlegi humáninfrastruktúrára.
A módosítással érintett 5. számú terület
A belterület határán elhelyezkedő, jelenleg beépítetlen telek intézményi vegyes
területfelhasználási egységbe sorolt, környéke újonnan beépülő intézményi- és
lakóövezet, közvetlen szomszédságában újépítésű lakópark áll. A módosítás során a
telek egyik oldala mentén kiszabályozott utca törlését kérvényezte az Önkormányzat
annak okafogyottsága miatt, mely váloztatás nincs hatással a társadalomra, vagy a
humáninfrastrukturális viszonyokra.
A módosítással érintett 6. számú terület
A tervezési terüet Vecsés központjában helyezkedik el, a településen keresztülhaladó
Budapest-Cegléd vasútvonal két oldalán, településközponti vegyes, illetve
kertvárosias lakóterületi környezetben. A hatályos rendezési terveken szereplő
közterület szabáloyzás miatt kialakult konfliktushelyzet rendezése miatt van szükség a
módosításra, mivel a terv több lakótelket ellehetetlenít, illetve korlátoz az övezeti
előírásban meghatározott beépíthetőségi paraméter kihasználásában. A
szabályozás módosításának várhatóan nincs hatása a humáninfrastruktúrára nézve.
A módosítással érintett 7. számú terület
A rekultivált Lanyi fejlesztési területe Vecsés északi belterületi határa mentén
helyezkedik el, gazdasági és lakóterületi környezetben. A jelenleg beépítetlen
területen komplex fejlesztés valósulhat meg, mely során gazdasági, kereskedelmi és
szolgáltató funkciók elhelyezése, multifunkcionális sportterület létrehozása, valamint
zöldfelület-fejlesztés a cél. A módosítás során az építési övezetek új felosztására kerül
sor, mellyel az önkormányzat nagyobb sport és szabadidős célú területet és a
mostani szabályozási tervben szereplőnél kisebb gazdasági területet jelölne ki. A
területre előreláthatóan nem kerül majd lakóépület, gazdasági fejlesztése azonban a
munkahely teremtés szempontjából fontos.
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A módosítással érintett 8. számú terület
A külterületen található, nagyrészt erdővel borított telek a 4-es számú I. rendű
főútvonal és a 400-as jelzésű II. rendű főút kereszteződésében helyezkedik el. Kelet
felől lakótelep, dél felől lakó és kereskedelmi épületek határolják. Az önkormányzat a
jövőben P+R parkolóként, illetve intézményi területként hasznosítaná a telket, melyen
lakóépület várhatóan nem fog épülni. A fejlesztésnek emiatt jelentősebb társadalmi,
illetve humáninfrastrukturális hatása nem várható.
A módosítással érintett 9. számú terület
A Fő út mentén található Grassalkovich Általános Iskola bővítésére megvásárolt telek
jelenleg beépített, településközponti vegyes területfelhasználási egységbe sorolt. Az
oktatási intézmény bővítésével várhatóan növekedhet annak befogadóképessége,
mellyel javulhat a környék alapellátása.
A módosítással érintett 10. számú terület
Az Airport Hotel Budapest telkétől dél-nyugatra található telek jelenleg intézményi
vegyes területfelhasználási kategóriába sorolt, beépítésre szánt terület. A módosítás
során a tulajdonos a telek nyugati oldala mentén kiszabályozott utca törlését,
valamint a megengedett legnagyobb építménymagasság növelését kérvényezte,
mely változások a társadalomra, illetve a humán infrastruktúrára nincsenek hatással.
A módosítással érintett 11. számú terület
A Vecsés külterületén elhelyezkedő, beépítésre nem szánt, gazdasági erdő
területfelhasználási kategóriába sorolt vizsgált terület beépítésre szánt területbe
sorolása tervezett. A terület korábban már szerepelt beépítésre szánt területként
Vecsés településrendezési eszközeiben, valamint már a művelés alól történő
kivonása is megtörtént. Telekalakítási folyamatok zajlottak le az elmúlt években, így
indokolttá vált a terület gazdasági területfelhasználási kategóriába történő
átsorolása. Ezáltal új kereskedelmi, szolgáltató területek kialakítása valósulhat meg, új
munkahelyek megteremtésével egyidejűleg.
A módosítással érintett 12. számú terület
A külterületen található, jelenleg többnyire parlagon álló, vagy szántóterületként
hasznosított terület általános mezőgazdasági területfelhasználási kategóriába
tartozik. A terület erdőterületek pótlására lett kijelölve, így a tervek szerint beépítésre
nem szánt terület marad. A módosítás ezáltal a társadalomra, humánifrastruktúrára
nincs hatással.
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1.7. A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK GAZDASÁGI SZEREPE
A módosítással érintett 1. számú terület
A tervezett módosítás lehetővé teszi a telken lakóépületek elhelyezését, mely a telek
kisebb felértékelődéséhez vezethet. A fokozatosan beépülő, külterület határán
található területnek nincsen egyéb jelentősebb gazdasági szerepe, a módosítás a
gazdasági tényezőkre nem lesz hatással.
A módosítással érintett 2. számú terület
A Gksz jelű gazdasági területfelhasználási egységbe sorolt telekcsoport Vecsés
gazdasági „motorterületén” helyezkedik el, a kertvárosias lakóövezet határán. A
területen az elmúlt időszakban inkább lakóházak épültek, emiatt más építési
övezetbe sorolása javasolt. Gazdasági szerepe várhatóan csökkenni fog.
A módosítással érintett 3. számú terület
A Hotel Stáció éttermének bővítése, valamint a új hotelszárnnyal való bővítésének
várhatóan pozitív hatásai lesznek a település gazdaságára nézve, a +25-40 szoba
megépülésével növekedhet a turizmus, valamint az ebből származó közvetlen és
közvetett haszon is.
A módosítással érintett 4. számú terület
A Gip jelű ipari területfelhasználási egységben található telek módosítása során a
kiszabályozott közterület törlésével a tulajdonos célja a terület értékének növelése,
valamint a jövőbeli tevékenység feltételeinek biztosítása.
A módosítással érintett 5. számú terület
A belterület határán elhelyezkedő, intézményi vegyes területfelhasználási egységbe
sorolt telek módosítása során az egyik oldala mentén kiszabályozott utca törlését
kezdeményezte az Önkormányzat. A módosítás során cél a telek értékének a
növelése, egyéb gazdasági vonzata nincs.
A módosítással érintett 6. számú terület
A tervezett módosításnak nincs közvetlen hatása a gazdaságra.
A módosítással érintett 7. számú terület
A rekultivált Lanyi területén tervezett komplex fejlesztés során gazdasági,
kereskedelmi és szolgáltató funkciók elhelyezése, multifunkcionális sportterület
létrehozása, valamint zöldfelület-fejlesztés a cél. A gazdasági szempontból fontos
beruházásnak a környezetminőség javításán felül munkahelyteremtő hatása is lehet.

URBANITÁS Tervező és Tanácsadó Kft.
www.urbanitas.hu

60

Vecsés - A hatályos településrendezési eszközök részleges módosítása

A módosítással érintett 8. számú terület
Az önkormányzati tulajdonú, nagyrészt erdővel borított telek jövőbeni P+R, illetve
intézményi hasznosítása gazdasági szempontból értéknövelő hatású, akár az
esetlegesen rajta megvalósuló munkahelyteremtő beruházás kapcsán is.
A módosítással érintett 9. számú terület
A Fő út mentén található Grassalkovich Általános Iskola bővítésének nincs közvetlen
hatása a gazdaságra.
A módosítással érintett 10. számú terület
A belterület határán elhelyezkedő, intézményi vegyes területfelhasználási egységbe
sorolt telek módosítása során a nyugati oldala mentén kiszabályozott utca törlését,
valamint a megengedett beépítési magasság megemelését kérvényezte a
tulajdonos. A módosítás során a telek felértékelődhet, egyéb gazdasági vonzata
nincs.
A módosítással érintett 11. számú terület
Az Alacskai csomópontnál található változtatással érintett terület jelenleg beépítésre
nem szánt, gazdasági erdő területfelhasználási kategóriába sorolt. A módosítás során
a területet beépítésre szánt, gazdasági területbe kívánják sorolni, mely a terület
nagymértékű felértékelődéséhez vezethet. Az új gazdasági terület kijelölése Vecsés
déli részén a város gazdasági decentralizálódása felé irányuló lépés lehet.
A módosítással érintett 12. számú terület
A módosítással érintett terület beépítésre nem szánt, jelenleg szántó- és
parlagerületként kezelt, melynek erdőként való hasznosítása tervezett. A tervezett
módosításra az erdőpótlásokkal kapcsolatos törvényi előírások miatt van szükség, de
a valós használatban nem feltétlenül következik be emiatt változás.
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1.8. A TÁJI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK ÉS A ZÖLDFELÜLETI RENDSZER VIZSGÁLATA
Vecsés a Duna Pesti völgyében helyezkedik el, felszínét nagyrészt homok, homokoskavics és agyagos talaj borítja. Területén az erdősültségi arány alacsony, melynek
nagy részét védelmi funkciójú erdőterületek teszik ki. A település déli és keleti részein
a mezőgazdasági termelés jelentősnek mondható és több gyümölcsös is található itt.
Több vizes élőhely, magas vízállású rét védelmet élvez (tájképi, ex lege láp, ökológiai
hálózat eleme). E területek az intenzív növénytermesztésre alkalmatlanok. Gyál
határában több erdősítésre alkalmas mezőgazdasági területet találunk, melyek
erdőként történő hasznosítása Gyál település határáig húzódó lakóterületeinek
védelmére és a terület biológiai aktivitásértékére is kedvező hatással lenne.
Vecsésen tendenciálisan magas az erdőterületek „mozgása” a belterületekről eltűnő
erdők csereerdősítése végett.
A belterület szélein, számos parlagon álló beépítésre szánt területet találunk, melyek
ma még szintén zöldfelületet (bár jellemzően alacsony minőségűt) biztosítanak. A
módosítással érintett területek nagy része is ide tartozik, de a tervezett fejlesztések
által e területeken hosszabb távon változásokkal számolhatunk.
A módosítással érintett 1. számú terület
A telek jelenleg beépítetlen, területén összefüggő, gyepszintű növényállomány
jellemző. A telek intézményi vegyes területfelhasználási kategóriába sorolt beépítésre
szánt terület, ahol a megengedett legkisebb zöldfelület mértéke 20%. A terület
tervezett módosítása által a kialakítandó legkisebb zöldfelület 30%-ra változna.
A módosítással érintett 2. számú terület
A terület egy része főként lakóépületekkel beépített, melyek kertjei gyakran
többszintes növényállománnyal rendelkeznek. A beépítetlen területeken főként a
gyep- és a cserjeszint lelhető fel kevés, elszórtan elhelyezkedő fás ligettel. A teljes
terület beépítésre szánt gazdasági terület, ahol a megengedett legkisebb zöldfelület
30%. A tervezett övezeti besorolást érintő változások után a zöldfelület minimuma
mindenképpen nőni fog, ami kedvező a város összes zöldfelületi arányának
változása tekintetében is.
A módosítással érintett 3. számú terület
A módosítással érintett terület keleti része beépített, nagy arányú burkolt felülettel, de
szépen karbantartott kerttel. A faállomány jelentős része még fiatal. A területrész
északi határán felszíni csapadékvíz elvezető árok fut, melyet gyepes felület kísér. A
terület nyugati része parlagon áll, többnyire gyep borítja, csupán a kialakult
földutakat kísérik bokros-fás területek, melyek faállományát az akác és a nyár képezi.
A beépítetlen területek tervezett módosítása során, a területen meghatározott
zöldfelületi minimum érték valamelyest csökkenhet.
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A módosítással érintett 4. számú terület
A telek jelenleg beépítetlen, melyen többszintű növénytársulás csak elszórtan fordul
elő. Inkább jellemző a gyep- és cserjeszint, azonban sok invazív növényfaj fordul elő
erre. A telek várható hasznosítása során a VÉSZ-ben maghatározott zöldfelületi
arányban változás nem várható.
A módosítással érintett 5. számú terület
A telek jelenleg beépítetlen. Felszínét invazív gyepvegetáció borítja. Magasabb
szintű növénytársulás a területen nincs, azonban a telektől délre és nyugatra
nagyobb kiterjedésű erdők találhatók, melyek uralkodó fafaja az akác. A beépítésre
szán terület Vi-Sz-3 jelű intézményi vegyes építési övezetbe sorolt, ahol a legkisebb
zöldfelület mértéke 30%.
A módosítással érintett 6. számú terület
A módosítással érintett terület jelentős része a hatályos szabályozási terv szerint
beépítésre nem szánt, közlekedési terület, ahol az északi területrészen közlekedési
területen kialakítandó zöldfelület került lehatárolásra. Jelenleg e területrészen
karbantartott gyep található, melyet csapadékelvezető árok kísér. Az árok mentén
fiatal kőriseket, keleten többszintes, rendezetlen akácost találunk.
A terület déli felén nagyrészt beállt lakó-, és településközponti területeket találhatunk,
ahol az előírt legkisebb zöldfelület mértéke 30- 50% közötti. Az itt található kertekben
többnyire háromszintes növényállomány figyelhető meg, ahol az Achim András utca
felé gyakoriak a különböző nyitvatermő fajok. A legtöbb kert szépen kezelt,
melyeken sokszor gyümölcsfákkal is találkozhatunk.
A módosítással érintett 7. számú terület
Az egykori agyagbánya helyén a XX. század legelején létrehozták a Lanyi-tavat,
melyet a helyi lakosság a század elején fürdőzésre is használt. A bányagödör mára
teljesen fel lett töltve, anyaga tömörödött. Területén invazív, roncsolt felszínekre
jellemző gyepvegetáció uralkodik. A terület részben városközponti, részben
gazdasági építési övezetbe sorolt. Előbbi megengedett legkisebb zöldfelületi aránya
10%, utóbbié 30%. A fejlesztési elképzelések szerint a terület közel fele előreláthatóan
sport és szabadidős célra hasznosulna. A tervezett hasznosítás által a zöldfelület
mértékének és minőségének változása várható a jövőben.
A módosítással érintett 8. számú terület
A telek egy részét telepített erdő fedi, nyugati oldalát azonban kaszált, invazív
gyepvegetáció borítja. Az erdő faállományát főként vegyes összetételű lombhullató
fajok, és erdei fenyő alkotja. A telek észak-nyugati oldalán beton vízelvezető árok fut,
melyet néhány cserje kísér.
A terület keleti oldala a hatályos szabályozási terv szerint az Országos Erdőállomány
Adattár szerinti erdő, melyből a TSZT-ben védelmi erdőterületbe sorolt rész az OTrT
szerint is kiváló termőhelyi adottságú erdőterület, melyet nem lehet új beépítésre
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szánt területként kijelölni. A tervezett módosítás során így is erdőterületek kerülnének
megszűntetésre, amelyek pótlása jogszabályi kötelezettség.
A módosítással érintett 9. számú terület
A módosítással érintett terület és környezete beépített terület, jellemzően beállt
épület és zöldfelületi arány jellemzi. Az általános iskola telkén nagy méretű burkolt
felületek találhatóak, melyekbe csupán elszórtan ékelődnek zöldfelületek, fák. A
módosítással érintett terület közelében, attól északra található a „Falu eperfasora”,
mely helyi, területi védelmet élvez. Ennek a tradicionálisan piacként, időszakos
rendezvénytérként használt Fő út menti területnek a közparki értéke
felértékelődőben van.
A módosítással érintett 10. számú terület
A telken eredetileg erdőterület volt, mely a felsőhalmi lakóterületeket és az ipari,
gazdasági területeket választotta el egymástól. A terület jelenleg is része az Országos
Erdőállomány Adattár szerinti nyilvántartásnak, de ez az állapot a valós állapot
szerint
felülvizsgálandó,
mivel
a
területen
lévő
korábbi
erdő
megszüntetésre/áthelyezésre került. A beépítésre szánt területet ma főként gyep
borítja.
A módosítással érintett 11. számú terület
A terület jelenleg beépítésre nem szánt, gazdasági erdő területfelhasználási
kategóriába sorolt, illetve része az Országos Erdőállomány Adattár szerinti erdőnyilvántartásnak. A nyilvántartás nem aktuális, mert az itt lévő korábbi erdő mára
áthelyezésre került és a helyén egy beruházásra részben előkészített terület áll. A
telekcsoporton ma az invazív növényfajokkal terhelt gyepvegetáció uralkodik,
melyen elvétve fiatal, gyorsan sarjadzó nyár és akácfák nőnek. A korábbi terveknek
is megfelelő, tervezett beépítés által, hosszú távon változás várható a területen, mely
a zöldfelületi borítottságot és minőséget is érinteni fogja.
A módosítással érintett 12. számú terület
A vizsgált terület nyugati része szántóföldi művelés alatt áll, melynek valós biológiai
aktivitásértéke valamivel alacsonyabb, mint a környező parlagon álló területeké. A
területen nagyrészt a gyepszintű növénytársulások jellemzőek, változatosabb flórával,
ugyanakkor az invazív fajok itt is megjelennek. Többszintes vegetáció - néhány
bokorakác kivételével - nem található a területen.
A területet az OTrT 12. § (2) bekezdésben felsorolt kiemelt térségi és megyei övezetek
közül a d) pont szerinti „erdőtelepítésre javasolt terület” övezete érinti, tehát ez
megfelelő hely a „csereerdősítés” megvalósítására, ráadásul a terület Gyál
lakóterületeit Vecsés külterületeitől is hivatott elválasztani, így ez a funkció a
települések szempontjából is előnyös.
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1.9. AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VIZSGÁLATA
A módosítással érintett területek nagyobb része beépítetlen. Ez alól kivételt képez a
Hotel Stáció területe, valamint a Fő út menti Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi
és Kétnyelvű Általános Iskola és falusias jellegű környezete, illetve a központban, a
100-as jelzésű vasút mellett található főleg lakóterületi beépítések. A nyugati
gazdasági zónában található 2. számú módosítással érintett terület kisebb része
ugyancsak beépült, főként lakó és gazdasági funkciójú épületekkel.
A jelenleg hatályos településszerkezeti tervhez 2014-ben készült Megalapozó
vizsgálat c. dokumentumban szereplő ábrák aktualizálását és felülvizsgálatát
követően, a módosítással érintett területek épített környezeti vizsgálatai az alábbiak
szerint kerülnek bemutatásra:
1.9.1. Tulajdonviszonyok
A módosítással érintett területek közül öt található (3., 5., 7., 8., 9. számú) részben,
vagy egészen önkormányzati tulajdonban.
A 3. számú tervezési terület egy része a Hotel Stáció – magántulajdonban álló –telke,
másik része a mellette található jelenleg még beépítetlen tömb, amelyben 14 db
telek a korlátozottan forgalomképes önkormányzati vagyon részét képezi.
Forgalomképes önkormányzati tulajdonban áll az 5. számú tervezési terület telke,
amely terület jövőbeni értékesítését tervezi a hivatal.
Teljes egészében - forgalomképes – önkormányzati tulajdonban áll ezeken kívül a
Lanyi területe - 7. számú terület -, valamint a nemrégiben megvásárolt észak-vecsési,
4-es főút alatt elhelyezkedő – 8. számú – tervezési telek is.
A korlátozottan forgalomképes Grassalkovich Általános Iskola melletti telket szintén
megvásárolta az önkormányzat az intézmény bővítése céljából, mely ezáltal
ugyancsak a korlátozottan forgalomképes önkormányzati ingatlanokhoz tartozik.
A 2. és 3. számú területen kis utcák futnak keresztül, melyek forgalomképtelen
önkormányzati ingatlanok.
Az 1., 2., 4., 6. 10. 11. 12. számú tervezési területek magántulajdonban vannak. Az
önkormányzati vagyonkatasztert a módosítással érintett területek feltüntetésével a
következő ábra mutatja:
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1.9.2. Telekméret
A telekméretek tekintetében igen vegyes a területek összetétele. A négy
legnagyobb kiterjedésű telek a 4., 10. és 11. számú tervezési terület, valamint a 7.
számú Lanyi területe. Ezek kiterjedése körülbelül 50.000-100.000 m2 közötti. Ezután
következik a 4-es főút menti önkormányzati tulajdonú, erdővel borított 8. számú telek,
melynek mérete nagyjából 14.500 m2. Kisebb telkek találhatók a vasút menti
tervezési területen (6. számú - 600-800 m2), valamint a Hotel Stáció melletti tömbben
(3. számú - 500 m2). A többi módosítással érintett terület mérete 3000-10000m2 között
mozog. A 12. számú területen - az erdőtelepítésre kijelölt részen - igen vegyes
telekméretekkel találkozhatunk, melyek 1000 m2-től akár 100.000 m2-ig is
terjedhetnek.
1.9.3. Szintszámok
A módosítással érintett területek közül csak négy területen (2., 3., 6., 9. számú)
található jelenleg épület. A nyugati gazdasági zónában található tervezési telkek (2.
számú terület) egy része beépült már, jellemzően földszintes, földszint + tetőteres,
magastetős családi házakkal és a hozzájuk tartozó gazdasági épületekkel. A
település központjában elhelyezkedő, vasút menti terület (6. számú terület) déli
részen található telkek mindegyike beépített, zömmel földszintes, földszint + tetőteres,
kertvárosias jellegű lakóépületekkel. Ugyanezen terület északi részén a Telepi úttól
északra találunk hasonló beépítéseket. Az intézményi funkciójú módosítással érintett
telkek közül a Hotel Stáció (3. számú), valamint a Grassalkovich Általános Iskola
épülete és a felvásárolt szomszéd telken álló épület (9. számú) egyaránt
földszint+egy emelet magasságú. A többi módosítással érintett terület egyelőre
beépítetlen.
1.9.4. Funkciók
A tervezési területek viszonylatában
területfelhasználás több esetben is eltér.

a

tervezett

(TSZT,

VÉSZ)

és

a

valós

A módosítással érintett 1. számú terület
A terület ma hasznosítatlan. Területén jelenleg lakóépület nem építhető, pedig a
környezetében kialakult beépítésekhez ez illeszkedne, így indokolt az építési övezeti
besorolás megváltoztatása.
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A módosítással érintett 2. számú terület
A terület nyugati felén ma főként kertvárosias lakóterületek találhatóak, míg keleti
fele jellemzően beépítetlen. A területen a rendezési tervekben előírt gazdasági
tevékenység nincs, vagy csak minimálisan van jelen, így a telekcsoport építési
övezeti megváltoztatása indokolt.

A módosítással érintett 3. számú terület
A terület keleti részén a Hotel Stáció található, míg nyugati részén üresen álló telkeket
találunk. A nyugati oldal tervezett hasznosítása szempontjából a lakóterületi
besorolás nem megfelelő, így az építési övezet megváltoztatása indokolt.
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A módosítással érintett 4. számú terület
A terület jelenleg külterületen, üresen/műveletlenül áll, azonban építési övezeti
besorolása megfelel a környezetének és a tervezett hasznosításnak.
A módosítással érintett 5. számú terület
A telek ma üresen áll, építési övezeti besorolása megfelel a környezetének és a
tervezett hasznosításnak.

A módosítással érintett 6. számú terület
A terület déli felének valós területfelhasználása megegyezik a TSZT-ben jelölttel,
jelenleg főként kertvárosias lakóterületek találhatóak itt. Északi fele közlekedési
terület.
A módosítással érintett 7. számú terület
A régi feltöltött tó területe ma időszakosan alulhasznosított, nagyobb része
hasznosítatlan. Tervezett hasznosítása részben megegyezik a TSZT-ben jelölttel, de a
jelenlegi övezetek méretének változása a tervezett funkciók (sportterület, intézményi,
gazdasági terület, stb.) függvényében indokolt.
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A módosítással érintett 8. számú terület
A területen a valós területfelhasználás megegyezik a TSZT-ben jelölttel, jelenleg erdő
borítja. Tervezett intézményi területként történő hasznosítása esetén az övezeti
besorolásának megváltoztatása indokolt. Az erdő pótlása a közigazgatási határon
belül szükséges.

A módosítással érintett 9. számú terület
A területen jelenleg egy általános iskola, illetve egy lakóépület áll, mely hasznosítás
megfelel a TSZT-ben jelölt településközponti vegyes területfelhasználásnak.
A módosítással érintett 10. számú terület
A telek ma üresen áll, de építési övezeti besorolása megfelel a környezetének és a
tervezett hasznosításnak.
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A módosítással érintett 11. számú terület
A külterületi terület jelenleg hasznosítatlan. Területén csak tanya (legfeljebb 2000
nm), szolgálati lakás, vadászház, vagy erdészeti célú gazdasági épület helyezhető el.
A területen a későbbiekben gazdasági tevékenység folytatása tervezett, melyhez a
területet övezeti besorolásának változtatása szükséges.

A módosítással érintett 12. számú terület
A beépítetlen, külterületi mezőgazdasági terület nagyobb része ma hasznosítatlan,
kisebb része mezőgazdasági hasznosítású. A terület erdőterületként való átsorolása
jogszabályi előírások miatt szükséges.

1.9.5. Épített környezet értékei
A módosítással érintett területeken műemlék, műemléki jelentőségű terület, vagy
műemléki környezet nem található. A területen nincs sem nemzeti emlékhely, sem
egyéb védelem alatt álló épület/építmény. Világörökségi vagy világörökség
várományos terület a területeken nem található. A vizsgált telkek közül egyik sem esik
nyilvántartott régészeti lelőhely területére.
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1.10. KÖZLEKEDÉS VIZSGÁLATA
1.10.1. Közúti kapcsolatok
A módosítással érintett 1. számú terület
A telek közvetlenül a Wass Albert utcán keresztül közelíthető meg, mely a közelében
futó 4602. jelű országos jelentőségű mellékút (Dózsa György [Gyáli] út) csatlakozik. Ez
a 2x1 sávos, napi körülbelül 6000-6600 Ej/nap (belterületi) forgalmat lebonyolító út
Vecsés központját és Gyált köti össze, miközben közvetett kapcsolatot létesít az M0ás autóúttal is.
A módosítással érintett 2. számú terület
A telekcsoport a Széchenyi utcáról és az Előd utcáról közvetlenül megközelíthető. A
Széchenyi utca 2x1 sávos települési jelentőségű gyűjtőút. Északon az országos
főútként besorolt Üllői útba és 4-es főútba, keleten pedig a Dózsa György (Gyáli)
útba (országos jelentőségű mellékút) csatlakozik. Az Előd utca a Lőrinci útba
csatlakozik, mely szintén települési jelentőségű gyűjtőút. A területről tehát Budapest,
Vecsés központja, illetve Gyál egyaránt könnyen megközelíthető. A telekcsoportot
több burkolatlan zsákutca tagolja.
A módosítással érintett 3. számú terület
A terület a települési jelentőségű gyűjtőútról, a Széchenyi utcáról közvetlenül
megközelíthető (A Széchenyi utca kapcsolatai a 2. számú területnél már
bemutatásra kerültek.) Így az előző területekhez hasonlóan a módosítással érintett
területről a Főváros, Vecsés központja, Gyál és az M0-ás autóút is könnyen elérhető.
A területen és közvetlen közelében három (Harkály köz, Kós Károly utca, Tamási Áron
utca) kis földút fut keresztül, melyek a Wass Albert utcát és a Széchenyi utcát kötik
össze.
A módosítással érintett 4. számú terület
A telek ugyancsak a település kapcsolatokat biztosító Széchenyi utcáról - és az arról
leágazó burkolatlan „dűlőutakról” - közelíthető meg.
A módosítással érintett 5. számú terület
A telek a Wass Albert utcáról közelíthető meg. Déli oldalán földes dűlőút fut. A
területről az 1. számú területhez hasonlóan a 4602. jelű országos közút (Dózsa György
út) könnyen megközelíthető, mely által a Széchenyi utca és azon keresztül a már
bemutatott kapcsolatok is elérhetőek.
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A módosítással érintett 6. számú terület
A módosítással érintett terület nyugati oldala a Dózsa György út, a Lőrinci út, a Kinizsi
utca és az Achim András utca kereszteződése, ahol a Dózsa György út szintbeli
csomópontban a vasutat is keresztezi, majd keletre a Telepi útban folytatódik. A
Telepi út – mely országos mellékút - segítségével a Központi városrész tárul fel és a
400. jelű országos főút válik elérhetővé, míg a Dózsa György úton keresztül, mely
szintén országos jelentőségű mellékút, Gyál és az M0 autóút közelíthető meg
egyszerűen.
A módosítással érintett 7. számú terület
A telket jelenleg három irányból veszi körbe burkolt út. A Tó utca (dél), a Lanyi utca
(nyugat) és a Mátyás utca (észak) segítségével tárható fel a terület. Ez utóbbin
keresztül nyugati irányban az Ecseri utca érhető el. Az Ecseri utca települési
jelentőségű gyűjtőút, mely a 400. jelzésű országos főúttal létesít kapcsolatot, ami
Budapest és Üllő megközelítését teszi lehetővé. A Mátyás utca a beépített területek
határán földes dűlőúttá válik, mely az Új Ecseri útba torkollik, ami országos mellékút.
Segítségével a 400. jelzésű országos főút, a 4-es jelzésű országos főút, és közvetve az
M0 autóút egyaránt elérhető.
A módosítással érintett 8. számú terület
A telek frekventált helyen, a 4-es és a 400. jelű országos főút mentén helyezkedik el.
Előbbi segítségével a Főváros, a Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtér valamint az M0
autóút érhető el könnyen, míg utóbbi segítségével Vecsés városközpontja és a
környező települések (Üllő, az Új Ecseri úton Ecser, stb.).
A módosítással érintett 9. számú terület
A változással érintett terület a 400. jelű országos főút mentén fekszik. Előnyös
helyzetéből adódóan Budapest, Vecsés központja és Üllő település is könnyen
megközelíthető.
A módosítással érintett 10. számú terület
A változtatással érintett telekrésznek csupán egy közvetlen közterületi kapcsolata
van a Tarnóczay utca meghosszabbításán keresztül. Ez először az Előd utcát
keresztezi, mely segítségével a Lőrinci út (települési gyűjtőút) érhető el. A Lőrinci út
nyugaton a Széchenyi utcába, majd az Üllői, illetve 4. számú főútba fut, míg keleten
a Dózsa György (Gyáli) útba. Az ezen keresztül biztosított közlekedési kapcsolatok a
fentiekben már bemutatásra kerültek.
A módosítással érintett 11. számú terület
A terület potenciális fejlesztési területen fekszik a 46100. jelű országos
mellékút/települési főút mentén (Alacskai csomópont). A főút az M0. autóúttal
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(keletre), illetve a Gyáli (Dózsa György) úttal (nyugatra) létesít kapcsolatot. A
területet ma több burkolatlan dűlőút tagolja.
A módosítással érintett 12. számú terület
A módosítással érintett területet a Gyáli út, a Wesselényi utca, az Ady Endre utca és
az északon futó dűlőút (Alacskai út meghosszabbítása) fogja közre. Utóbbi kettő
burkolatlan. A településhatáron elhelyezkedő terület a Gyáli úton keresztül
kapcsolódik Vecsés város központjához és a szomszédos Gyál településhez.
1.10.2. Közösségi közlekedés
Vasúti közlekedés
Vecsés területén a Budapest – Cegléd 100. számú vasúti fővonal halad keresztül,
mely villamosított, kétirányú és tekintélyes elővárosi személyforgalmat teljesít. Két
vasúti megálló, a Vecsés vasútállomás és a Vecsés - Kertekalja biztosítja a forgalmat,
melyek közül Vecsés vasútállomás a 6. számú módosítással érintett terület
környezetében található.
Autóbusz közlekedés
A település jelentős részét a Volánbusz helyközi járatai látják el, melyek átlagos
megállótávolsága 5-600 méter. A 400. jelű országos főúton közlekedik a 2200 számú
autóbusz. A 4-es főúton a 2210. számú Budapest – Ecser – Maglód – Gyömrő – Ecser –
Budapest járat szállít utasokat. A település vasúttól délre eső területeit a 2201 számú
busz látja el.
A Liszt Ferenc Nemzetközi repülőteret a 100E, 200E és 900. számú buszok kötik össze
Budapest különböző területeivel. Ezen buszok megállói a 8. számú módosítással
érintett terület tömegközlekedési kapcsolatait gazdagítják.
A belterületen elhelyezkedő módosítással érintett területek nagy részéről
elmondható, hogy 200-300 méteren belül elérhető valamilyen buszmegálló (1. 3. 5. 6.
8 -10. számú területek). A külterületen elhelyezkedő 11. 12. számú módosítással
érintett területek tömegközlekedéssel történő megközelítése nem megoldott. A 2. 4.
és 7. számú területek esetében a legközelebbi buszmegálló 300 méternél nagyobb
gyaloglási távolságra található.
1.10.3. Kerékpáros és gyalogos közlekedés
Gyalogos közlekedés
A módosítással érintett területek csak több mint felének megközelítése lehetséges
kiépített járdán keresztül. Ezek is nagyrészt csupán egy oldalon futnak, vagy
szakaszosak, gyakran keskenyek, minőségük változatos. A változtatással érintett
területek közül az 1-es, a 4-es, az 5-ös, a 10-es és a 11-es számú esetében kiépített

URBANITÁS Tervező és Tanácsadó Kft.
www.urbanitas.hu

77

Vecsés - A hatályos településrendezési eszközök részleges módosítása

járda hiányában a megközelítés többnyire az úttest széléről, óvatosan haladva
történik.
A vasút menti 6. számú terület esetében érdemes megemlíteni a vasúton történő
gyalogos átvezetéseket. Szintbeli kereszteződés a Dózsa György út mellett található,
míg gyalogos felüljáró a Telepi utca meghosszabbításában biztosít átjutást. Utóbbi
gyalogos forgalma jelentéktelen, melyet helyzete és szintkülönbsége indokol.
Kerékpáros közlekedés
Vecsés területén a 4. számú főút mentén található kisebb szakaszon egy kiépített
kerékpárút, mely a 400. számú úton kerékpársávként folytatódik. A Dózsa György út
jelentős kerékpárforgalmat bonyolít le, noha elkülönített, csupán kerékpáros
közlekedésre alkalmas felülete nincs. A város településszerkezeti terve az úton a
Széchenyi utcával, valamint az Új Ecseri úttal együtt tervezett kerékpárutat jelöl.
A meglévő és tervezett kerékpáros vonalak közvetlenül a 2-es, a 4-es, az 5-ös, a 6-os,
a 8-as és a 9. számú módosítással érintett területeket érintik. A 12. számú terület
nyugati oldalán szintén tervezett kerékpársáv fut.
1.10.4. Parkolás
A módosítással érintett területek közül jelenleg csak néhányon található beépítés.
Ezeken a területeken a telken belüli parkolás mindenütt megoldott.
A Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola előtt
közterületi parkolóhelyek is rendelkezésre állnak.
A jelen módosítás kapcsán szükségessé váló parkolóhelyek megfelelő
mennyiségének telken belüli kialakítását minden esetben, a hatályos jogszabályok
előírásait figyelembe véve kell biztosítani.
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1.11. KÖZMŰVEK VIZSGÁLATA
Vecsés város közvetlenül a Főváros szomszédságában, előnyös helyen fekszik és
kedvező közlekedési kapcsolatokkal rendelkezik. Ennek következtében számos
letelepülni vágyó költözött a településre az elmúlt időszakban is, ami a növekvő
népesség igényeinek megfelelően a település közműellátását is folyamatosan
fejlesztette. Ennek eredményeként Vecsés város ma a jól közművesített települések
közé tartozik.
A módosításra javasolt belterületi területek nagy része teljes közműellátottsággal
rendelkezik (2-es, 3-as, 6-os,7-es, 9-es számú terület). Mindössze a csapadékvízelvezetés történik nyíltárkos rendszerrel, melyekben a csapadékvíz a
talajadottságoknak köszönhetően jórészt elszikkad, kisebb arányban pedig a
befogadóba folyik (Gyáli 1. főcsatorna).
A belterület határán található tervezési területek (1-es, 4-es, 5-ös, 8-as, 10-es számú
terület) többnyire részleges ellátással rendelkeznek, azonban e területek esetében a
teljes közműellátottság viszonylag könnyen megoldható. Ennek értelmében a
vezetékes ivóvíz ellátás, a szennyvízelvezetés, a villamosenergia és a földgázellátás,
valamint a csapadékvíz elvezetés is könnyen kiépíthető, biztosítható.
A külterületek szélén található területek (11. 12. számú terület) közműellátottsága
teljesen hiányos. Ezeken a területeken a közművek teljes kiépítése igen költséges
lehet, bár a 12-es terület esetében várhatóan erre nem lesz szükség.
A módosítással érintett területeken javasolt területfelhasználási módosítások közül
kettő (8-as és 11. számú terület) érint közvetlenül közműveket, hiszen ezek esetében
beépítésre nem szánt területek kerülnek beépítésre szánt területbe, ezáltal jelen
esetben a teljes közművesítettség kiépítettsége válik szükségessé. Emellett fontos,
hogy a beépítésre szánt, azonban még parlagon álló területek teljes közművesítése is
megtörténjen a fejlesztés során. A beépítésre nem szánt területeken, a javasolt
szintén beépítésre nem szánt használati mód módosítása a közművek szempontjából
(12. számú terület) elméletileg változtatást nem igényel.
A módosítással érintett területek fejlesztése során a helyi építési szabályzat
közművekre vonatkozó előírásait minden esetben be kell tartani.
A település közigazgatási területét országos jelentőségű közmű szállítóvezetékek is
érintik. Ezek nyomvonalait és biztonsági védőtávolságát, mint területhasznosítást
korlátozó adottságot kell tekinteni. Ilyen jellegű vezetékek a 4-es és 11-es számú
módosítással érintett területeket érintik. (Előbbi közelében a Százhalombatta-Ferihegy
termékvezeték és a Gyál bálvány-Ferihegy hírközlő kábel fut, míg utóbbi közelében a
fentieken túl a Barátság I és Barátság II. kőolajvezeték, Vecsés-Ercsi és Vecsés –
Csepel földgázvezeték, továbbá egy 132 kV-os villamosenergia légvezeték és
hírközlési vezeték található.)
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1.12. KÖRNYEZETVÉDELMI VIZSGÁLAT
Vecsés talajai váltakozóan homokos és réti talajok és általánosságban elmondható,
hogy a felszíni szennyezésre fokozottan érzékenyek. Vecsés érzékeny felszín alatti
vízminőség védelmi területen fekvő település. Ezen felül Vecsés település területét
érinti a sérülékeny földtani környezetű Vecsés I. Vízmű vízbázis belső és hidrogeológiai
„B” védőterülete, amely a 219/2004. Korm. rendelet alapján fokozottan, ezen belül is
kiemelten érzékeny terület.
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Levegőtisztaság-védelmi szempontból Vecsés a Budapest és Környéke
Légszennyezettségi Agglomeráció területén helyezkedik el. A légszennyezettségi
agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002.(X.7.) KvVM rendelet
meghatározása szerint Vecsés területe a 1. számú légszennyezettségi zónába
tartozik. A térség általános levegőállapotára jellemző, hogy a kibocsátott szilárd
légszennyezők, valamint a CO2 mértéke csökken, míg a kibocsátott nitrogénoxidok
mértéke nem a fűtés, hanem a közúti közlekedés miatt növekszik a térségben.
Vecsés város egyik legjelentősebb és legjobban vizsgált környezeti zajforrását a Liszt
Ferenc Nemzetközi Repülőtér I. és II. felszállópályájának földi- és légi forgalma jelenti.
Ezzel együtt megállapítható, hogy a repülőtérhez kapcsolódóan a közelmúltban
kijelölt zajgátló védőövezetek egyike sem érinti a jelenlegi tervezési területeket.
Vecsés települési zaj- és rezgésvédelme szempontjából a másik jelentős faktornak a
közlekedési zaj számít, amely két fő részre bontható: a településen átmenő forgalom
(amely a 4-es elkerülővel jelentősen mérséklődött) és a Cegléd-Budapest vasúti
fővonal okozta zajterhelés. Utóbbinál több szakaszon épült ki a lakóterületek
védelme érdekében zajgátló fal. Egyéb vonatkozásban az M0-tól távoli fekvés, és az
elkerülő 4-est leárnyékoló véderdő miatt a gyorsforgalmi utak zajterhelése a
településre nézve nem jelentős.
Vecsésen az illegális hulladék lerakás a perifériális külterületi szakaszokon, főként a jól
megközelíthető dűlőutak mentén sajnos előfordul, de a tervezéssel érintett
területeken ez nem jellemző.
1.13. KATASZTRÓFAVÉDELMI VIZSGÁLAT
A Budapesti Agglomeráció Területrendezési tervének 3.18. sz. mellékletében rögzített
földtani veszélyforrásos területek övezete nem érinti Vecsés közigazgatási területét,
így egyik módosítással érintett területet sem.
Vecsés területén földtani veszélyforrást, felszínmozgás-veszélyes területet a
Bányakapitányság nem tart nyilván. Ugyanakkor a Bányakapitányság PE/V/22002/2017 ügyiratszámú levelében megjegyzi, hogy építésföldtani szempontból
érzékeny, veszélyes területek (feltöltött bányák, anyagnyerőhelyek) találhatók a
vecsési belterülettől NY-ÉNY-ra fekvő területen. Itt a feltöltés magassága elérheti a 10
m-t, sőt azt meg is haladhatja.
A tervezési területek közül első sorban a 7-es számú (egykori Lányi-tó) területet érinti a
korábbi kavicsbánya-területek feltöltése (részben hulladékkal, földdel, építési
törmelékkel) és beépítésre való hasznosítása, akár a kedvezőtlen alapozási
körülmények és az így keletkező többletköltség ellenére is.
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A Magyar Állami Földtani Intézet Budapest mérnökgeológiai térképének építés
alkalmassági rétege alapján a 4., 7., 8. és 10. számú területek megvizsgálhatók (a
többi területre nem terjed ki a térkép). Közülük a 4., 8. és 10. számú területek 4-5
szintig alkalmasak a beépítésre, bár a 4es terület észak-keleti csücske már feltöltött
területnek számít, ahogy a 7. számú Lanyi területe is.
Katasztrófavédelmi szempontból veszélyeztető hatásként jelentkezhetnek az egyre
gyakoribbá váló rendkívüli időjárási jelenségek és az általuk okozott károk:
„Az egyre gyakoribb, hosszabb ideig tartó szárazságok, nagyobb intenzitású
hőhullámok veszélyeztetik a vízellátást, élelmiszerbiztonságot, emberi egészséget.
A heves viharokkal lezúduló nagy mennyiségű csapadék villám-árvizek, belvizek
kialakulásához vezethetnek, amely többek között a település közlekedésére és a
kritikus infrastruktúrára jelent veszélyt. A viharokat kísérő nagy sebességű szelek a
lakóépületek, középületek biztonságát veszélyeztetik. […]” (Vecsés város
klímavédelmi stratégiai koncepciójának megalapozása, 2015. 27. o.)
Magyarország földrengés-veszélyeztetettségi térképe a valószínűségi módszer
alapján készült. A szeizmicitás alapján kijelölt forrászónák földrengés-aktivitásának
statisztikus jellemzői mellett figyelembe veszik a bizonytalansági tényezőket, az
alapkőzetet, valamint a talaj vízszinthelyzetét.
Az adatok alapján Vecsés település területén 1,1-1,3 m/s2 a maximális horizontális
gyorsulás (PGA) értéke. Ezzel a közepesen aktív területnek minősülő magyarországi
értékek közel átlagát mutatja.

(Forrás: www.seismology.hu)
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A Budapesti Agglomeráció Területrendezési tervének 3.16. sz. mellékletében rögzített
rendszeresen belvízjárta területek övezete nem érinti Vecsés közigazgatási területét,
így a módosítással érintett területeket sem. A településen árvízveszély, árvízveszélyes
területek nincsenek.
Vecsés területét kedvezőtlen morfológiai adottságok, mélységi és magassági
korlátozások nem érintik, ugyanakkor tevékenységi korlátozásnak tekinthető a város
területén áthaladó országos közművezetékek, vasútvonalak és útvonalak
védőövezete.
1.14. ÁSVÁNYI NYERSANYAG LELŐHELYEK VIZSGÁLATA
A Budapesti Bányakapitányság adatszolgáltatása szerint Vecsésen egy ásványi
nyersanyaglelőhely van, mely bezárás és rekultiválás alatt áll. Az említett terület a 4.
számú módosítással érintett területtől nyugatra található, a TSZT-n szilárd ásványi
nyersanyag bányaterületként ábrázolt.
1.15. A VÁROSI KLÍMA VIZSGÁLATA
A városi klímát befolyásoló tényezők:
 települési adottságok (fekvés, domborzat, éghajlati és vízrajzi adottságok);
 burkolt felületek aránya;
 kondicionáló hatású zöldfelületek, erdőterületek aránya;
 vízfelületek megléte;
 a környezethasználat jellege és a környezethasználatra vonatkozó helyi
szabályok a területen és a területtel szomszédos, tágabb környezetben.
A fenti szempontok alapján a tervezéssel érintett területek, bár városi viszonylatban
nem nagy kiterjedésűek, mégis a rajtuk tervezett kisebb-nagyobb változtatások
következtében lokálisan befolyásolhatják saját mikrokörnyezetük klimatikus viszonyait,
akár a burkolt felületek arányának változásával, akár az erdőterületek
áthelyezésével is. A tervezett változtatások e téren pozitív és negatív hatással is
rendelkezhetnek, attól függően, hogy az egyes tervezéssel érintett területeken a
fejlesztés jellege, milyen klimatikus állapotot befolyásoló hatásokkal bír.
Vecsés város klímavédelmi stratégiai koncepciójának megalapozása című
dokumentum 2015-ben készült el, mely 3 időtávra vonatkozik, magába foglalva a
folyamatos klimatikus változásokat követő megelőzési és alkalmazkodási célokat:
„A rövid távú klímavédelmi jövőkép – Megújuló és energikus Vecsés, az
európai uniós fejlesztési időszakhoz igazodva 2020-ig értelmezhető és
elsősorban pályázati forrásokból finanszírozható klímabarát közlekedési
infrastruktúra-fejlesztést
(kerékpárút-hálózat),
az
önkormányzati
közintézmények energetikai felújítását, a megújuló energiák hasznosításának
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növelését, önkormányzati
klímavédelmi alap
szemléletformálási akciók szervezését irányozza elő.

létrehozását

és

a

A középtávú klímavédelmi jövőkép – Kizöldülő Vecsés, hazai stratégiai
szakpolitikai dokumentumokhoz illeszkedve, 2030-ig elsősorban az aktív városi
zöldfelület-gazdálkodást és erdősítést, a komplex épületenergetikai felújítási
és megújuló energetikai programok folytatását, a helyi termékek civil
szervezetek támogatását és klímavédelmi információs rendszer kiépítését
szorgalmazza.
A hosszú távú klímavédelmi jövőkép – Vecsés a fővárosi agglomeráció
klímavédelmi mintavárosa 2050-ig jelöli ki a városi klímastratégiai irányokat,
így a település adottságait és erőforrásait helyben, a helyi közösség javára
hasznosító alacsony kibocsátású helyi gazdasági környezet kialakítást, az
elektrifikált közlekedés térnyerését, a magas arányú energetikai
épületfelújítást, és megújuló energia-hasznosítást, a szolgáltató szektor
zöldítését, a klímavédjeggyel ellátott magas hozzáadott értékű áruk
termelését és feldolgozását.”
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2. HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ
2.1. AZ EGYES MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK ELEMZÉSE A VIZSGÁLAT SORÁN
FELTÁRT TÉNYEZŐK TÜKRÉBEN

Beépítetlen

Rendezett/
magán

Jó

2.

Részben beépült

Rendezett/
magán

Nagyon jó

3.

Részben beépült

Rendezett/
magán és
önkormányzati

Nagyon jó

4.

Beépítetlen

Rendezett/
magán

Nagyon jó

5.

Beépítetlen

Rendezett/
önkormányzati

Jó

6.

Beépített
területeket is
érint

Rendezett/
magán ás állami

Nem releváns

7.

Beépítetlen

Rendezett/
önkormányzati

Jó

8.

Beépítetlen

Rendezett/
önkormányzati

Kiváló

9.

Beépített

Rendezett/
önkormányzati

Kiváló

10.

Beépítetlen

Rendezett/
magán

Megfelelő

11.

Beépítetlen

Rendezett/
magán

Kapcsolatok:
kiváló,
Belső hálózat:
dűlők

12.

Beépítetlen

Magán
(sok érintett)

Nem releváns
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Teljes
közművesítés
lehetséges
Teljes
közművesítés
lehetséges
Teljes
közművesítés
lehetséges
Teljes
közművesítés
lehetséges
Teljes
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3. HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ
A fenti vizsgálatok alapján a tervezett módosításokkal kapcsolatban megállapítható,
hogy a 12 tervezési területből 7 igényel településszerkezeti átsorolást. A tervezett
állapot minden esetben illeszkedik a jelenlegi települési struktúrába.
A tervezett módosítások infrastrukturális igényei a szakági vizsgálatok alapján
várhatóan biztosíthatók. Ez utóbbi alól kivételt jelent a 11-es számú terület, ahol új
beépítésre szánt terület kerül kijelölésre, melyen a beépítés feltétele a teljes
közművesítettség és melynek kiépítése várhatóan nagyobb költségekkel járhat.
Szintén ki kell emelni a 8-as számú területet, melynek egy részét érinti az OTrT „kiváló
termőhelyi adottságú erdőterület” övezete, mely területrészen új beépítésre szánt
terület nem jelölhető ki.
A 8-as és 11-es területek tervezett módosítása kapcsán meg kell említeni a
jogszabályi előírások szerinti erdőpótlási kötelezettséget is, melyek a terv szerint a 12es számú területen kerülnek pótlásra.
A módosítással érintett területekkel kapcsolatban összefoglalóan megállapítható,
hogy a tervezett módosításoknak jogszabályi, településrendezési, környezeti, vagy
egyéb szakági akadálya nincs. A tervezett módosítások kapcsán felmerülő
előírásoknak, követelményeknek való megfelelés az alátámasztó munkarészben
kerül bemutatásra.
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III. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK
URBANITÁS Tervező és Tanácsadó Kft.
www.urbanitas.hu

92

Vecsés - A hatályos településrendezési eszközök részleges módosítása

4. A FEJLESZTÉSI / VÁLTOZTATÁSI PROGRAMELEMEK ÖSSZEFOGLALÁSA
Az alábbiakban az egyes módosítással érintett területeken tervezett változtatásokat
foglaljuk össze.
4.1. TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZÁSSAL JÁRÓ MÓDOSÍTÁSI TERÜLETEK:
2. terület
A tervezési terület jelenleg Gksz jelű, kereskedelmi szolgáltató gazdasági övezetbe
sorolt, ám a területen és annak környezetében lezajlott fejlesztések inkább a lakó
funkció erősödését mutatják. Ezért megvizsgálva a területen kialakult valós
állapotokat, a terület egy részét olyan építési övezetbe soroljuk át, mely lehetővé
teszi az önálló lakó funkció kialakítását is. Mivel elszórtan kialakultak már gazdasági
tevékenységet is működtető beépítések, ezért nem elsősorban a lakó
területfelhasználás, hanem a vegyes területfelhasználás kijelölése a cél és azt is csak
azon területeken, ahol a jelenlegi beépítés még nem alakult ki végleges formájában.
3. terület
A tervezett módosítás összetett jellegű. A terület egy része (Stáció Hotel területe) ma
is Vi jelű, intézményi építési övezetbe sorolt. A tervezési terület másik fele jelenleg
kertvárosias lakóterület (Lke) besorolású. A cél egyrészt a Hotel Vi-SZ-5 jelű építési
övezete paramétereinek módosítása: a beépítési lehetőség 25%-ról 40 %-ra
növelése. A telek már jelenleg is túlépített, de jól fenntartott, így indokolt a fenti
módosítások alkalmazása.
A kertvárosias lakóterületen másik cél a jelenlegi besorolás megváltoztatása, mivel a
tömbben kialakított telkek egy részén (6 db telek) a hotel bővítése tervezett (újabb
25-40 szoba), illetve a maradék 14 db önkormányzati telek értékét is pozitívan
befolyásolja a tervezett átsorolás. Ez alapján a jelenlegi Lke terület szintén Vi
területbe kerül átsorolásra és mindkét tömb egy új Vi-SZ-12 jelű építési övezeti
besorolást kap.
6. terület
A hatályos településrendezési eszközök a Dózsa György út – Telepi út között külön
szintű vasúti aluljáró létesítésének lehetőségét tartalmazzák. Az aluljárót korábban a
NIF terveztette meg, melynek építési engedélye is volt, de végül lekerült a
napirendről. A nyilatkozatuk szerint az aluljáró 2022-ig biztos nem valósul meg, de
utána sem biztos a megvalósítása, csak a későbbi időszakra még nem született
döntés. Ezzel szemben az aluljáró helyigénye – a hatályos tervek alapján - egy
beépített lakótelket teljesen ellehetetlenít és jó néhányat korlátoz abban, hogy
kihasználják a telekméret alapján számolható beépítési lehetőséget, mivel a
tervezett aluljáró csökkentené a telkük méretét. A problémához kapcsolódó
korlátozási kártalanítás ebben az esetben az önkormányzat feladata lenne, ezért az
Önkormányzatnak lépni kell. A cél a hatályos tervek módosítása, de nem cél az
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aluljáró egy későbbi megvalósításának ellehetetlenítése, ezért a terv a jelenleg
korlátozással érintett lakótelkeken a maival megegyező építési lehetőséget biztosít és
a telken belül kötelező zöldfelületként irányozza elő a szabályozással érintett hátsó
telekrészeket.
7. terület
Az önkormányzati tulajdonban lévő Lanyi területén a feltöltés befejeződött, egy-két
évet tömörödött, így aktuálissá vált a terület hasznosítása. A hatályos tervekben egy
közel 2 ha nagyságú terület biztosított intézményi felhasználásra, pl. sportcsarnok
céljára, a többi közel 6 ha Gksz jelű kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területbe
sorolt. A tervek legutóbbi módosítása óta bekövetkezett változások kapcsán
célszerűnek látszik egy nagyobb intézményi terület kijelölése a Tó utca teljes hosszán,
amit előreláthatóan sport és szabadidős célra hasznosíthat az Önkormányzat, míg a
Mátyás utca felé eső rész továbbra is Gksz jelű kereskedelmi-szolgáltató gazdasági
területben marad, mely területet az Önkormányzat értékesíteni kíván. Gyakorlatban
ez azt jelenti, hogy a jelenlegi meglévő területfelhasználási és építési övezeti
kategóriák határai módosulnak.
8. terület
Az Önkormányzat 2016-ban vásárolta meg a Nemzeti Vagyonkezelőtől a Shell-kút
mögötti 072/3 hrsz-ú ingatlant. A terület a hatályos tervek alapján védelmi erdő és
közjóléti erdő övezetekbe sorolt, ráadásul a terület egy része ténylegesen is erdő
művelési ágú.
A telek védelmi erdő része megtartandó a hatályos jogszabályok szerint, de a
közjóléti erdő része, pótlással egyéb célra is igénybe vehető. Az erdőről, az erdő
védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 78. § (1)
bekezdése szerint „Erdőt igénybe venni - a (3) és (4) bekezdésben foglaltak
kivételével - csak kivételes esetben, a közérdekkel összhangban lehet.”
A terület tervezett felhasználása egyelőre nem véglegesített, de az önkormányzati
tulajdon ténye és a tervezett vegyes intézményi építési övezeti besorolás, megfelelő
feltételt biztosítanak egy közérdeket szolgáló funkció elhelyezéséhez.
A tervezett módosítás Vecsés egyik nagyforgalmú csomópontjában, közlekedési,
intézményi és intenzív beépítésű lakóterületek vonzáskörzetében valósulhat meg,
mely környezetbe az új intézményi vegyes építési övezet - településszerkezeti
szempontok alapján - is beleillik.
Ami az erdőterületek változásából fakadó várható hatásokat illeti, a védelmi célú
erdőterületek nem változnak, így e tekintetben nem várható a jelenlegi állapotot
érdemben befolyásoló hatás. A közjóléti erdő övezetbe sorolt meglévő erdőterületek
Vecsés közigazgatási területén belül - a biológiai aktivitásérték egyenleget is szem
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előtt tartva - pótlásra kerülnek. A megszűnő kis kiterjedésű erdőterület helyén
egymást nem zavaró területfelhasználási kategóriák kerülnek közvetlen kapcsolatba.
Az erdő területfelhasználási kategória pótlására a 12. számú területen kerül sor.
11. terület
A terület korábban már beépítésre szánt területként szerepelt Vecsés
településrendezési eszközeiben, ám a legutolsó módosításkor – a BATrT tartalmához
igazodóan - vissza lett sorolva erdőterületbe. Közben a területen telekalakítási és a
hasznosításra való előkészítési folyamatok indultak meg, köztük a korábbi erdőterület
áthelyezése is. Emiatt – a tulajdonos kérésére - a terület beépítésre szánt gazdasági
területbe történő visszasorolása tervezett, melyhez kapcsolódóan az erdő
területfelhasználási kategória szintén a 12. számú területen kerül pótlásra.
12. terület
Egyes módosítással érintett területek esetében erdő területfelhasználási kategória
megszüntetése is tervezett, melyet a hatályos jogszabályok szerint közigazgatási
területen belül pótolni kell. Ezen a tervezési területen, a meglévő mezőgazdasági
területek erdőterületbe való átsorolása tervezett (a szükséges területi léptékben). A
tervezett módosítás az OTrT és a BATrT tartalmával is összhangban van, mivel a terület
az OTrT szerint „erdőtelepítésre alkalmas terület”, míg a BATrT-ban egyenesen
erdőgazdálkodási térségbe sorolt.
4.2. A TELEPÜLÉSSZERKEZETET NEM BEFOLYÁSOLÓ, CSAK A SZABÁLYOZÁSI TERV
VÁLTOZÁSÁT CÉLZÓ MÓDOSÍTÁSI TERÜLETEK:
1. terület
A tervezett módosítás keretében a 6109/3 hrsz-ú ingatlan építési övezeti besorolása
változik a jelenlegi Vi-Sz-2 -ről Vi-Sz-3 –ra annak érdekében, hogy a területen a lakó
funkció is elhelyezhetővé váljon, mégpedig 200 telek m2/lakás intenzitással.
4. terület
A tervezett módosítás csak a 0167/3 hrsz-ú ingatlanon kijelölt közterületi kiszabályozás
törlését célozza, mivel a tulajdonos a telket értékesíteni kívánja és az út, mint
kötelezettség, akadálya lehet a későbbi tervezett hasznosításnak.
5. terület
A tervezett módosítás ebben az esetben is az önkormányzati telken korábban
kiszabályozott közterület törlését célozza, mivel a telek potenciális vevője a telket
egyben kívánja hasznosítani, így a korábbi szabályozás okafogyottá vált.

URBANITÁS Tervező és Tanácsadó Kft.
www.urbanitas.hu

95

Vecsés - A hatályos településrendezési eszközök részleges módosítása

9. terület
A Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola bővítése
céljából az Önkormányzat megvásárolta az iskola melletti, Fő út 94. (754 hrsz.)
ingatlant. Az iskola azonban az alapfokú ellátást szolgáló intézmények nagyobb
beépítettséget lehetővé tevő Vt-1 jelű építési övezetében van, míg a megvásárolt
telek kisebb beépítettséget és lakófunkciót is megengedő Vt-2 jelű építési
övezetben. Mivel az iskola és a megvásárolt telek összevonásra kerül a bővítéshez,
célszerű ezeket azonos, a tervezett beépítés szempontjából kedvezőbb Vt-1 jelű
építési övezetbe sorolni.
10. terület
A tervezési területen a Vi-SZ-6 építési övezetben megengedett 9,0 m-es
épületmagasság helyett 12,0 m-es maximális épületmagasság alkalmazása
tervezett, mely a területen tervezett funkciónak jobban megfelel. Emellett a területen
korábban kiszabályozott, de mára okafogyottá vált kiszolgáló közterület
megszüntetése is tervezett.
4.3. A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (VÉSZ) TERVEZETT MÓDOSÍTÁSAI:
4.3.1. A VÉSZ falusias lakóterület 37. § (7) bekezdésének módosítása, az építési hely
utcai telekhatártól mért mélységének 30 m-ről 45 m-re való módosítása kapcsán.
VÉSZ 37. § (7): Az építési hely utcai telekhatártól mért 30 m mélységű sávjában kell a
lakóépületet elhelyezni. A telek hátsó része felé fennmaradó építési helyen nem
lakáscélú főrendeltetésű épület vagy melléképület helyezhető el.
Az előírás a település összes falusias lakóterületére vonatkozik, melyek jellemzően
Vecsés belterületi részének
keleti felén, a Fő úttól
északra és a Jókai Mór utca,
illetve az Ady Endre utca
mentén helyezkednek el. A
változtatás célja, hogy a
mélyebb (akár 90 m mély)
telkek esetében a lakás célú
beépíthetőség ne csak a
telek
első
részére
korlátozódjon,
hanem
a
nagyobb telek adottságait
kihasználva a telek e célra
vonatkozó
beépíthető
mélysége is növekedjen.
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A koncepció elemei:
1. a hátsókertek esetében a minimális méret 6 m, 7,0 m épületmagasság esetén
7,0 m minden esetben meg kell, hogy maradjon,
2. a telek lakóépülettel beépíthető része általános esetben az utcai telekhatártól
30 m-nél ne legyen több,
3. a 60 m-nél nagyobb mélységű telkek esetében bevezetésre kerülne egy 60%-os
szabály, ami lehetővé tenné a telkek lakás célú beépíthetőségét a telek teljes
mélységének 60 %-áig.
A tervezett módosítás alapján az egyes telkek lakás célú beépíthetőségének
mélységeit az alábbi táblázatban foglaltuk össze:
A telek mélysége
-

60 m-ig
60 m felett

A hátsókert
minimális mérete
6 vagy 7 m*
6 vagy 7 m*

A telek lakás célú
beépíthetőségének
mélysége
30 m
0,6xM m*

A telek egyéb célú
beépíthetőségének
mélysége
M - 6 v. 7 m*
M - 6 v 7 m*

M: A telek teljes mélysége
*: A hátsókert mérete a VÉSZ 1. mellékletének 3. táblázata alapján 7,0 m is lehet. Ebben az esetben a
táblázat hátsókertre vonatkozó értékei 7 m-re módosulnak!

4.3.2. A VÉSZ 26. §-a esetében a saroktelkekre vonatkozó egyedi előírások
megalkotása, a sajátos adottságok figyelembe vétele érdekében.
VÉSZ 26. §:
(1) Oldalhatáron álló beépítési mód esetén – amennyiben az egyes építési övezetek
előírásai vagy a szabályozási terv eltérően nem rendelkeznek –,
a) az előkert mérete 5 méter. Ha az oldalszomszédos ingatlanokon az épületek
homlokvonala a közterületi telekhatárhoz 5 méternél közelebb helyezkedik el, az
előkert méretét a szomszédos ingatlanokon kialakult állapothoz kell illeszteni, de
nem lehet kevesebb 3 m-nél.
b) az oldalkert mérete az építési övezetben megengedett legnagyobb
épületmagasság, kivéve, ha az övezeti előírások másképpen rendelkeznek;
c) a hátsókert mérete az építési övezetben megengedett legnagyobb
épületmagasság, de legalább 6,0 m.
(2) Oldalhatáron álló beépítési mód esetén
a) beépített telken a fő rendeltetésű épület elhelyezkedésével átellenes oldalon
kell tartani az oldalkertet,
b) beépítetlen telken új épület építésekor a szomszédos ingatlanokon kialakult
állapot szerinti oldalon kell tartani az oldalkertet, kivéve, ha a szomszédos telkeken
az oldalkert helye eltér az adott utcaszakaszra jellemző helyzettől.
(3) Az oldalhatáron álló építési helyen belül az épületeket az oldalsó telekhatáron
vagy attól 1,5 m-en belül (csurgó-távolságra) kell elhelyezni. Amennyiben a
telekszélesség lehetővé teszi, az épületek az építési helyen belül a beépíthető
telekhatártól legalább 3,0 m távolság biztosításával is elhelyezhetők.
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A tervezett módosítás célja az előírás további – megengedő jellegű - pontosítása a
saroktelkekre vonatkozóan. Sok esetben nem egyértelmű az egyes saroktelkeken az
építési helyek meghatározása, illetve azokon belül az épületek elhelyezése sem.
Saroktelkek esetében, amennyiben azt az adott telek adottságai lehetővé teszik,
mind városképileg, mind a telek hasznosíthatóságának szempontjából kedvező
lenne az épületek sarkon való elhelyezése, ami jelenleg az egyes utcákban kialakult
állapot szerint nem egyértelmű: A problémát az alábbi ábrákon szemléltetjük:

A cél tehát egy olyan kiegészítő előírás megfogalmazása, amely a saroktelkek
esetében az építési helyet, a szomszédos telkek kialakult beépítésre tekintettel
lehessen a korábbinál tágabb lehetőségek között, de a kialakult beépítéshez jobban
alkalmazkodva kijelölni az alábbi szempontok szerint:
- a telek két utcafronti telekhatára mentén a két kapcsolódó utcában kialakult
előkert kerüljön meghagyásra,
- a telek építési helyét a szomszédos telkeken már meglévő beépítés
figyelembe vételével lehessen meghatározni,
- a településképi szempontok alapján többnyire kedvező saroképület is
létesíthető legyen,
amennyiben erre a telek geometriai adottságai lehetőséget adnak.
A tervezett kiegészítés szerinti állapotot az alábbi ábrákon mutatjuk be:
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A nagyobb méretű saroktelkeken így az elhelyezendő épületek várhatóan - az
építési helyen belül – a sarokra rendezve is megvalósulhatnak.

Fentiekhez kapcsolódóan szükséges még a kertvárosi lakó-, falusias lakó és kialakult
településközponti vegyes építési övezetekben, ahol a jellemző beépítés családi
házas lakóépület, az oldalkert méretek egységesítése.
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5. BEÉPÍTÉSI JAVASLATOK
A módosítással érintett területek közül a legtöbb esetben a tervezett változás jellege
és volumene várhatóan nem jár jelentős településképi változásokkal. Ahol az építési
övezetek paramétereiben, vagy valamely közterületi szabályozás kérdésében
tervezett változás, ott külön beépítési javaslat nem készült, mivel a változás jellege ezt
nem indokolja. Van azonban három olyan módosítással érintett terület is, ahol
jelenleg beépítetlen, vagy részlegesen beépített területen, a meglévő állapottól
jelentősen eltérő területfelhasználás tervezett, melyek keretében jelentős beépítés
megvalósítása is várható. Ezek a:
- Széchenyi út menti gazdasági területek vegyes területi átsorolása
(2. számú terület)
- A Lanyi területén a területfelhasználási besorolások módosítása
(7. számú terület)
- Az Alacskai út menti régi beépítésre szánt terület visszaállítása
(11. számú terület)
2. számú terület beépítési javaslata
A tervezési területen - a korábbi tervektől eltérően - jellemzően nem gazdasági célú
fejlesztés megvalósulása várható, hanem akár társasházak/lakóparkok önálló
funkcióként való megjelenése. Ezt a kapcsolódó területeken folyamatban lévő
építkezések is igazolják, így a tervezett beépítési javaslat esetében is a lakó funkciót
helyeztük előtérbe. A tervezett maximális beépíthetőséget a jelenlegi besorolással
megegyezően 35%-ban javasolt meghatározni (nem elvéve ezzel korábban
keletkeztetett építési jogokat). A maximális épületmagasság 7,5 m-ben határozandó
meg, ami F+1+T szintes beépítést is lehetővé tesz:
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Fontos lehet még a beépítésre alkalmas telkek kapcsán a telkek tulajdoni állapota,
mert adott esetben a beépíthető telkek egy érdekeltségbe kerülése esetén a
bemutatott beépítési javaslat az alábbi telekstruktúrában is elképzelhető:

7. számú terület beépítési javaslata
A Lanyi területének déli részén sport és rekreációs funkciók elhelyezése tervezett. Az
Önkormányzat - tervei szerint - ezen a területen szeretne elhelyezni egy
sportcsarnokot és egy tanuszodát is, valamint ezen funkciókhoz akár köthetően,
vagy önállóan egyéb sportpályákat is.
A terület északi részén kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület kialakítása
tervezett, 35%-os maximális beépíthetőség, 30%-os minimális zöldfelület és maximum
9,0 m-es épületmagassági értékek mellett.
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11. számú terület beépítési javaslata
A tervezési terület korábban már volt
beépítésre szánt kategóriában. A TSZT 2013. V.
28-án hatályos állapota szerint a tervezési
terület Lke jelű, kertvárosias lakóterületi
besorolásban volt. Az idő elteltével a
lakóterületi fejlesztés nem valósult meg,
ráadásul az OTrT és BATrT erdőterületekre
vonatkozó szigorú szabályai miatt, a terület a
TSZT legutóbbi módosításakor visszasorolásra
került erdőterületbe. A tulajdonos azonban ez
idő
alatt
elvégezte
a
telekalakítást,
megszűntette a korábbi erdőt és azt más
területen pótolta, így az Ő kérelmére az Önkormányzat most újra beépítésre szánt
területbe kívánja visszasorolni a területet. Ezúttal azonban a telek pozíciójához
jobban illeszkedő Gksz jelű, gazdasági területet kíván kijelölni.
A beépítési javaslatban is tehát gazdasági célú épületek lettek feltűntetve. Egy
gazdasági terület tervezett hasznosítása és az ehhez kapcsolódó beépítés mindig
nagyon flexibilis, mivel előre nem tudni pontosan milyen funkció költözik az adott
területre és annak milyen konkrét igényei jelentkeznek majd. A beépítési javaslat egy
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olyan esettel számol, ahol a terület felosztásra kerül 3000-5000 m2–es telkekre és azok
önállóan kerülnek hasznosításra. A belső úthálózat ebben az esetben magánútként
kerülhet kialakításra. Természetesen a terület egyben történő hasznosítása is
elképzelhető, a tervezett valós funkció és annak helyigénye függvényében.
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6. TELEPÜLÉSSZERKEZETI ÉS SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ
6.1. A HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV TERVEZETT MÓDOSÍTÁSAI
2. terület
A tervezett módosítás keretében a jelenlegi Gksz jelű kereskedelmi szolgáltató
gazdasági területek egy részének átsorolása tervezett Vi jelű intézményi vegyes
területfelhasználásba, melyen belül az önálló lakó rendeletetésű épületek
elhelyezése is megengedett. Az átsorolás részleteit az alábbi ábrákon és táblázaton
keresztül mutatjuk be:
A hatályos TSZT kivonata:

A tervezett TSZT kivonata:

A tervezett módosítás területi mérlege:
Területi mérleg
Jelenlegi állapot
Területfelhasználás
Terület
Gksz
42 069 m2
Összesen:
42 069 m2

Tervezett állapot
Területfelhasználás
Terület
Vi
42 069 m2
Összesen:
42 069 m2
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3. terület
A tervezett módosítás keretében a tervezési terület Lke jelű, kertvárosias lakóterületi
részének átsorolása tervezett a szomszédos tömbben már kijelölt Vi jelű, intézményi
vegyes területfelhasználásba, mivel az érintett területen a szomszédos szállodai
tömbhöz kapcsolódó újabb funkciók elhelyezése tervezett. Az átsorolás részleteit az
alábbi ábrákon és táblázaton keresztül mutatjuk be:
A hatályos TSZT kivonata:

A tervezett TSZT kivonata:

A tervezett módosítás területi mérlege:
Területi mérleg
Jelenlegi állapot
Tervezett állapot
Területfelhasználás
Terület
Területfelhasználás
Terület
Lke
11 917 m2
Vi
11 917 m2
Összesen:
11 917 m2
Összesen:
11 917 m2
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6. terület
A tervezett módosítás keretében a NIF által korábban tervezett különszintű vasúti
átjáró szükséges helybiztosításának törlésére kerül sor. Az aluljáró megépítése lekerült
a rövidtávú napirendről, így a jelenlegi szabályozás is okafogyottá vált, mivel az
korábban meglévő építési jogokat is korlátoz. A TSZT esetében a korábbi (módosítás
előtti) állapot visszaállítása a cél, de emellett szintén cél, hogy a Szabályozási
tervben - egyéb eszközök alkalmazásával - biztosított legyen az aluljáró egy későbbi
időpontban való esetleges megvalósítása. A TSZT módosításának keretében a
területen jelölt közlekedési elemek módosítása is szükséges. Az átsorolás és az egyéb
módosítások részleteit az alábbi ábrákon és táblázaton keresztül mutatjuk be:
A hatályos TSZT kivonata:

A tervezett TSZT kivonata:

A tervezett módosítás területi mérlege:
Területi mérleg
Jelenlegi állapot
Területfelhasználás
Terület
Övezetbe nem
sorolt közlekedési
célú terület

11 101 m2

Összesen:

Tervezett állapot
Területfelhasználás
Terület
Zkk

5 264 m2

Vt

1 652 m2

Lke

4 185 m2

11 101 m2
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7. terület
A tervezett módosítás keretében a hatályos Településszerkezeti terven kijelölt
területfelhasználási kategóriák (Vt és Gksz) határának módosítása tervezett, mivel az
Önkormányzat terveiben a jelenleginél nagyobb településközponti vegyes terület
kialakítása szerepel, melyen jellemzően sport, szabadidős és rekreációs funkciókat
kíván megvalósítani. A módosítás minimálisan érinti a szomszédos Lf jelű falusias
lakóterületeket is, de csak a két terület közti közterületi szabályozás miatt. A
módosítás részleteit az alábbi ábrákon és táblázaton keresztül mutatjuk be:
A hatályos TSZT kivonata:

A tervezett TSZT kivonata:

A tervezett módosítás területi mérlege:
Területi mérleg
Jelenlegi állapot
Területfelhasználás
Terület
Vt

22 152 m2

Gksz

62 535 m2

Lf

1 401 m2

Összesen:

Tervezett állapot
Területfelhasználás
Terület
Vt

46 299 m2

Gksz

39 789 m2

86 088 m2
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8. terület
A módosítással érintett terület a közelmúltban került az Önkormányzat tulajdonába.
A terület a jelenlegitől eltérő hasznosítása tervezett, mely településszerkezeti indokok
alapján is jobban illeszkedik a terület pozíciójához. A jelenlegi erdőterületi besorolás
helyett új beépítésre szánt Vi jelű, intézményi vegyes terület kijelölése tervezett, a
szomszédos tömbhöz is illeszkedve. Az erdőterületek - jogszabályi előírások szerinti pótlása a 12. számú területen valósul meg. A területen lévő Országos Erdőállomány
Adattár szerinti erdő fizikai pótlása is feltétele az új területfelhasználásnak. A
megfelelőséget a 7. fejezetben igazoljuk. Az átsorolás részleteit az alábbi ábrákon és
táblázaton keresztül mutatjuk be:
A hatályos TSZT kivonata:

A tervezett TSZT kivonata:

A tervezett módosítás területi mérlege:
Területi mérleg
Jelenlegi állapot
Tervezett állapot
Területfelhasználás
Terület
Területfelhasználás
Terület
Ek
8 025 m2
Vi
8 025 m2
Összesen:
8 025 m2
Összesen:
8 025 m2
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11. terület
A módosítás keretében korábbi erdőterületek kerülnek átsorolásra Gksz jelű,
beépítésre szánt kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területbe. Az új beépítésre
szánt terület kijelölése valójában egy korábbi TSZT szerinti állapot „visszaállítása”, így a
terület a hatályos és a tervezett BATrT Szerkezeti terve szerint is városias térségbe
sorolt. A módosítás keretében a kiszolgáló közterületi szabályozás is módosításra kerül
az időközben megvalósult állapotnak megfelelően, de a szabályoknak megfelelően
ez a TSZT szintjén nem, csak az SZT-n jelenik majd meg. Az erdőterületek - jogszabályi
előírások szerinti - pótlása a 12. számú területen valósul meg. A területen lévő
Országos Erdőállomány Adattár szerinti erdő fizikai pótlása már megtörtént. A
jogszabályoknak való megfelelőséget a 7. fejezetben igazoljuk. Az átsorolás részleteit
az alábbi ábrákon és táblázaton keresztül mutatjuk be:
A hatályos TSZT kivonata:

A tervezett TSZT kivonata:

A tervezett módosítás területi mérlege:
Területi mérleg
Jelenlegi állapot
Tervezett állapot
Területfelhasználás
Terület
Területfelhasználás
Terület
Eg
52 715 m2
Gksz
52 715 m2
Összesen:
52 715 m2
Összesen:
52 715 m2
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12. terület
A tervezett módosítás keretében mezőgazdasági területek kerülnek átsorolásra
erdőterületbe. Az átsorolásra az egyéb módosítással érintett területeken
megszüntetendő erdőterületek kötelező pótlása miatt van szükség:
 8. számú terület:
8 025 m2
 11. számú terület: 51 936 m2
A tervezési terület az OTrT szerint „erdőtelepítésre alkalmas terület”, a BATrT Szerkezeti
terve alapján pedig erdőgazdálkodási térségbe sorolt, így a tervezett átsorolás
illeszkedik a magasabb szintű tervekhez is. Az átsorolás részleteit az alábbi ábrákon és
táblázaton keresztül mutatjuk be:
A hatályos TSZT kivonata:

A tervezett TSZT kivonata:

A tervezett módosítás területi mérlege:
Területi mérleg
Jelenlegi állapot
Tervezett állapot
Területfelhasználás
Terület
Területfelhasználás
Terület
Má
59 961 m2
Eg
59 961 m2
Összesen:
59 961 m2
Összesen:
59 961 m2
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6.2. A HATÁLYOS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERV TERVEZETT
MÓDOSÍTÁSAI
1. terület
A tervezési területen az önálló lakó funkció elhelyezhetőségének érdekében az
építési övezeti besorolás Vi-SZ-2-ről Vi-SZ-3-ra változik, mely egy már létező építési
övezet és melyben ez a funkció is elhelyezhető.
A hatályos SZT kivonata:

A tervezett SZT kivonata:

A VÉSZ tervezett módosítása:
A tervezett módosítás a VÉSZ-t nem befolyásolja, mivel a Vi-SZ-3 építési övezet már
létező eleme a VÉSZ-nek.
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2. terület
A tervezési területen és annak közvetlen közelében, a korábbi várakozásokkal
ellentétben, nem a gazdasági funkció, hanem jellemzően a lakó funkció
megjelenése erősödött az elmúlt években. A tervezett módosítás ezt a tendenciát
kívánja lekövetni a még jellemzően nem, vagy csak részlegesen beépült területeken.
Az övezeti átsorolás keretében a területen a korábbi Gksz-SZ-5 besorolás egy
újonnan létrejövő Vi-SZ-11 építési övezetre módosul, mely övezetben az önálló lakó
funkció elhelyezése is megengedett, ugyanakkor a Gksz-SZ-5 övezetben korábban
keletkeztetett jogok sem csorbulnak.
A hatályos SZT kivonata:
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A tervezett SZT kivonata:
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A VÉSZ tervezett módosítása:
Mivel az alkalmazott Vi-SZ-11 építési övezet új elem a VÉSZ-ben, így a rendelet
módosítása is szükséges. Az új építési övezet összehasonlítása a korábbi besorolással:

11.

Vi-SZ-11

SZ

800

35

35

30

1,0

3,0

7,5

Az összehasonlításban két pirossal kiemelt eltérés látható:
- A telekméret csökkentésének oka, hogy a területen már történtek korábban
telekosztások és az így kialakult telkek mérete nem éri el minden esetben az
1000 m2-t, ráadásul önálló lakó funkció elhelyezése esetén jellemzően elég
lehet a 800 m2-es minimális telekméret is.
- A szintterületi mutató esetében matematikai alapja van a módosításnak. Míg
korábban a Gksz övezetben egy raktár, vagy csarnok épület úgy is elérhette
a 7,5 m-es épületmagasságot, hogy közben a belső szintterületek száma csak
1, vagy részlegesen 2 lehetett, addig lakóépület esetében a 7,5 m-es
épületmagasság F+1+T szintes épületek kialakítását teszi lehetővé. Ez nem
teljes 3 szintterületet eredményezhet épületenként, így a 35%-os
beépítettséggel és 2,8 szint beépítettséggel számolva 1,0-es érték jön ki a
szintterületi mutató értékének.
Az új Vi-SZ-11 építési övezetnek új előírásai is bekerülnek a VÉSZ-be:
„A Vi-SZ-11 jelű építési övezetben lakóépület és az intézményi, illetve lakó
rendeltetést nem zavaró gazdasági épület is létesíthető. Az övezetben
a) lakáscélú felhasználás esetén telkenként legfeljebb 200 telekm2-ként egy lakás
létesíthető, amennyiben a lakhatáshoz szükséges környezetvédelmi feltételek
biztosíthatók
b) új lakóépület létesítése esetén a jogszabályok szerint szükséges gépjárműelhelyezést legalább 50 %-ban épületben kell biztosítani és a gépkocsitároló
megépítéséhez szükséges min. 20 m2/szgk. bruttó alapterületet a beépített
bruttó alapterületbe akkor is bele kell számítani, ha az a lakóépülettel egy
időben nem valósul meg.”
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3. terület
A tervezett módosítás keretében a meglévő szálloda jelenlegi Vi-SZ-5 építési
övezetének részleges módosítása és a szomszédos Lke-O-2 övezeti besorolású tömb
átsorolása is tervezett. A cél részben a szálloda bővíthetőségének biztosítása, részben
pedig az önkormányzati tulajdonú szomszédos telkek a kialakuló környezethez való
igazítása.
A hatályos SZT kivonata:

A tervezett SZT kivonata:
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A VÉSZ tervezett módosítása:
A szálloda területén egyes beépítési paraméterek módosítása csak új építési övezet
kijelölésével oldható meg, mivel a Vi-SZ-5 építési övezet Vecsés más területein is
alkalmazott. Az új Vi-SZ-12 övezet és a jelenlegi Vi-SZ-5 övezetek közti eltérések:

12.

Vi-SZ-12

SZ

2500

40

40
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1,2

6,0

13,5

A minimális telekméret csökkentését az indokolja, hogy a szállodával szomszédos
tömbön a jelenlegi Lke-O-2 besorolású telkek is
ebbe az új Vi-SZ-12 építési övezetbe kerülnek
átsorolásra (mivel ez az övezet jobban illeszkedik a
területen tervezett szálloda-bővítés funkciójának) és
a telkek jelenlegi geometriájának jobban megfelel
az alacsonyabb minimális érték meghatározása. A
terven már látszik, hogy a területen idő közben
telekalakítások is történtek és a szálloda
tulajdonába került korábbi 6 telek (4180/9-/14)
összevonásra került egy hrsz. alatt (4180/14). A
telekalakítás a melléklet ábra szerint történt.
A beépíthetőség maximumának növelésére azért van szükség, mert a szálloda telke
jelenleg is túlépített. Ennek kapcsán mérlegelésre került, hogy a szálloda és
környezete is igényesen és gondozott zöldfelületekkel kialakított, így a mutató
növelésének kérése méltányolható. A módosítás nélkül a szálloda további fejlesztése
ellehetetlenül. A 40% megfelel az OTÉK előírásainak is (2. melléklet, D oszlop, 8. sor),
mivel a településen a lakóterületek közül a legnagyobb beépíthetőséggel
rendelkező építési övezet 35%-os beépíthetőséggel rendelkezik (Lk-5), melytől a 40%
kevesebb, mint 25%-kal tér el.
Az új Vi-SZ-12 építési övezetnek új előírásai is bekerülnek a VÉSZ-be:
„A Vi-SZ-12 jelű építési övezet a Széchenyi úti szálloda és környezetének építési
övezete, ahol az intézményi területen megengedett rendeltetések - a gazdasági
rendeltetésű építmények kivételével - és lakóépület is elhelyezhető. Az övezetben
a) lakáscélú felhasználás esetén telkenként legfeljebb 200 telekm2-ként egy lakás
létesíthető, amennyiben a lakhatáshoz szükséges környezetvédelmi feltételek
biztosíthatók, de az építési övezetben legfeljebb hatlakásos épület létesíthető
b) új lakóépület létesítése esetén a jogszabályok szerint szükséges gépjárműelhelyezést legalább 50 %-ban épületben kell biztosítani és a gépkocsitároló
megépítéséhez szükséges min. 20 m2/szgk. bruttó alapterületet a beépített bruttó
alapterületbe akkor is bele kell számítani, ha az a lakóépülettel egy időben nem
valósul meg.”

URBANITÁS Tervező és Tanácsadó Kft.
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4. terület
A tervezési területen csak a 0167/3 hrsz-ú ingatlant érintő közterületi szabályozás kerül
megszüntetésre a telek korlátok nélküli hasznosíthatóságának érdekében.
A hatályos SZT kivonata:

A tervezett SZT kivonata:

A VÉSZ tervezett módosítása:
A tervezett módosítás a VÉSZ-t nem érinti.
URBANITÁS Tervező és Tanácsadó Kft.
www.urbanitas.hu

117

Vecsés - A hatályos településrendezési eszközök részleges módosítása

5. terület
A tervezési területen csak a 6115 hrsz-ú ingatlant érintő közterületi szabályozás kerül
megszüntetésre a telek korlátok nélküli hasznosíthatóságának érdekében.
A hatályos SZT kivonata:

A tervezett SZT kivonata:

A VÉSZ tervezett módosítása:
A tervezett módosítás a VÉSZ-t nem érinti.

6. terület
A tervezési területen a NIF által korábban tervezett vasúti aluljáró megvalósítása
lekerült a napirendről. Emiatt szükséges a szabályozás korábbi e célú módosításának
korrigálása, mivel az több építési telket is hátrányosan érint, vagy ellehetetlenít,
miközben a szabályozás célja egyelőre nem reális. A módosítás keretében:
- A vasúti aluljáró kialakításához szükséges közterületi szabályozás okafogyottá
vált;
- Az érintett Lke-0-1 építési övezetbe sorolt telkek új övezeti besorolást kapnak
(Lke-O-5), melyben az építési paramétereket úgy határozzuk meg, hogy azok
a jelenlegi állapothoz illeszkedjenek és ne lehetetlenítsék el a túlzott
beépítéssel az aluljáró esetleges későbbi megvalósíthatóságát;
- Emiatt az érintett telkek végében 22 m-es szélességben kijelölésre került egy
sáv is, mely a telek zöldfelületként fenntartandó részét jelenti;
- A Telepi út mentén a közlekedési célú területek helyett Zkk besorolású közkert
kerül kijelölésre;
- A tervlap gyalogos, kerékpáros és közúti közlekedési rajzi elemei a korábban
tervezethez képest a meglévő állapot szerint módosulnak.

URBANITÁS Tervező és Tanácsadó Kft.
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A hatályos SZT kivonata:

A tervezett SZT kivonata:

URBANITÁS Tervező és Tanácsadó Kft.
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A VÉSZ tervezett módosítása:
A tervezett módosítás keretében új Lke-O-5 jelű építési övezet kerül kijelölésre a
korábban szabályozással érintett telkek területét érintően. Az új Lke-O-5 övezet és a
jelenlegi Lke-O-1 övezetek közti eltérések:

10.

Lke-O-5
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700

25

25
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A beépíthetőségben való eltérés lényege, hogy a telkek mérete az új szabályozás
szerint újra megnő (illetve nem csökken a jelenlegi állapotukhoz képest). Viszont ha a
nagyobb területre is engedjük a 30%-os beépíthetőséget, akkor előfordulhat az a
helyzet, hogy egy 30%-ban beépült telket később nem lehet majd kisebbre
szabályozni (az aluljáró esetleges megépítésekor), mivel a fennmaradó telekrész
túlépítetté válik és ez így az egész telek kötelező kisajátítását idézheti elő.
Az új Lke-O-5 építési övezet bár új elemként kerül a VÉSZ-be, de nem feltétlenül
szükségesek új előírások a bevezetéséhez, így az Lke-O-1, Lke-O-2 és Lke-Z övezetekre
vonatkozó előírások egészülhetnek ki az Lke-O-5 övezet beemelésével:
VÉSZ 36. §
„(1) A kialakult beépítésű Lke-O-1, Lke-O-2, Lke-O-5 és Lke-Z jelű építési övezetekben
a) egy telken csak egy, legfeljebb két lakást vagy más rendeltetési egységet
tartalmazó épület létesíthető,
b) az oldalkert mérete 4,0 m
c) az épületek oldalhatáron vagy csurgó-távolságon álló homlokzatának
párkánymagassága sehol nem lehet több 5,0 m-nél;
d) az oldalhatáron álló beépítési módú övezetekben az oldalhatáron vagy
csurgótávolságon álló épülethomlokzat párkánymagassága sehol nem
haladhatja meg az övezetben előírt legnagyobb épületmagasság értékét;
e) a 35 m telekmélységet el nem érő telkek esetén az építési hely a hátsó
telekhatárig terjedhet, amelynek 6 m széles sávján belül legfeljebb 25 m2 beépített
bruttó alapterületű, kizárólag az övezetben megengedett rendeltetésű
melléképület létesíthető.”
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7. terület
A tervezési terület jelenleg önkormányzati tulajdonban van és az önkormányzat
tervei szerint ezen a területen valósulhat meg néhány sport és rekreációs célú
fejlesztés a közeljövőben. Emiatt a korábbi szabályozás módosítása szükséges, mivel
az jellemzően a terület gazdasági jellegű hasznosítását célozta, bár a terület délnyugati részén eddig is lehetőséget biztosított a fenti funkciók elhelyezésére, Vt-5 jelű
építési övezetben. A megváltozott hasznosítási célok tükrében a Vt-5 és Gksz-SZ-2
építési övezetek határai módosulnak és a közterületi szabályozások is az új igények
szerint alakulnak át.
A hatályos SZT kivonata:

A tervezett SZT kivonata:

A VÉSZ tervezett módosítása:
A tervezett módosítások a VÉSZ előírásainak módosítását nem igénylik.
URBANITÁS Tervező és Tanácsadó Kft.
www.urbanitas.hu
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8. terület
A 072/36 hrsz-ú telek a közelmúltban került az Önkormányzat tulajdonába. A telek
egy része véderdő, nagyobb része pedig Eg jelű gazdasági erdőterületként besorolt
terület, melynek egy része erdőkataszter szerint nyilvántartott erdő. Az önkormányzati
szándék a telek - kiemelt pozíciójának megfelelő – hasznosítása, legalábbis a nem
véderdővel érintett részének. A tervezett módosítás keretében erdőpótlási
kötelezettség keletkezik, melynek keretében egyrészt településszerkezeti szinten
szükséges erdőterületet pótolni (a szükséges pótlást a 6.1. fejezetben a 12-es terület
kapcsán bemutattuk), másrészt a gazdasági erdő erdőkataszter szerint nyilvántartott
részét át kell helyezni a település egy másik területére, ami egyben a telek későbbi
hasznosításának feltétele is. A telek kivételes adottságait és a rajta tervezett
funkciókat (intézményi hasznosítás, esetleg P+R) figyelembe véve a VÉSZ-ben
szereplő Vi jelű építési övezetek nem alkalmazhatók a területre, ezért a terület új ViSZ-13 jelű besorolást kapott.
A hatályos SZT kivonata:

A tervezett SZT kivonata:

A VÉSZ tervezett módosítása:
Mivel a módosítás egy új Vi-SZ-13 építési övezet kijelölésével jár, ezért a VÉSZ-t ki kell
egészíteni az új övezetre vonatkozó előírásokkal és paraméterekkel.

13.

Vi-SZ-13
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Az új építési övezet paramétereinek indoklása:
- a minimális telekméret lehetővé teszi a telek megosztását (két irányból való
megközelítéssel), de nem teszi lehetővé a felaprózódását;
- a 35%-os beépíthetőség átlagos érték a település Vi övezeteiben;
- a 25% zöldfelület intenzív hasznosítás esetén is kialakítható és elegendőnek is
tűnik annak tükrében, hogy a telek egy része megmarad erdőként;
- a szintterületi mutató a beépíthetőség és a megengedett legnagyobb
épületmagasság alapján számított érték;
- a minimális épületmagasság igazodik a szomszédos Vi-SZ-9 jelű építési
övezethez, míg a 12,5 m-es maximális épületmagasság a szintén szomszédos
Lk-1 jelű lakóterülettel van összhangban.
Az új Vi-SZ-13 építési övezetnek új előírásai is kerülnek a VÉSZ-be:
„A Vi-SZ-13 jelű építési övezetben
a) a 40.§ (2) bekezdés a)-g) pontjában megengedett rendeltetésű épületek, illetve
autós létesítmények (parkoló, autókölcsönző, járműjavító) és a hozzájuk
kapcsolódó kereskedelmi-vendéglátási, szolgáltató létesítmények helyezhetők el
az építési övezeti előírások keretei között,
b) a jelenleg erdő művelési ágú telekrészek felhasználásának, beépítésének
feltétele, hogy a terület tulajdonosa az illetékes erdészeti hatóság
hozzájárulásával az erdőpótlási kötelezettségének a hatályos jogszabályok
szerint eleget tegyen.”
9. terület
A szabályozási terv módosítására az iskola bővítése miatt van szükség. Az
önkormányzat e célra megvásárolta az iskolával szomszédos 754 hrsz-ú telket, de
annak jelenlegi besorolása Vt-2, szemben az iskola Vt-1 besorolásával. A telkek
együtt való hasznosíthatóságának érdekében szükséges őket egy építési övezetbe
sorolni, mivel az építési előírások így válnak egységessé. A szabályozási terven a Vt-1
és Vt-2 övezetek határa változik.
A hatályos SZT kivonata:

A tervezett SZT kivonata:

A tervezett módosítás a VÉSZ előírásainak módosítását nem igényli.
URBANITÁS Tervező és Tanácsadó Kft.
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10. terület
A tervezett módosítás keretében – méltányolható tulajdonosi igény alapján – a
jelenlegi Vi-SZ-6 építési övezetben megengedett legnagyobb épületmagasság
növelésére kerül sor, de mivel ilyen jelű övezet máshol is ki van jelölve, ezért egy új ViSZ-14 jelű építési övezet alkalmazása szükséges.
A módosítás keretében megszüntetésre kerül az idő közben okafogyottá vált
közterületi szabályozás is. A Tarnóczai utca végén lévő szennyvízátemelő jelölése is
visszakerül jelenlegi valós helyére, mivel áthelyezése így szükségtelenné válik.
Az érintett 6168 hrsz-ú ingatlanon lévő korábbi erdő megszüntetésre és pótlásra
került, így a telek aktuális tulajdoni lapja szerint a megnevezése „kivett beépítetlen
terület”, tehát az erdő művelés megszűnt, csak az erdőkataszteri nyilvántartásban
még nem került átvezetésre, ezért a jelölést a szabályozási tervről is töröltük:

A hatályos SZT kivonata:

URBANITÁS Tervező és Tanácsadó Kft.
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A tervezett SZT kivonata:

A VÉSZ tervezett módosítása:

14.

Vi-SZ-14
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6,0

12,0

A tervezett paraméter-módosítás tulajdonosi igény alapján történik. Figyelembe
véve a telek fekvését, városszerkezeti pozícióját és a szabályozási terven előírt 20 mes „zöld sávot” a lakóterület irányába, a kérés méltányolható.
A VÉSZ szövege a módosítás kapcsán több helyen módosul:
- A VÉSZ 41. § (1) bekezdése kiegészül az alábbiak szerint:
„A Vi-SZ-1, a Vi-SZ-2 és a Vi-SZ-6 jelű építési övezetekben a 40.§ (2) bekezdés
a)-f) pontjában megengedett rendeltetésű épületek helyezhetők el az építési
övezeti előírások keretei között.”
,mivel a tervezési terület kikerülése a Vi-SZ-6 építési övezetből azt eredményezi,
hogy a Vi-SZ-6 építési övezet előírása (az övezetben maradó területek
vonatkozásában) megegyezik a Vi-SZ-1 és a Vi-SZ-2 építési övezetek fenti
előírásával.
- A VÉSZ 41. § (4) bekezdése hatályon kívül helyeződik, mivel okafogyottá vált.

URBANITÁS Tervező és Tanácsadó Kft.
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-

A VÉSZ az új Vi-SZ-14 jelű építési övezet tekintetében az alábbi előírással
egészül ki:
„A Vi-Sz-14 jelű építési övezetben a 40. § (2) bekezdés a)-g) pontjában
megengedett rendeltetésű épületek helyezhetők el az építési övezeti
előírások keretei szerint azzal, hogy az Előd utca mögött tervezett, újonnan
beépítésre szánt területen a lakóterület melletti 20 m széles sávban
háromszintes növényállományból álló zöldfelületet kell fenntartani.”

11. terület
A tervezési terület korábban már beépítésre szánt területként szerepelt a város
településrendezési terveiben, de a legutóbbi felülvizsgálatkor ezt a besorolását
elvesztette és erdő területfelhasználásba került. A tulajdonos közben a területen lévő
erdőt megszűntette és máshol pótolta, valamint telekalakítást kezdeményezett a
telek hasznosításának okán. Emiatt jogos igénye merült fel, hogy a terület kerüljön
vissza a beépítésre szánt területek közé. A terület így Eg jelű gazdasági erdőterület
övezetből, Gksz-SZ-1 jelű gazdasági építési övezetbe kerül átsorolásra.
A tervezett módosítás keretében erdőpótlási kötelezettség keletkezik, melynek
keretében egyrészt településszerkezeti szinten szükséges erdőterületet pótolni (a
szükséges pótlást a 6.1. fejezetben a 12-es terület kapcsán bemutattuk), másrészt az
erdőkataszter szerint nyilvántartott erdőt fizikailag is pótolni kell. Ez utóbbi az
erdészettel és a tulajdonossal történt egyeztetés szerint már megtörtént és a
valóságban ténylegesen megszűntetésre került az erdő. A módosítás keretében a
terület közterületi kapcsolatait is a kialakult állapothoz igazítottuk.
A hatályos SZT kivonata:
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A tervezett SZT kivonata:

A VÉSZ tervezett módosítása:
A tervezett módosítás a VÉSZ-t nem érinti, mivel a tervezési területen egy a VÉSZ-ben
már korábban is szereplő építési övezet került kijelölésre.

12. terület
A tervezési területen Má jelű általános mezőgazdasági területen új Eg jelű gazdasági
erdőterület kerül kijelölésre a szükséges erdőpótlási kötelezettség következtében
(lásd: 6.1. fejezet 12. terület)
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A hatályos SZT kivonata:

A tervezett SZT kivonata:

Má-2

A VÉSZ tervezett módosítása:
A tervezett módosítás a VÉSZ előírásait nem érinti.
URBANITÁS Tervező és Tanácsadó Kft.
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A VÉSZ falusias lakóterület 37. § (7) bekezdésének módosítása, az építési hely utcai
telekhatártól mért mélységének 30 m-ről 45 m-re való módosítása kapcsán.
A VÉSZ 37. § (7) bekezdésé az alábbiak szerint módosul:
(7) Az építési hely utcai telekhatártól mért 30 m mélységű sávjában kell a
lakóépületet elhelyezni kivéve, ha a telek mélysége meghaladja a 60 m-t. Ebben az
esetben a lakóépület az építési helyen belül, az utcai telekhatártól mérve, a telek
mélységének a 60%-áig elhelyezhető. A telek hátsó része felé fennmaradó építési
helyen nem lakáscélú főrendeltetésű épület vagy melléképület helyezhető el.
A VÉSZ 26. §-a esetében a saroktelkekre vonatkozó egyedi előírások megalkotása, a
szabadonálló beépítés lehetővé tétele érdekében.
A VÉSZ 26. § (2) bekezdésé az alábbi c) ponttal egészül ki:
c) saroktelek esetén – a kialakult beépítés figyelembe vételével - a telek mindkét
oldalsó (nem közterülettel határos) telekhatára mentén tartható oldalkert.
Ezen felül a VÉSZ 26. § (3) bekezdésé az alábbiak szerint módosul:
(3) Az oldalhatáron álló építési helyen belül
a) az épületeket az oldalsó telekhatáron vagy attól 1,5 m-en belül (csurgótávolságra) kell elhelyezni a (2) bekezdés c) pont kivételével,
b) amennyiben a telekszélesség lehetővé teszi, az épületek az építési helyen belül
a beépíthető telekhatártól legalább 3,0 m távolság biztosításával is
elhelyezhetők, de ez a távolság nem lehet kisebb az oda néző
homlokzatmagasság felénél,
c) a (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben az épületet az előkertek határának
metszésvonalában, saroképületként is elhelyezhető, a két érintett utcában
kialakult előkert méretek figyelembe vételével.
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7. MAGASABB SZINTŰ JOGSZABÁLYOKNAK VALÓ MEGFELELÉS IGAZOLÁSA
7.1. AZ OTRT ÉS BATRT ELŐÍRÁSAINAK VALÓ MEGFELELÉS IGAZOLÁSA
Előírás:
A módosítással érintett területek közül az összes terület – ahogy Vecsés város teljes
közigazgatási területe is – az Országos vízminőség-védelmi terület övezetébe esik.
Az OTrT vonatkozó előírása szerint:
„15. § (1) Az országos vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz
övezetből történő kivezetéséről és az övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe
történő bevezetéséről a kiemelt térség és a megye területrendezési tervében
rendelkezni kell.
(2) Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése során ki
kell jelölni a vízvédelemmel érintett területeket, és a helyi építési szabályzatban az
építési övezetre vagy övezetre vonatkozó szabályokat kell megállapítani.
(3) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett
helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni.”
Megfelelés:
Az előírásnak megfelelően Vecsés város hatályos településrendezési eszközei
tartalmazzák mind a vízvédelemmel érintett területek lehatárolását, mind a
területükre vonatkozó előírásokat. Ezek jelen módosítás keretében nem változnak.
A jelenlegi lehatárolások szerint:
- a 6. és 8. számú területeket a „B” hidrogeológiai védőövezet területe érinti,
- a 7. és 9. számú területeket „B” rétegbeni hidrogeológiai védőterület felszíni
védőterülete érinti
- a 10. számú területet szennyvízátemelő védőtávolsága érinti.
A felsorolt területeken a HÉSZ vonatkozó előírásai betartandók.
A Közép-Duna-völgyi Vízügyi
Igazgatóság adatszolgáltatása
alapján Vecsés közigazgatási
területe
„belvízzel
alig
veszélyeztetett”, mely főként a
Gyáli
csatornák
mentén
kiegészül kisebb „mérsékelten
veszélyeztetett
területekkel”,
de ezek nem érintik a jelen
módosítással
érintett
területeket.
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Előírás:
Az OTrT vonatkozó melléklete alapján a módosítással érintett területek közül a 8.
számú terület érintett a „kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete” által.
Az OTrT vonatkozó előírása szerint:
„OTrT 14. §.(1) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében új beépítésre
szánt terület nem jelölhető ki.
(2) Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet
engedélyezni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint
lehet.”
Megfelelés:
A fenti övezetbe a tervezési terület jelenleg Ev jelű, véderdő övezetbe sorolt része
tartozik, melyet a módosítás során nem változtatunk meg, tehát ezen a területen új
beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre.
Előírás:
A módosítással érintett területek közül az összes terület – ahogy Vecsés város teljes
közigazgatási területe is – az ásványi nyersanyagvagyon-terület övezetébe esik.
Az OTrT vonatkozó előírása szerint:
„19/B. § (1) Az ásványi nyersanyagvagyon-terület övezetét a településrendezési
eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni.
(2) Az (1) bekezdés szerint kijelölt területen, a településrendezési eszközökben csak
olyan területfelhasználási egység, építési övezet vagy övezet jelölhető ki, amely az
ásványi nyersanyagvagyon távlati kitermelését nem lehetetleníti el.”
Megfelelés:
A hatályos településrendezési eszközök alapján a módosítással érintett területeket
bányászati, vagy nyersanyagvagyon-kitermeléshez kapcsolódó terület nem érinti. Ezt
erősíti meg a Pest Megyei Kormányhivatal Bányafelügyeleti Főosztályának legfrissebb
adatszolgáltatása is, mely szerint:
„A településen egy db bányatelek található a Vecsés V. – kavics védnevű, amely
jelenleg bányabezárás, illetve tájrendezés alatt áll.”
Előírás:
A módosítással érintett területek közül a 12-es számú területet érinti az erdőtelepítésre
javasolt terület övezete, melyet a tervezett módosítások kapcsán figyelembe
vettünk, az OTrT vonatkozó előírása szerint:
„A településrendezési eszközökben az erdőtelepítésre javasolt terület övezetét az
erdőterület területfelhasználási egység kijelölésénél figyelembe kell venni.”
Megfelelés:
A 12-es területen jelöltük ki azokat az új erdőterületeket, melyekre a hatályos
előírások alapján, a szükséges erdőterületi pótlások miatt volt szükség.
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Előírás:
A BATrT 5. § (2) bekezdése értelmében:
„Városias települési térségben és a hagyományosan vidéki települési térségben új
lakóterület, vegyes terület, gazdasági terület, illetve üdülőterület abban az esetben
jelölhető ki, ha
a) a tervezett területfelhasználás jól illeszthető a település meglevő szerkezetéhez,
b) táj- és természetvédelmi, környezetvédelmi, erdővédelmi, valamint kulturális
örökségvédelmi és árvízvédelmi szempontok alapján nem sért társadalmi érdeket,
és
c) a tervezett funkció ellátásához szükséges műszaki infrastruktúra kapacitás azt
lehetővé teszi vagy a terület igénybevételével párhuzamosan kiépül.”
Megfelelés:
Városias települési térségben új beépítésre szánt terület a 8-as (vegyes terület) és 11es (gazdasági terület) számú területeken tervezett:
8. számú terület

11. számú terület

A
területfelhasználás
illeszkedése

A tervezési területen
intézményi vegyes és
kisvárosias lakóterületek közé
ékelődő területen tervezett új
intézményi vegyes terület
kijelölése, amely illeszkedik a
város kialakult
településszerkezetéhez

A tervezési terület korábban
már beépítésre szánt
területként szerepelt a
településrendezési tervekben,
ezért a BATrT szerkezeti
tervlapja szerint is városias
települési térségbe sorolt. A
tervezett gazdasági funkció
jobban illeszkedik a terület
pozíciójához és a település
kialakult szerkezetéhez, mint a
korábban tervezett
lakóterület.

Táj-,
természetvédelmi,
környezetvédelmi,
erdővédelmi,
kulturális
örökségvédelmi
és árvízvédelmi
szempontok

A tervezési terület egy része az
Országos Erdőállomány
Adattár szerinti erdőkataszter
része. Emiatt az érintett
erdőterületek áthelyezése a
terület beépítésének feltétele.
A feltételt a HÉSZ tervezete
egyértelműen rögzíti:
„a jelenleg erdő művelési ágú
telekrészek felhasználásának,
beépítésének feltétele, hogy a
terület tulajdonosa az illetékes
erdészeti hatóság
hozzájárulásával az
erdőpótlási kötelezettségének
a hatályos jogszabályok szerint
eleget tegyen.”

A tervezési terület az Országos
Erdőállomány Adattár szerinti
erdőkataszter része. A
területen azonban jelenleg
már nincs erdő, mivel az
korábban megszüntetésre és
a tulajdonos tájékoztatása
alapján a 0257/24 és 0257/25
hrsz-ú ingatlanokra
(csereerdősítés keretében)
áthelyezésre került.
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Műszaki
infrastruktúra

8. számú terület

11. számú terület

A tervezési terület közvetlen
közelében rendelkezésre áll
minden szükséges műszaki
infrastruktúra.

A tervezési terület műszaki
infrastruktúra hálózatának
kiépítése a fejlesztés feltétele,
mely feltételt a HÉSZ
egyértelműen rögzíti:
„Az építési övezetekben lévő
építési telken az építés
feltétele a teljes
közművesítettség
rendelkezésre állása, kivéve a
14.§ (3) bekezdés szerinti
feltételek fennállását.”

Előírás:
A BATrT 7. § (2) bekezdése értelmében:
„A település közigazgatási területére vonatkoztatott területén a városias települési
térség vagy hagyományosan vidéki települési térség növekménye nem haladhatja
meg az 1/3. számú mellékletben található területi mérleg szerinti városias települési
térség és hagyományosan vidéki települési térség területének 2%-át. […]”
Megfelelés:
Vecsés közigazgatási területén - a BATrT melléklete szerinti
állapothoz képest (1712,98 ha) - a korábbi és jelenlegi
módosítások keretében, több helyen került kijelölésre új
beépítésre szánt terület az eredeti városias települési
térségen kívül (az ábra szerint).
A korábbi módosítások 15,54 ha új beépítésre szánt terület
kijelölését eredményezték, ami kiegészül most még újabb
0,8 ha-ral (8025 m2) a városias települési térségen kívül, ami
összesen 0,95%-os növekményt jelent, így megfelel az
előírásnak.
Előírás:
A BATrT 6. §-a értelmében:
„(1)
Az
erdőgazdálkodási
térséget
legalább
85%-ában
erdőterület
területfelhasználási egységbe, illetve természetközeli terület (ezen belül kizárólag
karsztbokorerdő) területfelhasználási egységbe kell sorolni. A védelmi elsődleges
rendeltetésű
erdőterületként
és
a
természetközeli
területként
besorolt
területfelhasználási egységek kiterjedése nem csökkenhet.
(2) Az egyes településeken lévő, erdőterületként besorolt területfelhasználási
egységek nagysága - a település közigazgatási területére vetítve – összességében
nem csökkenhet.”
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Megfelelés:
A tervezett módosítások kapcsán védelmi rendeltetésű erdőterület nem szűnik meg.
Egyéb besorolású erdőterület megszüntetése a 8-as és 11-es számú területeken
tervezett, de ezen erdőterületek a 12-es számú területen pótlásra kerülnek. (Lásd: 6.1.
fejezet területi mérlegek) Ennek eredményeként az erdőterületek nagysága az egész
közigazgatási területet tekintve nem változik.
A BATrT szerkezeti tervlapján ábrázol erdőgazdálkodási térség kapcsán
megállapítható, hogy csak a 8-as területet tartozik ebbe a térségbe, a 11-es számú
terület átsorolással érintett része városias települési térségbe sorolt. Ahhoz hogy a
jelenlegi állapotnál ne legyen rosszabb az erdőgazdálkodási térségek területének és
az erdő területfelhasználási egységek területének aránya, a hiányzó erdőterületek
pótlását a 12-es számú területen, erdőgazdálkodási térségen belül pótoltuk. Mivel a
12-es területen összességében több erdőterület került kijelölésre, mint amennyi a 8-as
területen megszüntetésre került, így az előírás szerinti arány pozitívan változik a
módosítások kapcsán.
Előírás:
Az OTrT 7. § (1) bekezdése értelmében:
„Az Országos Erdőállomány Adattár szerint erdőterületnek minősülő területet a
településrendezési eszközökben legalább 95%-ban erdőterület területfelhasználási
egységbe kell sorolni.”
Megfelelés:
A tervezési területek közül három terület érinti az Országos Erdőállomány Kataszter
szerinti erdőterületeket, melyek közül kettőt érint településszerkezeti átsorolás:
8. számú terület
Erdővel való
borítottság

A terület OEA
szerinti része
erdővel borított

Erdőterületi pótlás

A tervezési terület
egyéb célú
hasznosításának
feltétele a
meglévő erdő más
területen való
pótlása, mely
feltételt a HÉSZ
rögzíti.

10. számú terület

11. számú terület

A területen lévő
egykori erdő
megszüntetésre
került.
A módosítással
érintett terület
(6168 hrsz.) a
földhivatali
nyilvántartás szerint
már belterület és
művelés alól kivett
beépítetlen terület.
A korábbi erdő
Vecsés
közigazgatási
területén belül
pótlásra került.

A területen lévő
egykori erdő
megszüntetésre
került.
A korábbi erdő
pótlása a tulajdonos
tájékoztatása szerint
a 0257/24 és a /25
hrsz-ú ingatlanokon
folyamatban van. Ez
a tulajdoni lapon
még nem látszik. A
terület tervezett
hasznosításának
feltétele az
erdőterületek
hivatalos rendezése.
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A módosítás a
jelenlegi arányt
rontja:

8. számú terület

10. számú terület

11. számú terület

Nem, mert az
Önkormányzat a
meglévő erdő
pótlását a TSZT
szerint is erdő
területfelhasználású területen
pótolja.

Nem mert ez a
terület már
jelenleg sem
erdőterületbe
sorolt.

Nem mert a pótlásra
használt területek is
erdő
területfelhasználásba
soroltak.

7.2. EGYÉB ADATSZOLGÁLTATÁSNAK VALÓ MEGFELELÉS
Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali
Főosztályának friss adatszolgáltatása alapján a módosítással érintett területeket nem
érinti:
- kiváló minőségű szántóterület,
- jó minőségű szántóterület,
- erdőtelepítésre elsődlegesen javasolt terület,
viszont a 12-es területet érinti a
- erdőtelepítésre másodlagosan javasolt terület.
Ennek megfelelően a szükséges erdőterület-pótlás a 12-es területen tervezett.
A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ adatszolgáltatása alapján a
módosítással érintett területeket nem érinti az Országos Gyümölcs Termőhely
Kataszter.
7.3. BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁS
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3)
bek. b) pontja alapján „újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg
a település közigazgatási területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti
aktivitás értékhez képest nem csökkenhet”
A tervezett módosítások kapcsán, az erdőterületek megszüntetésével és
áthelyezésével, új beépítésre szánt területek is kijelölésre kerülnek. Ennek megfelelően
megvizsgáltuk a tervezett módosítások biológiai aktivitásérték-egyenlegét, melynek
eredménye az alábbi táblázatban látható.
A tervezet módosítások területi mérlege alapján számított biológiai aktivitásérték
változás
Jelenlegi állapot
Módosítással
érintett terület

Területfelhasználási
kategória

Terület
(ha)

BIA szorzó

BIA érték

2. terület

Gksz

4,21

0,4

1,684
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A tervezet módosítások területi mérlege alapján számított biológiai aktivitásérték
változás
Jelenlegi állapot
Módosítással
érintett terület

Területfelhasználási
kategória

Terület
(ha)

BIA szorzó

BIA érték

3. terület

Lke

1,19

2,7

3,213

6. terület

Övezetbe nem sorolt
közlekedési célú
terület

1,12

0,6

0,672

Vt

2,22

0,5

1,11

Gksz

6,25

0,4

2,5

Lf

0,14

2,4

0,336

8. terület

Ek

0,80

9

7,2

11. terület

Eg

5,27

9

47,43

12. terület

Má

5,996

3,7

22,1852

7. terület

Összesen:

86,3302

A tervezet módosítások területi mérlege alapján számított biológiai aktivitásérték
változás
Tervezett állapot
Módosítással
érintett terület

Területfelhasználási
kategória

Terület
(ha)

BIA szorzó

BIA érték

2. terület

Vi

4,21

0,5

2,105

3. terület

Vi

1,19

0,5

0,595

Zkk

0,53

6

3,18

Vt

0,17

0,5

0,085

Lke

0,42

2,7

1,134

Vt

4,63

0,5

2,315

Gksz

3,98

0,4

1,592

8. terület

Vi

0,80

0,5

0,4

11. terület

Gksz

5,27

0,4

2,108

12. terület

Eg

5,996

9

53,964

6. terület

7. terület

Összesen:

67,478

A fenti táblázatok alapján a település közigazgatási területére számított BIAé 18,85tel csökken a tervezett módosítások eredményeként. A településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (IX.8.) Korm. rendelet 16. § (8) bekezdése szerinti:
„A biológiai aktivitásérték szinten tartásának biztosítása érdekében, új beépítésre
szánt terület kijelölésével járó településszerkezeti terv módosítása során a 9. § (9)
bekezdés szerinti biológiai aktivitásérték növekmény (a továbbiakban: növekmény) a
teljes közigazgatási területre készülő új településszerkezeti terv elfogadásáig
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felhasználható, amennyiben a módosítással a településszerkezeti terv biológiai
aktivitásérték számítási eredménye kiegészül a (9) bekezdésben foglaltak szerint.”
Jelen eljárás keretében nem készül a teljes közigazgatási területre új
településszerkezeti terv, így a legutóbbi teljes közigazgatási területre készült
településszerkezeti terv elkészítésekor keletkezett +376 BIAé tartalékból a fenti érték
levonható. Így a teljes közigazgatási területre készülő új településszerkezeti terv
elfogadásáig a BIAé tartalék jelen módosítást követően 357,15-re módosul, amit az
előírásnak megfelelően a TSZT leíró mellékletében is rögzíteni kell.
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8. AZ ORSZÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK (OTÉK) ALÓLI
FELMENTÉS SZÜKSÉGESSÉGE
Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.)
Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) 2. mellékletének „A beépítésre szánt területek
építési használatának megengedett felső határértékei”-t tartalmazó táblázat szerint,
a vegyes intézményi területek esetében, az adott építési övezetben meghatározott
legkisebb zöldfelületnek el kell érnie a be nem épített terület 50%-át.

A jelenlegi módosítás keretében összesen 4 új vegyes intézményi építési övezet kerül
kijelölésre (Vi-SZ-11, -12, -13, -14), illetve egy meglévő (Vi-Z-10) kerül pontosításra. Az
érintett övezetek paraméterei az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:

Sorszám

Építési övezet
övezet jele

Beépítési
mód

10.

Vi-Z-10

Z

Sorszám

Építési övezet
övezet jele

Beépítési
mód

11.
12.
13.
14.

Vi-SZ-11
Vi-SZ-12
Vi-SZ-13
Vi-SZ-14

SZ
SZ
SZ
SZ

Az építési telek kialakítható
legnagyobb
legkisebb
legkisebb
beépítettsége terepszint
zöldterülete
felülete
felett
alatt
m2
%
%
%

3500

40

90

20

Az építési telek kialakítható
legnagyobb
legkisebb
legkisebb
beépítettsége terepszint
zöldterülete
felülete
felett
alatt
m2
%
%
%

800
2500
3000
2200

35
40
35
35

35
40
40
50

A fenti táblázatban meghatározott értékekből
mellékletében meghatározott feltétel, nem teljesül.
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30
25
25
30

Legnagyobb
szintterületi
mutató
m2/telek m2

Az épület
magassága
„Ém”
legalább
legfeljebb
m
m

2,0

6,0

Legnagyobb
szintterületi
mutató
m2/telek m2

Az épület
magassága
„Ém”
legalább
legfeljebb
m
m

1,0
1,2
1,5
1,0

látható,

25,0

3,0
6,0
4,5
6,0

hogy

az

7,5
13,5
12,5
12,0

OTÉK

2.
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Az eltérés indoklásához bemutatjuk Vecsés hatályos Helyi Építési Szabályzatának ide
vágó 1. mellékletének 5. pontjában található táblázatát, mely a Vecsésen kijelölt
összes jelenlegi vegyes intézményi terület paramétereit tartalmazza:

Sorszám

Építési övezet
övezet jele

Beépítési
mód

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vi-SZ-1
Vi-SZ-2
Vi-SZ-3
Vi-SZ-4
Vi-SZ-5
Vi-SZ-6
Vi-SZ-7
Vi-SZ-8
Vi-SZ-9
Vi-Z-10

SZ
SZ
SZ
SZ
SZ
SZ
SZ
SZ
SZ
Z

Az építési telek kialakítható
legnagyobb
legkisebb
legkisebb
beépítettsége terepszint
zöldterülete
felülete
felett
alatt
m2
%
%
%

1500
2000
1000
3000
5000
2200
20000
5000
3000
3500

35
40
30
35
25
35
35
45
35
40

50
50
45
50
35
50
50
65
40
90

30
20
30
30
25
30
20
25
30
20

Legnagyobb
szintterületi
mutató
m2/telek m2

1,0
1,0
0,85
1,35
1,2
1,0
1,2
2,5
1,0
2,0

Az épület
magassága
„Ém”
legalább
legfeljebb
m
m

6,0
6,0
4,5
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
4,5
6,0

7,5
12,0
7,5
13,0
13,5
9,0
15,0
15,0*
9,0
25,0

Látható, hogy az összes vegyes intézményi építési övezet esetében következetesen
az OTÉK előírástól kis mértékben eltérő számok (2,5-10% közötti eltérések) kerültek
alkalmazásra, melynek oka Vecsés talajadottságaira vezethető vissza.
Vecsés Város területén általánosan megállapítható, hogy nagyon magas a talajvíz.
Emiatt a felszín alatti építkezés csak korlátozottan alkalmazható és egyáltalán nem
gazdaságos. Ezen adottság miatt, a vegyes intézményi területek esetében, az egyes
funkcióhoz kötődő – adott esetben nagyobb számú - személygépjármű
parkolóhelyek telken belüli elhelyezését a felszínen kell megoldani. A parkolóhelyek
burkolt felületeinek helyigénye miatt alakult ki a fenti táblázatokban bemutatott
legkisebb zöldfelületi %-os értékek alkalmazásának gyakorlata.
Az alkalmazott eltérések másik oka, hogy Vecsés hatályos településrendezési
eszközei, a megváltozott jogszabályi keretek között, a település egészére 2016-ban
kerültek elfogadásra:
- Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 94/2016. (IV.26.) számú
határozata Vecsés Város Településszerkezeti tervének elfogadásáról
(azóta már módosult)

-

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016.
önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról

(IV.28.)

(azóta már módosult)

Az akkori módosítás első sorban a jogszabályi megfeleltetést célozta, ezért az egyes
építési övezetek paramétereit nem újonnan határozta meg, hanem átemelte a
korábbi tervekből. Ugyanakkor mivel a 2016-os tervek az egész településre újonnan
kerültek elfogadásra, így abban az esetben, ha az Önkormányzat a korábbinál
kedvezőtlenebb építési paramétereket állapít meg a meglévő és az újonnan
kijelölésre kerülő vegyes intézményi építési övezetek tekintetében, akkor felmerülhet
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
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(továbbiakban: Étv.) 30. § (3) bekezdése szerinti kártalanítás lehetősége is, melyet az
Önkormányzat el kíván kerülni.
Ennek megfelelően a jelen módosítás keretében újonnan kijelölésre kerülő Vi-SZ-11, 12, -13, -14 építési övezetek paraméterei egyrészt illeszkednek a vecsési hasonló
építési övezetek paramétereihez, másrészt illeszkednek a területükön korábban
kijelölt építési övezetek korábbi vonatkozó értékeihez is.
Összefoglalva
A bemutatott természeti adottságok alapján és a korábbi hatályos
településrendezési eszközök jogfolytonosságának biztosítása érdekében, kérjük a
Vecsés területén kijelölt és újonnan kijelölésre kerülő vegyes intézményi építési
övezetek paraméterei közt szereplő „legkisebb zöldfelületi arány” tekintetében, az
OTÉK 2. mellékletében szereplő értéktől való eltérés lehetőségének biztosítását.
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9. SZAKÁGI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK
9.1. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK
A módosítással érintett területek közül:
 Az 1., a 3., 9. és a 12. számú területek esetében a tervezett módosítások
nincsenek jelentős hatással az adott területeket kiszolgáló meglévő, vagy
tervezett közlekedési infrastruktúrára, sem közúti, sem tömeg-, gyalogos, vagy
kerékpáros-közlekedési aspektusból.
 A 4., 5., 6., 10. számú területek esetében a módosítás kimondottan a tervezett
közlekedési infrastruktúra megváltoztatására irányul.
 A 4., 5. és 10. számú területek esetében a korábban kiszabályozott
közlekedési célú közterületek megszüntetése a cél, de ez az érintett
területek kiszolgálhatóságát nem befolyásolja, csak mint a területek
hasznosításának jelenlegi korláti kerülnek megszüntetésre.
 Az 6. számú terület esetében, egy korábban tervezett közlekedési
fejlesztés – beláthatatlan idejű – elhalasztása miatt szükséges a
tervezett állapot újbóli korrigálása. Ez a módosítás a korábbi tervezett
állapotot szünteti meg és a tervre a jelenlegi közúti-, és gyalogos
infrastruktúra elemek kerülnek „visszarajzolásra”, míg a tervezett
kerékpáros infrastruktúra nyomvonala is a meglévő közúti
kapcsolatokhoz illeszkedik.
 A 2., 7., 8. számú területek esetében a tervezett módosítás valamelyest
hatással lehet az egyes területeket kiszolgáló tervezett közlekedési
infrastruktúra hálózatok alakulására.
 A 2. számú terület esetében, a korábban tervezett gazdasági
területfelhasználással
szemben,
várhatóan
a
lakó
célú
területfelhasználás kerül előtérbe, melynek kiszolgálása a tervezett
telekstruktúra függvényében, a meglévő közúti kapcsolatokról
közvetlenül,
vagy
magánutak
kialakításával
közvetve
is
megvalósítható. A tervezett módosítás a jelenlegi tömeg-, gyalogos- és
kerékpáros közlekedésre nincs jelentős hatással, de javasolt a tervezett
belső kiszolgáló úthálózat a gyalogosok és kerékpárosok szempontjából
is biztonságos kialakítása.
 A 7. számú terület esetében a vegyes és gazdasági célú területek
kiszolgálása várhatóan a ténylegesen megvalósuló funkciók
helyigényétől függ majd. A tervezési területet három irányból kialakított
közlekedési célú közterületek veszik körbe, de a terv szerint a kelet felé
szomszédos lakóterületek mentén egy újabb kiszolgáló út kialakítása is
tervezett. A terület kiszolgálása ezen közlekedési területekről
megoldható, de szükség esetén belső magánutak kialakítására is van
lehetőség.
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A 8. számú terület esetében a terület kiszolgálása a meglévő közterületi
kapcsolatokról jelenleg is megoldható, de a helyzet a terület körüli
tervezett szabályozások megvalósításával még tovább javítható.
A 11. számú terület tervezett
kialakításához,
a
feltáró
út
csatlakozása, az M0 alacskai
csomópontjának lehajtója melletti
körforgalmon keresztül biztosítható,
mivel a körforgalom korábban a
tervezett csatlakozás csonkjának
kiépítésével valósult meg. A terület
pozíciójából fakadóan elsősorban
gépjárművel lesz megközelíthető.
Vecsés lakóterületeitől lévő relatív
nagyobb
távolsága
miatt
várhatóan a gyalogos és kerékpáros megközelítés csak másodlagos jelleggel,
vagy alternatív megoldások alkalmazásával (pl. mikrobuszos szállítás)
valósulhat meg.




9.2. KÖZMŰ JAVASLATOK
A fejlesztésre javasolt belterületi területek vagy már jelenleg is teljes közműellátással
rendelkező területen, vagy ahhoz kapcsolódó területen fekszenek. Ezeknél a teljes
közműellátás biztosítása megoldható, azaz a villamosenergia, a vezetékes ivóvíz
ellátás, közcsatornás szennyvízelvezetés és a földgázellátás, valamint a csapadékvíz
elvezetése is rendelkezésre állhat. Meg kell említeni a megújuló energiahordozók
hasznosításának igényét, egyben követelményét is, amellyel a fenntartási költségek
csökkenthetők, s vele együtt a közhálózatról történő energiaellátási igény is.
A külterületen beépítésre szánt új használati mód megváltoztatás közműves
szempontból akkor lehetséges, ha annak is legalább a részleges közműellátása
biztosítható
úgy,
hogy
a
szennyvízelvezetés,
elhelyezés
a
legkisebb
környezetkárosítás, veszélyeztetés nélkül legyen megoldható, az erre vonatkozó helyi
építési szabályzatban rögzített előírás szigorú betartásával.
Mivel nem minden módosítással érintett területen ismertek a tervezett beruházások
részletes paraméterei, ezért általánosságban kijelenthető, hogy a közműüzemeltetők egy-egy beruházáshoz a tényleges igénybejelentés alapján határozzák
majd meg az igénynövekedés kielégítési lehetőségének műszaki-gazdasági
feltételeit. Az igények felfutásának várható üteméhez igazítva kell az ágazati
fejlesztési feladatokat megvalósítani.
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A módosítással érintett területek közül:
 A 4., 5., 6., 9., 10. és 12. számú területek esetében a tervezett módosításoknak
– azok jellegéből fakadóan - nincs a közműveket érintő közvetlen hatása.
 Az 1., 2., 3. és 7. számú területek esetében a már beépítésre szánt területek
övezeti átsorolása, vagy a meglévő építési övezet egyes paramétereinek
megváltoztatása a cél. Ezen területek esetében a tervezett módosítások – az
alábbiakban részletezettek szerint - várhatóan nem okoznak jelentős
közműigény-módosulást. A területek teljes közművesítése megvalósítható a
környező
közterületek
mentén
húzódó
közmű-vezetékekre
való
rácsatlakozással.
 Az 1. számú terület esetében a terület beépíthetősége nem, csak az
elhelyezhető funkciók jellege változik, mely várhatóan nem okoz
jelentős közműigény-módosulást a tervezési területen.
 A 2. számú területen a gazdasági funkció helyett, lakó funkció
megjelenése várható, mely a közműigények szempontjából csak
minimális többlet-igénnyel jár, mert a tervezési területen a gazdasági
funkció mellett, a tulajdonos számára eddig is megengedett volt lakó
rendeltetésű épület elhelyezése. Az igazi változás csak az elhelyezhető
lakások számában jelentkezik, de a kialakuló igény-többlet kielégíthető
a környező közterületek mentén húzódó közmű-vezetékekről.
 A 3. számú területen a lakóterület és vegyes intézményterület közti
átsorolás nem jár jelentős közműigény-változással. Emellett az új építési
övezetben
valamivel
magasabb
beépítési
százalék
került
meghatározásra, de ez a kialakult állapothoz való igazodás érdekében
történt, mivel a szálloda telke már eddig is túlépített volt.
 A 7. számú terület esetében egyelőre nem ismert a tervezett valós
használat, így ebben az esetben a közmű-üzemeltetők majd a tervezett
beruházások tényleges igénybejelentése alapján határozzák meg az
igénynövekedés
kielégítési
lehetőségének
műszaki-gazdasági
feltételeit.
 Új beépítésre szánt terület a 8. és 11. számú területek esetében kerül kijelölésre.
 Vecsés város hatályos Helyi Építési Szabályzata (VÉSZ) szerint a
beépítésre szánt területen, vegyes intézményterületen, az egyes
telkeken az építés feltétele a teljes közművesítettség rendelkezésre
állása. A 8. számú terület, fekvéséből adódóan, kiemelt közlekedési
területek mellett fekszik, melyek mentén a tervezett fejlesztéshez
szükséges közművek is biztosíthatók, a meglévő hálózatokra való
rákötéssel.
 A 11. számú terület esetében a VÉSZ 43. § (6) bekezdése az alábbiakat
tartalmazza: Az építési övezetekben (Gksz) lévő építési telken az építés
feltétele a teljes közművesítettség rendelkezésre állása, kivéve a 14.§
(3) bekezdés szerinti feltételek fennállását.
A továbbiakban a kivétel szerint - mivel a tervezett gazdasági jellegű
beruházást követően a napi keletkező szennyvíz mennyisége
várhatóan meghaladja majd az 5 m3-t és a jelenlegi közcsatorna
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hálózat 200 m-nél távolabb esik a területtől – az alábbi VÉSZ előírások
vonatkoznak a tervezési területre:
ba) zárt medencés szennyvízgyűjtés nem alkalmazható,
bb) megengedett egyedi, házi szennyvíztisztító kisberendezés
alkalmazása, ha:
1. a közcsatornára csatlakozás lehetősége 200 m-en belül nem áll
rendelkezésre,
2. a tisztított vizek számára a megfelelő felszíni élővíz befogadás
megoldható (felszín alatti tisztított vízelhelyezés tilos),
3. az egyéb előírások, korlátok nem tiltják, valamint illetékes
szakhatóságok is hozzájárulnak,
4. a kisberendezés védőterület igénye nem nyúlik túl a tárgyi
telken, továbbá
5. a tisztítóberendezéssel azt a tisztítási hatásfokot el lehet érni, amit
a befogadóhoz igazítva az illetékes szakhatóság meghatároz.
Az előírás tehát megengedi a fentieket a szennyvízhálózatra való
rákötés pótlásaként, de ennek ellenére a szakmai ajánlás mégis az,
hogy a terület fejlesztését komplexen kezelve, a szomszédos – már
belterületi – gazdasági területek fejlesztésével és az érintett
tulajdonosok összefogásával, ajánlott egy nyomott szennyvízvezeték
kiépítése és rácsatlakoztatása a város már meglévő és üzemelő
rendszerére. A rácsatlakozás lehetőségeit, a többi közmű kiépítésének
alternatívái mellett, önálló tanulmánytervben célszerű vizsgálni.
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A becsült közműigények meghatározása azon módosítással érintett területek
esetében, ahol a módosítás következményeként többlet igény (vagy a 7. számú
terület esetében igény csökkenés) jelentkezhet a közművek kapcsán, az alábbiak
szerint alakul:
Tervezett
szintterületi
mutató

Összes
építhető
szintterület
növekmény
(m2)

Becsült
vízigény
(m3/nap)

Keletk.
szennyvíz
(m3/nap

Villamos
energia
(kW)

Földgáz
igény
(nm3/h)

Területszám

Terület
(ha)

Jelenlegi
szintterületi
mutató

2.
3. egy
része
7. egy
része

4,21

0,7 (Gksz)

1,0 (Vi)

12630

38

36

253

53

1,19

0,6 (Lke)

1,2 (Vi)

7140

21

20

143

30

2,27

1,0 (Gksz)

0,9 (Vt)

-2270

-7

-6

-45

-9

8.

0,8

1,5 (Vi)

12000

36

34

240

50

11.

5,27

1,0 (Gksz)

52700

45

44

526

110

Összesen:

82200

133

128

1117

234

beép.
nem
szánt
beép.
nem
szánt

Reálisan a már meglevő, kiépített hálózatokkal rendelkező területeken, a település
jelenlegi belterületén, a már beépített területeken belül jelentkező igények ellátását,
különösebb külső hálózatfejlesztési igény nélkül ki lehet elégíteni, vagy a már
meglevő elosztóhálózatokról, vagy az elosztóhálózatok helyi továbbépítésével, új
bekötések kiépítésével.
Meg kell említeni, hogy az új igények kielégítésének feltétele egyrészt a közhálózat
megléte, vagy kiépítése az új igénylő telkéig és arról közművenként a bekötések, a
fogadó helyek és mérőhelyek megépítése. Másrészt a vízi közműveknél a
közműfejlesztési hozzájárulás befizetése, energiaközműveknél a szolgáltatókkal való
megállapodás megkötése, amelyben a szolgáltatók a szolgáltatás műszakigazdasági feltételeit rögzíthetik.
9.3. TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM ÉS ZÖLDFELÜLETI JAVASLATOK
A módosítással érintett területek közül a legtöbb városias környezetben található,
ahol a táji- és természeti értékek védelme nem, vagy csak az „urbánus táj”
vonatkozásában értelmezhető:
 Az 1., 2., 3., 4., 5., 6. és 9. számú területek esetében a tervezett
módosításoknak nincs jelentős táji, vagy természeti értékeket érintő
vonatkozása.
 A 7., 10. és 11. számú területek esetében, nagyobb kiterjedésű, fejlesztésre
előkészített területekről beszélünk, ahol a korábbi funkció már megszüntetésre
(az erdők esetében áthelyezésre) került és mivel ezek a területek jelenleg
parlagon, hasznosítatlanul állnak, a tervezett beruházások megvalósulásával
a jelenlegi állapotukban pozitív változás várható.
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A 8. és 12. számú területek esetében, a jelenlegi állapotukhoz képest jelentős
változás várható.
 A 8. számú területen, a jelenlegi erdőterületek helyén, új beépítésre
szánt terület került kijelölésre. Az új funkció illeszkedik a terület körüli
városi szövetbe, de a terület funkcióváltásának és beépíthetőségének
feltétele a jelenlegi meglévő erdő fizikai pótlása.
 A 12. számú területen, a BATrT szerinti erdőgazdálkodási térség
területén, új erdőterületek kerülnek kijelölésre. Ezen területek - a
termőhelyi adottságuk révén - alkalmasak valódi erdő telepítésére is,
de az erdőterületek kijelöléséhez a fizikai erdősítés nem feltétlenül
kapcsolódik.

A zöldfelületi rendszer alakulása a tervezett módosítások kapcsán, jellemzően pozitív
mérlegű, azzal együtt, hogy a módosítással érintett területek többségén a tervezett
módosítás nincs hatással az egyes területek zöldfelületi arányára, vagy a
kialakított/kialakítandó zöldfelületek minőségére.
Számszerűleg nem ezt tükrözi a 7.3. fejezetben bemutatott biológiai aktivitásérték
számítás végeredménye, mely negatív mérleget ad. A mérleg azonban nem a valós
állapot, hanem a településszerkezeti területfelhasználási kategóriák átlagértéke
alapján számítandó. A negatív mérleg valódi oka, hogy egyes esetekben a
megszűnő területeket a TSZT alapján magasabb értékkel kel számításba venni, mint
ahogyan azt a valóságban kialakult állapot indokolná. Példa erre a 11. számú
terület, ahol a TSZT szerint erdőterület kerül megszüntetésre, miközben a valóságban
a területen már nincs erdő, mivel azt a tulajdonos tájékoztatása alapján
megszüntették és más területen pótolták.
A tervezett módosítások között nincs olyan jellegű módosítás, amely valamely
övezetben csökkentené a minimálisan kialakítandó zöldfelületek arányát, ellenben
van olyan jellegű módosítás (6. számú), melynek keretében nagyobb méretű új Zkk
közkert (Zkk) övezet került kijelölésre.
A még beépítetlen, kihasználatlan területek esetében a jelenlegi alacsony minőségű,
gyepszintű zöldfelületi borítottság, a tervezett beruházások megvalósulásával
mindenképpen változni fog és az új beruházásokkal együtt kialakuló új zöldfelületek
esetében elvárás azok minőségi kialakítása is.
A megszüntetendő erdőterületek (8. számú terület) kötelező pótlását, a hatályos
jogszabályi előírások biztosítják.
Összességében tehát bár a BIAé egyenleg negatív, de a valós állapotban a
tervezett módosítások kapcsán a zöldfelületi rendszerben pozitív változás várható,
elsősorban a kialakítandó zöldfelületek minőségében.
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9.4. KÖRNYEZETVÉDELMI JAVASLATOK
A tervezett módosítások nagy része nem hordoz magában a jelenlegi állapottól
jelentősen eltérő környezeti kockázatot, de környezetvédelmi témakörben az alábbi
szempontokat ki kell emelni:
 A jelenleg beépítetlen területeken a jövőben magvalósuló beruházásokkal
egy időben, biztosítani kell a beruházás teljes közmű-ellátottságát is,
megelőzve ezzel az esetleges talaj, vagy a felszíni és felszín alatti vizek
szennyeződését, különös tekintettel Vecsés vízbázis szempontból kiemelt
státuszára.
 Újonnan létrejövő gazdasági területeken körültekintően és a VÉSZ vonatkozó
előírásait betartva kell eljárni az eltérő területfelhasználású területek határán,
elkerülendő az eltérő területfelhasználásból eredő konfliktusokat (zaj-,
levegőszennyezés, rezgés, stb.)
VÉSZ 43. § (7): „Az építési övezetekben, amennyiben az lakó-,
településközponti vagy intézményi vegyes, illetve különleges területtel határos,
a szomszédos lakó-, vegyes, illetve különleges területek felé telken belül, a
telek telekhatárai mentén, összefüggő, többszintes zöld sávot kell kialakítani,
melynek minimális szélessége 10,0 m, kivéve, ha az övezeti előírás másképpen
nem rendelkezik.”
 A módosítással érintett területeken nem jellemző az illegális hulladéklerakás,
azonban a területek egy része, perifériális fekvése miatt, potenciálisan
veszélyeztetett. A területek javasolt feltárása, hasznosítása ezen veszélyeztetés
mértékét jelentősen csökkenti.
A Környezeti Vizsgálat (KV) szükségtelenségének megállapítására irányuló előkészítő
eljárás szabályszerűen lefolytatásra került, a KV szükségessége melletti állásfoglalás
nem érkezett be.
A KV szükségtelenségéről nyilatkozott:
 Pest Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész
 Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
 Pest Megyei Kormányhivatal Bányafelügyeleti Főosztály
A KV szükségességének megítélése kapcsán nem illetékes és erről nyilatkozott:
 Pest Megyei Főépítész
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IV. JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK
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7. melléklet a 121/2018. (V.29.) önkormányzati határozathoz
VECSÉS VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE
LEÍRÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA
[…]
2. VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK BEMUTATÁSA
A fejezet az alábbi táblázat tartalmával egészül ki:
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVI MÓDOSÍTÁST IGÉNYLŐ TERÜLETEK
TERÜLETFELHASZNÁLÁSI ADATAINAK ÉS MUTATÓINAK VÁLTOZÁSAI
A
TSZT területfelhasználás módosítás
Terület
módosítás
Érintett hrsz.
(ha)
hatályos
tervezett
sorszáma
Vegyes
Övezetbe nem
0,17
településközponti
sorolt
terület
6.
1. Beépítésre szánt területi
közlekedési célú
növekménnyel járó
Kertvárosias
terület
0,42
változások
lakóterület
Vegyes
8.
0,80
Közjóléti erdő
intézményterület
Kereskedelmi,
Gazdasági
11.
5,27
szolgáltató
erdőterület
gazdasági terület
1. Összesen:
6,66 ha
A
TSZT területfelhasználás módosítás
Terület
módosítás
Érintett hrsz.
(ha)
hatályos
tervezett
sorszáma
Kereskedelmi,
Vegyes
2.
4,21
szolgáltató
intézményterület
2. Beépítésre szánt
gazdasági terület
területen belüli
Kertvárosias
Vegyes
területfelhasználás
3.
1,19
lakóterület
intézményterület
változások
Kereskedelmi,
2,27
szolgáltató
Vegyes
gazdasági terület településközponti
7.
terület
Falusias
0,14
lakóterület
2. Összesen:
7,81 ha
1+2. Összesen:
14,47 ha
A
TSZT területfelhasználás módosítás
3. Beépítésre szánt terület
Terület
módosítás
Érintett hrsz.
visszaminősítése
(ha)
hatályos
tervezett
sorszáma
beépítésre nem szánt
területté
3. Összesen:
0,00 ha
A
TSZT területfelhasználás módosítás
Terület
módosítás
Érintett hrsz.
(ha)
hatályos
tervezett
sorszáma
4. Beépítésre nem szánt
Övezetbe nem
területen belüli
sorolt
6.
0,53
Közkert
területfelhasználás
közlekedési célú
változások
terület
Általános
Gazdasági
12.
5,996
mezőgazdasági
erdőterület
terület
4. Összesen:
6,52 ha
Módosítással érintett területek összesen (1.+2.+3.+4.):

20,99 ha

3. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA
BATrT 1/3. számú mellékletének való megfelelés az alábbiakra módosul:

Térségi
területfelhasználási
kategória

BATrT 1/3. számú
melléklet
szerinti állapot
Terület (ha)

%

Városias települési térség

1712,98

47,36

Nagy kiterjedésű
zöldterületi települési
térség

7,76ha

0,21

1,71

Magas zöldfelületi arányú
települési térség

Erdőgazdálkodási térség

Mezőgazdálkodási térség
Építmények által igénybe
vett térség

61,82ha

583,68

736,34

514,63

16,14

20,36

14,23

Fejlesztési
lehetőség a
2005. évi LXIV.
tv. alapján
Terület
34,26 ha
városias
települési térség

A jelenlegi és a korábbi
módosítások területei
együtt

Megfelelés igazolása

Terület (ha)

%

15,54 + 0,8 =
16,34

0,95

--

--

--

BATrT 5. § (7) bek.:
A térségben beépítésre nem szánt különleges terület – temető van kijelölve - megfelel.

18,55 ha
beépítésre szánt
különleges
terület

16,63 ha

26,9

BATrT 5. § (7) bek.:
A térség 26,9%-a (16,63 ha) van beépítésre szánt különleges
területbe sorolva, ami kisebb, mint 30 % - megfelel.

Terület (ha)
BATrT 5.§ (6) bek.:
A növekmény kisebb, mint 2% - megfelel.

A mutató nem értelmezhető, mivel az OTrT az erdőtelepítésre
alkalmas terület övezetét már megszüntette, de ez az érték még
azt is magában foglalja. Az erdőgazdálkodási térség - az
erdőtelepítésre alkalmas területekkel és az országos közutak
területével csökkentett – mérete Vecsésen 438,2 ha. Ehhez
viszonyítva a TSZT-ben erdőterületként kijelölt területek 386,47
ha mérete már 88,19% - ami megfelel.
Jelen módosítás keretében a térségben kijelölt erdőterületek
nagysága további 5,27 ha-ral növekszik. Az összterület 391,74
ha-ra nő.

15%, vagyis
87,55 ha
egyéb területfelhasználási
egységbe
sorolható
73,63 ha
egyéb területfelhasználási
egységbe
sorolható

653,31 ha
mezőgazdasági,
15,24 ha
természet-közeli
terület

--

--

A mezőgazdasági térségből a TSZT-ben 653,31 ha
mezőgazdasági területbe, 15,24 ha pedig természetközeli
90,79
területfelhasználásba sorolt. Összesen 668,55 ha, ami 90,79 %.megfelel.
--

További
fejlesztési
lehetőség

OTrT 6. § (2) bek. f) pontnak megfelelően különleges
beépítésre szánt repülőtéri és közműterületként előirányzott.

17,92

--

1,92

--

5,84
--

4. A TELEPÜLÉS TERÜLETI MÉRLEGE
Vecsés város területi mérlege az alábbiak szerint változik
Területi mérleg
Beépítésre szánt területek
Területfelhasználási kategória

Terület (ha)

Kisvárosias lakóterület

19,45

Kertvárosias lakóterület

414,1

Falusias lakóterület

84,41

Településközponti vegyes terület

80,23

Vegyes intézményterület

67,2

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület
Reptér fejlesztéséhez kapcsolódó kereskedelmi-szolgáltató
gazdasági terület
Ipari gazdasági terület

504,07

Különleges reptér terület

503,84

Különleges lovassport terület

21,10

Különleges mezőgazdasági üzemi terület

8,92

Különleges folyékony hulladék kezelésére szolgáló terület

1,62

Különleges rekreációs célú terület

20,85

Különleges sportolási célú terület

6,09

Beépítésre szánt területek összesen

203,17
123,54

2058,59

Beépítésre nem szánt területek
Területfelhasználási kategória
Vasúti közlekedési terület
Egyéb területfelhasználási egységbe nem sorolt
közlekedési célú terület
Gazdasági erdő

Terület (ha)
19,40
211,89
323,446

Védelmi erdő

91,40

Közjóléti erdő

0,1

Általános mezőgazdasági terület

681,114

Kertes mezőgazdasági terület

128,12

Természetközeli terület

20,07

Közkert területe

4,43

Közpark területe

8,45

Vízgazdálkodási terület

41,22

Beépítésre nem szánt különleges rekreációs célú terület
Beépítésre nem szánt különleges mezőgazdasági üzemi
terület
Beépítésre nem szánt különleges bánya terület

14,80

Beépítésre nem szánt különleges temető terület

8,73

2,47
3,77

Beépítésre nem szánt területek összesen

1559,41

A település teljes területe

3618 ha

5. A BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYE
A fejezet az alábbi táblázattal egészül ki, melynek eredményeként a TSZT módosítás biológiai aktivitásérték
egyenlege - jelen módosítást követően - az alábbiak szerint módosul:
A BIAé módosítással érintett területek lehatárolása:

A lehatárolt területeken tervezett módosításokhoz kapcsolódó önkormányzati döntések száma:
- a 146/2017.(IV.26.) ÖK. határozatában,
- a 148/2017.(IV.26.) ÖK. határozatában,
- a 152/2017.(IV.26.) ÖK. határozatában,
- a 154/2017.(IV.26.) ÖK. határozatában,
- a 155/2017.(IV.26.) ÖK. határozatában,
- a 204/2017.(IV.26.) ÖK. határozatában,
A tervezet módosítások területi mérlege alapján számított biológiai aktivitásérték változás
Jelenlegi állapot
Módosítással
Területfelhasználási
Beépítési
Terület
BIA szorzó
BIA érték
érintett terület
kategória
sűrűség
(ha)
2. terület
Gksz
0,7
4,21
0,4
1,684
3. terület
Lke
0,6
1,19
2,7
3,213
Övezetbe nem sorolt
6. terület
közlekedési célú
1,12
0,6
0,672
terület

A tervezet módosítások területi mérlege alapján számított biológiai aktivitásérték változás
Jelenlegi állapot (folyt.)
Módosítással
Területfelhasználási
Beépítési
Terület
BIA szorzó
BIA érték
érintett terület
kategória
sűrűség
(ha)
Vt
0,9
2,22
0,5
1,11
7. terület
Gksz
1,0
6,25
0,4
2,5
Lf
0,45
0,14
2,4
0,336
8. terület
Ek
0,05
0,80
9
7,2
11. terület
Eg
0,005
5,27
9
47,43
12. terület
Má
5,996
3,7
22,1852
Összesen:
86,3302
A tervezet módosítások területi mérlege alapján számított biológiai aktivitásérték változás
Tervezett állapot
Módosítással
Területfelhasználási
Beépítési
Terület
BIA szorzó
BIA érték
érintett terület
kategória
sűrűség
(ha)
2. terület
Vi
1,0
4,21
0,5
2,105
1,2
3. terület
Vi
1,19
0,5
0,595
0,03
Zkk
0,53
6
3,18
6. terület
Vt
0,9
0,17
0,5
0,085
Lke
0,5
0,42
2,7
1,134
Vt
0,9
4,63
0,5
2,315
7. terület
Gksz
1,0
3,98
0,4
1,592
8. terület
Vi
1,5
0,80
0,5
0,4
11. terület
Gksz
1,0
5,27
0,4
2,108
12. terület
Eg
0,005
5,996
9
53,964
Összesen:
67,478
Jelen módosításból fakadó különbözet:
A jelen módosítást megelőzően fennálló egyenleg:
A TSZT módosítások egyenlege:

- 18,85 BIAé
+376 BIAé
+357,15 BIAé

Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatának és
Szabályozási tervének módosítása

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete a
Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló
6/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésének 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében, az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13.§ (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településfejlesztési eszközökről, valamint az egyes sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 9. számú mellékletében megjelölt
véleményezési jogkörben eljáró szervek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Vecsés Város Helyi Építési
Szabályzatáról szóló 6/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. §-a az
alábbi 14. ponttal egészül ki:
„14. Csurgótávolság: oldalhatáron álló beépítés esetében az épület oldalhomlokzata és az
építési hely melletti oldalhatár közötti maximum 1,5 m-es távolság.”
2. §
(1) A R. 26. § (1) bekezdése b) pontja helyébe az az alábbi rendelkezés lép:
„b) az oldalkert mérete megegyezik az építési övezetben megengedett legnagyobb
épületmagasság értékével, kivéve az oldalhatáron álló beépítési módú kertvárosias,
falusias lakóterületi és a településközponti vegyes építési övezeteket, ahol legalább 4,0
m,”
(2) A R. 26.§ (2) bekezdése az alábbi c) ponttal egészül ki:
„c) saroktelek esetén – a kialakult beépítés figyelembevételével - a telek mindkét oldalsó
(nem közterülettel határos) telekhatára mentén tartható oldalkert.”
(3) A R. 26. § (3) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) Az oldalhatáron álló építési helyen belül
a) az épületeket az oldalsó telekhatáron vagy attól 1,5 m-en belül (csurgótávolságra)
kell elhelyezni a (2) bekezdés c) pont kivételével,
b) amennyiben a telekszélesség lehetővé teszi, az épületek az építési helyen belül a
beépíthető telekhatártól legalább 3,0 m távolság biztosításával is elhelyezhetők, de
ez a távolság nem lehet kisebb az oda néző homlokzatmagasság felénél,
c) a (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben az épületet az előkertek határának
metszésvonalában, saroképületként is elhelyezhető, a két érintett utcában kialakult
előkert méretek figyelembe vételével.”

3. §
(1) A R 36. § (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A kialakult beépítésű Lke-O-1, Lke-O-2, Lke-O-5 és Lke-Z jelű építési övezetekben
d) egy telken csak egy, legfeljebb két lakást vagy más rendeltetési egységet tartalmazó
épület létesíthető;
b) az oldalkert mérete 4,0 m;
c) az
épületek
oldalhatáron
vagy
csurgótávolságon
álló
homlokzatának
párkánymagassága sehol nem lehet több 5,0 m-nél;
d) az oldalhatáron álló beépítési módú övezetekben az oldalhatáron vagy
csurgótávolságon álló épülethomlokzat párkánymagassága sehol nem haladhatja meg
az övezetben előírt legnagyobb épületmagasság értékét;
e) a 35 m telekmélységet el nem érő telkek esetén az építési hely a hátsó telekhatárig
terjedhet, amelynek 6 m széles sávján belül legfeljebb 25 m2 beépített bruttó
alapterületű, kizárólag az övezetben megengedett rendeltetésű melléképület létesíthető.”
(2) A R. 37. § (6) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„b) az oldalkert: legalább 4,0 m,”
(3) A R. 37. § (7) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(7) Az építési hely utcai telekhatártól mért 30 m mélységű sávjában kell a lakóépületet
elhelyezni kivéve, ha a telek mélysége meghaladja a 60 m-t. Ebben az esetben a lakóépület
az építési helyen belül, az utcai telekhatártól mérve, a telek mélységének a 60%-ig
elhelyezhető. A telek hátsó része felé fennmaradó építési helyen nem lakáscélú,
főrendeltetésű épület vagy melléképület helyezhető el.”
(4) A R. 41. § (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A Vi-SZ-1, a Vi-SZ-2 és a Vi-SZ-6 jelű építési övezetekben a 40. § (2) bekezdés a)-f)
pontjaiban megengedett rendeltetésű épületek helyezhetők el az építési övezeti előírások
keretei között.”
(5) A R. 42. § (3) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) A Vi-SZ-11 jelű építési övezetben lakóépület és az intézményi, illetve lakó rendeltetést
nem zavaró gazdasági épület is létesíthető. Az övezetben
a) lakáscélú felhasználás esetén telkenként legfeljebb 200 telekm2-ként egy lakás
létesíthető, amennyiben a lakhatáshoz szükséges egyéb jogszabályban rögzített
környezetvédelmi feltételek biztosíthatók;
b) új lakóépület létesítése esetén a jogszabályok szerint szükséges gépjármű-elhelyezést
legalább 50 %-ban épületben kell biztosítani és a gépkocsitároló megépítéséhez
szükséges min. 20 m2/szgk. bruttó alapterületet a beépített bruttó alapterületbe akkor is
bele kell számítani, ha az a lakóépülettel egy időben nem valósul meg.”
(6) A R. 42. §-a az alábbi (4)-(7) bekezdésekkel egészül ki:
„(4) A Vi-SZ-12 jelű építési övezet a Széchenyi úti szálloda és környezetének építési
övezete, ahol az intézményi területen megengedett rendeltetések - a gazdasági
rendeltetésű építmények kivételével - és lakóépület is elhelyezhető. Az övezetben

a) lakáscélú felhasználás esetén telkenként legfeljebb 200 telekm2-ként egy lakás
létesíthető, amennyiben a lakhatáshoz szükséges, egyéb jogszabályban rögzített
környezetvédelmi feltételek biztosíthatók, azzal, hogy az építési övezetben legfeljebb
hatlakásos épület létesíthető,
b) új lakóépület létesítése esetén a jogszabályok szerint szükséges gépjármű-elhelyezést
legalább 50 %-ban épületben kell biztosítani és a gépkocsitároló megépítéséhez
szükséges min. 20 m2/szgk. bruttó alapterületet a beépített bruttó alapterületbe akkor is
bele kell számítani, ha az a lakóépülettel egy időben nem valósul meg.
(5) A Vi-SZ-13 jelű építési övezetben
a) a 40. § (2) bekezdésének a)-g) pontjában megengedett rendeltetésű épületek, illetve
autós létesítmények (parkoló, autókölcsönző, járműjavító) és a hozzájuk kapcsolódó
kereskedelmi-vendéglátási, szolgáltató létesítmények helyezhetők el az építési övezeti
előírások keretei között,
b) a jelenleg erdő művelési ágú telekrészek felhasználásának, beépítésének feltétele, hogy
a terület tulajdonosa az illetékes erdészeti hatóság hozzájárulásával az erdőpótlási
kötelezettségének a hatályos jogszabályok szerint eleget tegyen.
(6) A Vi-Sz-14 jelű építési övezetben a 40. § (2) bekezdésének a)-g) pontjában megengedett
rendeltetésű épületek helyezhetők el az építési övezeti előírások keretei szerint azzal, hogy
az Előd utca mögött tervezett, újonnan beépítésre szánt területen a lakóterület melletti 20
m széles sávban háromszintes növényállományból álló zöldfelületet kell fenntartani.
(7) Az egyes építési övezetek határértékeit az 1. melléklet 5. pontja határozza meg.”
4. §
(1) A R. 1. mellékletének „Építési övezetek és övezetek szabályozási határértékei” 2.
Kertvárosias lakóterületekre (Lke) vonatkozó táblázata az alábbi 11. sorral egészül ki:
Sorszám

Építési övezet
övezet jele

11.

Lke-O-5

Beépítési
mód

O

Az építési telek kialakítható
legnagyobb
legkisebb
beépítettsége terepszint
területe
felett
alatt
m2
%
%

700

25

25

legkisebb
zöldfelülete
%

Legnagyobb
szintterületi
mutató
m2/telek m2

50

0,6

Az épület
magassága
„Ém”
legalább
legfeljebb
m
m

3,5

5,5

(2) A R. 1. mellékletének „Építési övezetek és övezetek szabályozási határértékei” 5.
Intézményi vegyes területekre (Vi) vonatkozó táblázata 10. sora helyébe az alábbi 10. sor lép:
Sorszám

Építési övezet
övezet jele

Beépítési
mód

10.

Vi-Z-10

Z

Az építési telek kialakítható
legnagyobb
legkisebb
legkisebb
beépítettsége terepszint
zöldterülete
felülete
felett
alatt
m2
%
%
%

3500

40

90

20

Legnagyobb
szintterületi
mutató
m2/telek m2

2,0

Az épület
magassága
„Ém”
legalább
legfeljebb
m
m

6,0

25,0

(3) A R. 1. mellékletének „Építési övezetek és övezetek szabályozási határértékei” 5.
Intézményi vegyes területekre (Vi) vonatkozó táblázata az alábbi 11.-14. sorokkal egészül ki:
Sorszám

Építési övezet
övezet jele

Beépítési
mód

11.
12.
13.
14.

Vi-SZ-11
Vi-SZ-12
Vi-SZ-13
Vi-SZ-14

SZ
SZ
SZ
SZ

Az építési telek kialakítható
legnagyobb
legkisebb
legkisebb
beépítettsége terepszint
zöldterülete
felülete
felett
alatt
m2
%
%
%

800
2500
3000
2200

35
40
35
35

35
40
40
50

30
25
25
30

Legnagyobb
szintterületi
mutató
m2/telek m2

1,0
1,2
1,5
1,0

Az épület
magassága
„Ém”
legalább
legfeljebb
m
m

3,0
6,0
4,5
6,0

7,5
13,5
12,5
12,0

11. melléklet
a 10/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Elővásárlási joggal érintett telkek

Sorszám:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Cím:

Hrsz.:

Károly u. 3.
Telepi út 29.
Telepi út 31.
Kölcsey u. 5.
Mária u. 1/a.
Magdolna u.4.
Károly u. 4.
Jókai Mór u. 38.
Jókai Mór u. 40.
Jókai Mór u. 42.
Fő út 88.
Toldy F. u. 44.
Toldy F. u. 44.b.
Toldy F. u. 44.a.
Deák F. u. 37.
Deák F. u. 39.
Deák F. u. 41.
Deák F. u. 22.
Toldy F. 33.
Eötvös u. 15.
Eötvös u. 17.
Ádám u. 1.
Ádám u. 3.
Ádám u. 5.
Ádám u. 4.
Telepi u. 64.
Telepi u. 62.
Liliom u. 6.
Liliom u. 8.

2262
2273
2274
1957
1663
1627
1625
752
751
748
746
4800/1
4801
4802
4831/1
4830/1
4829/1
4671
4665/2
2354
2355
1555
1554
1546
1530
1525
1524
1527
1526

Településfejlesztési vagy rendezési
cél:
oktatási intézmény fejlesztése
oktatási intézmény fejlesztése
oktatási intézmény fejlesztése
oktatási intézmény fejlesztése
bölcsőde telekbővítés
bölcsőde telekbővítés
bölcsőde telekbővítés
oktatási intézmény fejlesztése
oktatási intézmény fejlesztése
oktatási intézmény fejlesztése
oktatási intézmény fejlesztése
oktatási intézmény fejlesztése
oktatási intézmény fejlesztése
oktatási intézmény fejlesztése
oktatási intézmény fejlesztése
oktatási intézmény fejlesztése
oktatási intézmény fejlesztése
óvoda telkének bővítése
óvoda telkének bővítése
településfejlesztés
településfejlesztés
egészségügyi intézmény fejlesztése
egészségügyi intézmény fejlesztése
egészségügyi intézmény fejlesztése
egészségügyi intézmény fejlesztése
egészségügyi intézmény fejlesztése
egészségügyi intézmény fejlesztése
egészségügyi intézmény fejlesztése
egészségügyi intézmény fejlesztése

12. melléklet
a 10/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Kiegészítő előírással érintett területek lehatárolása

1.

2.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

4.
3.
3.

6.
3.
3.

5.
3.
3.

1. függelék
a 10/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Településrendezési szerződés sajátos jogintézménnyel érintett vagy ennek alkalmazására
javasolt területek lehatárolása

Terület
jele:
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

A terület határai
Budapest közigazgatási határa – Üllő út – (6027) és (0164) hrsz-ú utak által
határolt terület (Airport City)
Airport Center Ferihegy (korábban: Oscar AIR-PORT Ipari-, logisztikai- és
vállalkozási park) és környezetének a Ferihegyi repülőtér – régi Ecseri út - 4. sz.
autóút csomópontjának környezete - Mátyás utca - Ágoston utca - Kellner dr.
utca – 4. sz. autóút által határolt területe
4. sz. autóút - vasút – Károly utca - lakóterület – Fő út által határolt terület
A Gyáli-patak, a Vasadi főcsatorna – M0 autópálya – alacskai út és az M0
autópálya - a Szilassy-csatorna, a 0258 hrsz. földút és a Gyál város felőli
közigazgatási határ által határolt terület
Az Almáskert utca (közigazgatási határ) – Alacskai út (0202/1 hrsz.) – a
0195/14 és/18 hrsz-ú földrészletek határa – a 10194 hrsz-ú út által határolt
terület
Üllői út – 6023/3 hrsz-ú út – Budapest közigazgatási határa által határolt terület
Külső-Gyáli út – (4231) hrsz-ú út – (0221) hrsz-ú út – (0219) hrsz-ú út által
határolt terület
Wass Albert utca – Gyáli út – 0189/8 hrsz-ú út – (0187/1) hrsz-ú út által hatolt
terület
Előd utca mögötti 0150/13 hrsz. területe
Gyáli-patak, a Vasadi főcsatorna, a Szilassy-csatorna, a 0258 hrsz. földút és a
Gyál város felőli közigazgatási határ által közrefogott beépítésre szánt területek
(Alacskai csomópont környéke)
A 0203/41 hrsz. területe a 0202/1 hrsz. az un. alacskai út és a Határ út között
A 0228/68 hrsz-ú terület az alacskai út M0 csomópontja és Gyál közigazgatási
határa között

Településrendezési szerződés sajátos jogintézménnyel érintett vagy ennek alkalmazására
javasolt területek térképi lehatárolása

1.
3.
3.

2.

6.
3.
3.

3.
9.

3.

3.

11.
3.
3.

5.
3.
3.

2.

3.

3.

3.

3.

4.

3.

3.

3.

3.

8.
3. 7.
3. 3.
3.
10.
12.
0.
3.
3.

3.
3. 10.
3.
3.

Vecsés - A hatályos településrendezési eszközök részleges módosítása
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A MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT ÉS AZ ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK
ELVÁRT TERTALMA ÉS RÉSZLETEZETTSÉGE
VECSÉS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSÁHOZ
A dokumentáció tartalma a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.
(XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Trk.) 1. és 3. mellékletei alapján állítandó össze, azzal a
kiegészítéssel, hogy a jelen módosítással érintett területek vizsgálatához felhasználhatók a teljes
településre korábban elkészített településrendezési eszközök megalapozó és alátámasztó
munkarészei is, azok tartalmának aktualizálását követően. Figyelembe véve a tervezett
módosítások jellegét is, a tervdokumentáció tartalmát az alábbi előzetes tartalomjegyzék
figyelembe vételével kell elkészíteni:
Megalapozó vizsgálat
1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZEK
1.1. A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK BEMUTATÁSA
1.2. A HATÁLYOS TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK VIZSGÁLATA A MÓDOSÍTÁSSAL
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Vecsés Város hatályos Településszerkezeti Tervének és
Építési Szabályzatának módosítása
a város közigazgatási területének több pontján
A Trk. 38. § szerinti véleményezés összefoglalója

Iktató Szám:
E/773-22/2018

Pest Megyei Kormányhivatal,
Állami Fépítész
PE/AF/00051-2/2018

A véleményezési eljárás további
szakaszában részt vesz.

Észrevétel:

Válasz:
Az 1. § (2) bekezdés szövegét az alábbiak szerint fogalmaztuk át:
c) saroktelek esetén, amennyiben a szomszédos telkeken – mindkét utca irányában – a
kialakult oldalhatáron álló beépítési módhoz kapcsolódó telepítési szabályok és a
vonatkozó tzvédelmi elírások miatt, nem oldható meg az épület oldalhatáron való
elhelyezése, a telek mindkét oldalsó (nem közterülettel határos) telekhatára mentén
tartható oldalkert, amennyiben a telek geometriai adottságai – az érintett két utcafronton
mért szélességei - erre lehetséget adnak és az így kialakuló építési helyen belül a f
rendeltetés épület még elhelyezhet.
A 2. § (1) bekezdés elírásai alapján, az érintett helyen a hatályos HÉSZ csak kiegészült egy új
építési övezettel, de az elírások egyéb tekintetben nem változtak. Azokat továbbra is a
véleményben meghatározott jogszabályokkal összhangban levnek ítéltük.
A 2. § (4)-(5) bekezdés elírásai új építési övezetek – és azok elírásainak – beemelését
célozzák a hatályos HÉSZ-be. Az új elírások megfogalmazásait igyekeztünk normatív jellegre
formálni, de a hatályos HÉSZ jelenlegi elírásaihoz hasonló analógia mentén összeállítani. Ahol
egyes feltételek utalására került sor, ott pontosítottuk az elírást azzal, hogy a szöveg
tartalmazza az „egyéb jogszabályban rögzített” megfogalmazást:
„(3) A Vi-SZ-11 jel építési övezetben lakóépület és az intézményi, illetve lakó rendeltetést
nem zavaró gazdasági épület is létesíthet. Az övezetben
a) lakáscélú felhasználás esetén telkenként legfeljebb 200 telekm2-ként egy lakás
létesíthet, amennyiben a lakhatáshoz szükséges egyéb jogszabályban rögzített
környezetvédelmi feltételek biztosíthatók,”
„(4) A Vi-SZ-12 jel építési övezet a Széchenyi úti szálloda és környezetének építési övezete,
ahol az intézményi területen megengedett rendeltetések - a gazdasági rendeltetés
építmények kivételével - és lakóépület is elhelyezhet. Az övezetben
a) lakáscélú felhasználás esetén telkenként legfeljebb 200 telekm2-ként egy lakás
létesíthet, amennyiben a lakhatáshoz szükséges, egyéb jogszabályban rögzített
környezetvédelmi feltételek biztosíthatók, de az építési övezetben legfeljebb hatlakásos
épület létesíthet,”

Észrevétel:

Válasz: Véleményünk szerint a dokumentáció megfelel az említett jogszabályoknak, melyhez
a szükséges igazolásokat a dokumentáció 7. fejezete tartalmazza.
Észrevétel:

Válasz:
A rendelet tervezetben alkalmazott számok a maximális beépíthetség és a minimális
zöldfelületi arány tekintetében illeszkednek a Vecsésen kijelölt, hasonló építési övezetekben
alkalmazott értékekhez. A jelen módosításban szerepl értékek meghatározásánál
figyelembe vettük az érintett területeken a korábbi beépítési lehetségeket is, melyek
kapcsán szerzett építési jogot nem kívántunk elvenni, mert az után kártérítési kötelezettsége
keletkezhet az Önkormányzatnak. Az észrevételt köszönjük, ez alapján kiegészítjük a
dokumentációt egy OTÉK alóli felmentési kérelemmel és annak indoklásával, bízva annak
késbbi pozitív elbírálásában.
Észrevétel:

Válasz:
A biológiai aktivitásérték tekintetében a TSZT módosításban található vonatkozó táblázat
tartalmát, a jogszabály elírásai alapján, kiegészítettük az érintett területek lehatárolásával,
az adott területfelhasználásra vonatkozó beépítési srséggel és a módosítást megalapozó
önkormányzati döntések számával. Az elírás többi elemét a táblázat már tartalmazza.

A települési fépítész feljegyzése a szükséges tartalom és részletezettség kapcsán, a
településrendezvel kötött tervezési szerzdés mellékletének része. Az észrevétel alapján a
feljegyzést a terviratok között is szerepeltetni fogjuk.
Észrevétel:

Válasz: A dokumentációt igyekeztünk az észrevétel szerint elkészíteni.
Iktató Szám:
E/773-18/2018

Pest Megyei Kormányhivatal,
Érdi Járási Hivatal,
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Fosztály
PE-06/KTF/3767-1/2018

A véleményezési eljárás további
szakaszában részt vesz.

Észrevétel: A módosítás országos jelentség védett természeti területet, ex lege védett
természeti területet, Natura 2000 területet, barlang felszíni védövezetét, ill. az országos
ökológiai hálózat elemeit nem érinti. A Tvt. 7 § (2) c) pontja alapján „… kiemelt figyelmet kell
fordítani a természeti értékek és rendszerek, a tájképi adottságok és az egyedi tájértékek
megrzésére.”
A Járási Hivatal a módosítás tárgyában benyújtott dokumentációval kapcsolatban kifogást
nem emel, azt támogatja.
Válasz: Nem igényel intézkedést.
Iktató Szám:
E/773-15/2018

Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatósága
748/2018

A véleményezési eljárás további
szakaszában részt vesz.

Észrevétel:

Válasz: A 11. számú terület Vecsés korábbi településrendezési terveiben is beépítésre szánt
területként volt kijelölve, ami alapján a hatályos BATrT Szerkezeti terve is települési térségként
tartja nyílván. A korábban tervezett fejlesztés megvalósítása folyamatban volt, de elhúzódott,
amirl a tulajdonos nem tájékoztatta az Önkormányzatot, ezért a legutóbbi módosítás
alkalmával - tévesen - visszasorolásra került a terület. A tulajdonos ekkor kereste fel az
Önkormányzatot és tájékoztatta arról, hogy közben telekalakítási, erdészeti és földhivatali
mvelési ágat érint ügyek vannak folyamatban a területre. Az Önkormányzat ennek
tudatában a terület korábbi „beépítésre szánt területi” státuszának visszaállítását
kezdeményezte.
Iktató Szám:
E/773-14/2018

Fvárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
FKI-KHO: 53-1/2018

A véleményezési eljárás további
szakaszában részt vesz.

Észrevétel: Az Igazgatóság a terv ellen kifogást nem emel, azt támogatja.
Válasz: Nem igényel intézkedést.



Közép-Duna-völgyi Vízügyi
Igazgatóság
00195-0007/2018

Iktató Szám:
E/773-13/2018

A véleményezési eljárás további
szakaszában részt vesz.

Észrevétel: Az 1., 2., 3., 7 sz. módosítással érintett terület esetében:

A 8., 11. sz. módosítással érintett terület esetében:

Válasz: Az 1., 2., 3., 7. területek esetében a tervezett módosítás a már meglév beépítésre
szánt területek átsorolását célozza, mely keretében a jelenlegi építési jogok kihasználása
esetén, a keletkez közm kapacitási igények tekintetében, jelents eltérés a tervezett
állapotban sem tapasztalható. A 8. és 11. területek esetében beépítésre szánt területek
kerülnek kijelölésre, mely területek közül a 8. terület teljes közmvesítettsége a környez
közmhálózatokról kiszolgálható, de a 11. területen egyelre ez nem biztosított. A VÉSZ
ugyanakkor tartalmaz olyan jelleg elírásokat, melyek „garanciát” jelentenek a beépítéssel
összefügg teljes közmvesítettség kialakítására:
VÉSZ 23. § c) pont: „Az építési övezetekben új épület létesítésének feltétele az építéssel
érintett telek az övezeti elírásoknak megfelelen közmvesített vagy közmellátásának
feltétele biztosított, illetve közcsatorna hiányában a zárt rendszer szennyvíztároló vagy
egyéb közmpótló alkalmazását a vonatkozó övezeti és általános érvény elírások nem
zárják ki.”
VÉSZ 43. § (6) pont: „Az építési övezetekben lév építési telken az építés feltétele a teljes
közmvesítettség rendelkezésre állása, kivéve a 14.§ (3) bekezdés szerinti feltételek
fennállását.” (Gksz területen)
A 14. § (3) bekezdésben tett kedvezmények esetében a hatóság jelezte, hogy a tisztított
szennyvíz, a Gyáli 1. fcsatornába való bevezetéséhez nem tudja garantálni hozzájárulását,
így ez abba az irányba vezet, hogy a teljes közmvesítettség kialakítása (közcsatornával)
lehet a megoldás.
Az Önkormányzat is támogatja ezt a megoldást, melynek biztosítékaként egy új elem is
bekerült a VÉSZ-be. A 11. terület bekerült a VÉSZ 5. függelékébe (12. sz. területként), így a
terület a „településrendezési szerzdés sajátos jogintézménnyel érintett területek” közé
tartozik.
Észrevétel:

Válasz: Az észrevétellel egyetértünk, az Önkormányzat is erre a megoldásra törekszik.




Iktató Szám:
E/773-9/2018

Pest Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

A véleményezési eljárás további
szakaszában részt vesz.

Észrevétel: Az Igazgatóság a terv ellen kifogást nem emel, azt támogatja.
Válasz: Nem igényel intézkedést.
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Vasúti Hatósági Fosztály
VHF/358-20/2018-NFM

Iktató Szám:
E/773-1/2018

A véleményezési eljárás további
szakaszában nem vesz részt.

Észrevétel: A rendezési terv módosítást érint vasútvonalra vonatkozó betartandó elírások:
2005 évi CLXXXIII. tv. (Vtv); 103/2003. (XII.27.) GKM rendelet (OVSZ I.); 30/2010.
(XII.23.) NFM rendelet; 46/2015. (VIII.26.) NFM rendelet; 20/1984. (XII.21.) KM
rendelet
A vasútvonalat és/vagy környezetét érint fejlesztések során a fenti jogszabályok
vonatkozó fejezetein kívül a 253/1991. (XII.20.) Korm. rendelet (OTÉK) 38 § (8), (10),
26 § (2) elírásait kell figyelembe venni.
Válasz: A meghatározott jogszabályok véleményünk szerint nem ellentétesek a tervezett
módosításokkal. Nem igényel intézkedést.
Honvédelmi Minisztérium Állami
Légügyi Fosztály
411-1/2018

Iktató Szám:
E/773-4/2018

A véleményezési eljárás további
szakaszában részt vesz.

Észrevétel: Észrevételt nem tesz, a terv ellen kifogást nem emel, azt támogatja
Válasz: Nem igényel intézkedést.
Budapest Fváros
Kormányhivatala, Közlekedési
Fosztály, Útügyi Osztály
BP/0801/12-1/2018.

Iktató Szám:
E/773-5/2018

A véleményezési eljárás további
szakaszában részt vesz.

Észrevétel: Észrevételt nem tesz, a terv ellen kifogást nem emel, azt támogatja
Válasz: Nem igényel intézkedést.
Pest Megyei Kormányhivatal,
Érdi Járási Hivatal
UT/201/1/2018.

Iktató Szám:
E/773-19/2018

A véleményezési eljárás további
szakaszában részt vesz.
(közlekedést érint további módosítás
esetén)

Észrevétel: A 4., 5., és 10 sz. tervezett módosítások érintenek közlekedési szempontokat is – itt a
hálózat kialakítása során az alábbiakat kell figyelembe venni:
x Utakat úgy kell fejleszteni, hogy azok összefügg rendszert alkossanak
x Nyelestelek és zsákutca kialakítása mellzend
x A több ingatlant kiszolgáló utakat helyi közúti státusszal célszer ellátni (ne
közforgalom számára megnyitott magánút legyen)
A VÉSZ 26 § esetében a sarokingatlanokra vonatkozó elírásnál indítványozza a
Hivatal, hogy a kapubejárat a sarokponttól minél távolabb (~20m), közlekedésben
alárendelt útra nyíljon
Közmvek elhelyezésénél a közmvek építésekor azokat az útburkolat alá, a
forgalmi sáv közepére kérik elhelyezni, útkeresztezdés esetén pedig annak
területén kívül (pl. terelszigeteken) - amennyiben lehetséges.
Válasz: Az észrevételeket köszönjük. Azok tartalma véleményünk szerint nem ellentétes a
tervezett módosítással, így az észrevétel nem igényel külön intézkedést.
Pest Megyei Kormányhivatal,
Érdi Járási Hivatala, Hatósági
Fosztály, Építésügyi és
Örökségvédelmi Osztály
PE-06/OR/91-1/2018.

Iktató Szám:
E/773-3/2018

A véleményezési eljárás további
szakaszában részt vesz.

Észrevétel: Észrevételt nem tesz, a terv ellen kifogást nem emel, azt támogatja
Válasz: Nem igényel intézkedést.




Iktató Szám:
E/773-7/2018

Pest Megyei Kormányhivatal,
Földügyi és Földmérési Osztály
10.035/2018.

A véleményezési eljárás további
szakaszában részt vesz.

Észrevétel: A hivatal a 2. és 12. számú, övezeti átsorolással érintett terület esetében azok
minségére való tekintettel nem emel kifogást, a további módosítások termterületet nem
érintenek.
Válasz: Nem igényel intézkedést.
Iktató Szám:
E/773-20/2018

Pest Megyei Kormányhivatal,
Érdi Járási Hivatala,
Földmvelésügyi és
Erdgazdálkodási Fosztály
PE-06/ERD/37-2/2018

A véleményezési eljárás további
szakaszában részt vesz.

Észrevétel:

Válasz: A terv szerinti módosítás önkormányzati tulajdonú ingatlanon, új intézményi építési
övezet kialakítása mellett tervezett. Az Önkormányzat a terület késbbi hasznosításával
kapcsolatban még nem hozott végleges döntést, de a „közérdek” adott esetben fennállhat.
A tervezett módosítás Vecsés egyik nagyforgalmú csomópontjában, közlekedési, intézményi
és intenzív beépítés lakóterületek vonzáskörzetében valósulhat meg, mely környezetbe az
intézményi vegyes építési övezet - településszerkezeti szempontok alapján - is beleillik. A
meglév erdterületek kapcsán megállapítható, hogy a védelmi célú és rendeltetés
erdterület kiterjedése nem változik. A gazdasági célú erd-területerész Vecsés közigazgatási
területén belül pótlásra kerül, a biológiai aktivitásérték egyenleget is szem eltt tartva. Ezen
szempontok alapján az alátámasztó munkarész 4.1. fejezetét kiegészítjük.
Észrevétel:
A 10. számú terület vonatkozásában a 0150/13 és 0150/11 hrsz-ú erd mvelési ágú földrészlet
kivonását a Hatóság az alábbi határozataiban engedélyezte:
-
-

PE-06/ERD/436-1/2017.
PE-06/ERD/4645-6/2017.

A szükséges csereerdsítés a 0150/13 hrsz-ú terület esetében a 043/6a, 043/7a és 0228/14 hrszú területeken lett végrehajtva, míg a 0150/11 hrsz-ú terület esetében a 0302/3, 0302/4, 0302/5
és a 0302/6 hrsz-ú területeken van elirányozva.
Válasz: Nem igényel intézkedést.
Észrevétel:
A 11. számú terület vonatkozásában a 0228/68 hrsz-ú erd mvelési ágú földrészlet kivonását
a Hatóság az alábbi határozatában engedélyezte:
-

XIV-G-013/11380-6/2015.

A szükséges csereerdsítés a 0257/24-/25 hrsz-ú területeken lett végrehajtva.
Válasz: Nem igényel intézkedést.

Észrevétel:

Válasz: A csereerdsítések részben (0228/14, 0257/24-/25 hrsz.) olyan területeken lettek
elvégezve, mely területeket a hatályos TSZT már erdterületként jelöl. A csereerdsítésre
használt egyéb területek mezgazdasági, illetve beépítésre szánt gazdasági
területfelhasználású területeken belül lettek kijelölve „szigetszeren”. Ezeken a helyeken
településrendezési szempontok alapján indokolatlan ilyen kis kiterjedés „szigetszer”
erdfoltokat jelölni, de a szakmai érveken túl az átsorolást nehezít, hogy az egyes különböz
területfelhasználású területek kijelölésére az Agglomerációs törvény (BATrT) szigorú elírásokat
tartalmaz. A BATrT szerkezeti terve alapján erdgazdálkodási térségként jelölt területek nagy
részét erd területfelhasználásba kell sorolni, míg a mezgazdasági térség nagy részén is
mezgazdasági területfelhasználást kell alkalmazni. Ezeket az arányokat települési szinten kell
igazolni, amit csak a javaslatunk alapján lehet megtenni, mert az általunk „erdpótlásra”
javasolt terület a BATrT szerinti erdgazdálkodási terület része. Az említett korlátok miatt
megállapítható, hogy az erdészeti és településrendezési szempontok jogszabályi alapon
nincsenek szinkronban, ezért a lehet legoptimálisabb megoldásra törekedtünk a
módosítások kapcsán.
Iktató Szám:
E/773-10/2018

Honvédelmi Minisztérium,
Hatósági Fosztály
39-2/2018/h

A véleményezési eljárás további
szakaszában részt vesz.

Észrevétel: Észrevételt nem tesz, a terv ellen kifogást nem emel, azt támogatja
Válasz: Nem igényel intézkedést.
Iktató Szám:
E/773-2/2018

Pest Megyei Kormányhivatal,
Bányafelügyeleti Fosztály
PE/V/3451-2/2017.

A véleményezési eljárás további
szakaszában részt vesz.

Észrevétel:

Válasz: A hatályos településrendezési eszközökön, a korábbi digitális adatszolgáltatások
alapján feltntetett nyomvonal szerint – és a valós állapot szerint is – a Barátság I.
kolajvezeték a módosítással érintett terület közelében, de nem azon keresztül halad. A
módosítással érintett területet a vezeték védtávolsága sem érinti.

Észrevétel:

Válasz: Mindkét említett terület esetében elmondható, hogy a tervezett módosítások új
elemet csak a területi struktúra átformálása kapcsán tartalmaznak, új beépítésre szánt terület
nem került kijelölésre. A feltöltés tényét a szabályozási terv eddig is tartalmazta és eztán sem
változtatunk ezen. Az észrevételt tudomásul vettük.
Iktató Szám:
E/773/2018

Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság,
Építményengedélyezési Osztály
EE/23073-4/2017

A véleményezési eljárás további
szakaszában részt vesz.

Észrevétel: A hatóság észrevételt nem tesz, a terv ellen kifogást nem emel, azt támogatja
Válasz: Nem igényel intézkedést.
Iktató Szám:
E/773-16/2018

Országos Atomenergia Hivatal
OAH-2018-00057-0018/2018(AL)

A véleményezési eljárás további
szakaszában részt vesz.

Észrevétel: Észrevételt nem tesz, a terv ellen kifogást nem emel, azt támogatja
Válasz: Nem igényel intézkedést.
Iktató Szám:
E/773-8/2018

Pest Megyei Fépítész
9-2/2018

A véleményezési eljárás további
szakaszában részt vesz.

Észrevétel:

Válasz: Az eltérés nem most keletkezett, az említett jogszabályi elírásnak Vecsés Város évek
óta nem tud megfelelni, melynek oka összetett. Az OTrT hivatkozott elírását a 2008. évi L. tv.
6. §-a iktatta be a törvénybe és 2008. VII. 19-tl hatályos. Vecsés ekkor hatályos
településszerkezeti tervén azok az M0 alacskai csomópont melletti területek, melyek a
jelenlegi OEA adatszolgáltatás szerint még részei az erdkataszternek, már Gksz gazdasági
területként voltak kijelölve.
Emellett a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV.8.) Korm. rendelet 1. § (1)
bek. g) pontja szerint:
„a településrendezési eszköznek a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervvel való
összhangjának megállapítására (a továbbiakban: összhang igazolása), amennyiben a
területrendezési terv elfogadása eltt jogszeren
elfogadott
településszerkezeti
terv
szerinti
területfelhasználási egység nincs összhangban a
területrendezési terv térségi szerkezeti tervében kijelölt
térségi területfelhasználási kategóriával”
Ebben az esetben azonban nincs errl szó, hiszen a BATrT
Szerkezeti terve szerint ezek a területek városias települési
térség kategóriába soroltak, tehát a TSZT-vel való
összhang
fennáll.
Ugyanakkor
a
területen
az
erdállomány kataszter szerinti erdterület is nyilván van
tartva (városias települési térségben) a mellékelt ábra
szerint.

A bemutatott ellentmondásból fakad az eltérés, amit települési szinten egyelre nem lehet
feloldani, de talán az OTrT és BATrT közeljövben tervezett módosítása erre is lehetséget ad.
Észrevétel:

Válasz: Az elz észrevételhez hasonlóan, ez a probléma is visszatér elem Vecsésen. Elször
2015-ben kezdeményeztünk megbeszélést a Pest Megyei Kormányhivatal Állami
Fépítészével annak kapcsán, hogy Vecsés közigazgatási területén a 2011. évi BATrT
módosításkor nagy kiterjedés mezgazdasági területek lettek „erdtelepítésre alkalmas
területként” kijelölve, amelyet az OTrT azóta már megszntetett, és ezek is az erdtérség
részei maradtak a BATrT-ban. Az egyeztetés eredményeként az a megállapodás született,
hogy a BATrT jelenleg folyó felülvizsgálatakor ezt a problémát (remélhetleg) kezelni fogják,
de addig is a területi számításkor az erdtelepítésre alkalmas területek nélkül kell megfelelni
az erdgazdálkodási térséghez tartozó kimutatáskor. Emellett Vecsést országos jelentség
utak és azok csomópontjai is érintik (M0, M0 – Alacskai csomópont, 4. sz. autóút Vecsést
elkerül szakasza a reptéri csomóponttal), amelyek területei a TSZT-ben nem számítandók
bele a területfelhasználási kategóriákba, ugyanakkor a BATrT-ban ezek a területek is
erdgazdálkodási térséggel fedettek, ami települési szinten újabb megoldhatatlan
problémát eredményez, így ezek a területek is - a BATrT tervezett módosításáig – csak a TSZT
területfelhasználásának keretéig számítandók az erdgazdálkodási térség területébe.
Az erdgazdálkodási térségnek – a BATrT mellékletében szerepl értékhez képest - az
erdtelepítésre alkalmas területekkel és az országos közutak területével csökkentett
„számított” mérete 438,2 ha. Ehhez viszonyítva az erdgazdálkodási térség területébl a TSZTben erdterületként kijelölt területek mérete – jelen módosítás utáni állapotban - 391,74 ha,
ami már 89,40%.
Észrevétel:

Válasz: A 8. területen megszüntetend valós (erdállomány adattári) erdterület pótlása
feltétele az érintett terület beépíthetségének. A HÉSZ tervezete erre vonatkozólag tartalmaz
is elírást:
„a jelenleg erd mvelési ágú telekrészek felhasználásának, beépítésének feltétele, hogy a
terület tulajdonosa az illetékes erdészeti hatóság hozzájárulásával az erdpótlási
kötelezettségének a hatályos jogszabályok szerint eleget tegyen.”
Az Erdészeti Hatóság véleménye és az arra adott válasz ezen összefoglalóban szintén
olvasható.
Iktató Szám:
E/773-8/2018

Gyál Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala
K/84-2/2018

Észrevétel: A terv ellen kifogást nem emel, azt támogatja.
Válasz: Nem igényel intézkedést.



A véleményezési eljárás további
szakaszában részt vesz.

Iktató Szám:
E/773-17/2018

Budapest Fváros
Önkormányzata, Városfejlesztési
Fpolgármester-helyettes
FPH059/34-5/2018

A véleményezési eljárás további
szakaszában részt vesz.

Észrevétel: A terv ellen kifogást nem emel, azt támogatja.
Válasz: Nem igényel intézkedést.
Iktató Szám:
E/773-12/2018

Budapest Fváros XVII. kerület
Pestszentlrinc-Pestszentimrei
Polgármesteri Hivatal, Fépítész
9/4-3/2018

A véleményezési eljárás további
szakaszában nem vesz részt.

Észrevétel: A terv ellen kifogást nem emel, azt támogatja.
Válasz: Nem igényel intézkedést.
Iktató Szám:
E/773-21/2018

Üll Város Önkormányzatának
Polgármestere
1044-2/2018

A véleményezési eljárás további
szakaszában részt vesz.

Észrevétel: A terv ellen kifogást nem emel, azt támogatja.
Válasz: Nem igényel intézkedést.
Iktató Szám:
E/773-23/2018

Ecser Nagyközségi
Önkormányzat Polgármestere
1/150-2/2018.

A véleményezési eljárás további
szakaszában nem vesz részt.

Észrevétel: A terv ellen kifogást nem emel, azt támogatja.
Válasz: Nem igényel intézkedést.
Iktató Szám:
E/773-11/2018

Felspárkány Nagyközség
Polgármestere
F/30-2/2018.

Észrevétel: A terv ellen kifogást nem emel, azt támogatja.
Válasz: Nem igényel intézkedést.


A véleményezési eljárás további
szakaszában részt vesz.

Vecsés Város hatályos Településszerkezeti Tervének és
Építési Szabályzatának módosítása
a város közigazgatási területének több pontján
A Trk. 29/A.§ szerinti partnerségi egyeztetés összefoglalója

Lakossági fórum jegyzkönyve

Észrevétel:


Válasz: A jegyzkönyv szerinti választ fenntartjuk, de az észrevételt pontosítanánk, mert az
valójában a 11. számú területtel kapcsolatban érkezett.
Észrevétel:

Válasz: A jegyzkönyv szerinti választ fenntartjuk.


