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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 terv az elfogadása óta
már többször módosult, legutóbb 2018 szeptemberében, mely módosítást Vecsés
Város Képviselő-testülete a 200/2018. (IX.04.) számú határozatával fogadott 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. A TSZT-hez hasonlóan - elfogadása óta - a VÉSZ is többször
módosult. A legutolsó (egységes szerkezetben dokumentált) módosítást Vecsés
Város Képviselő-testülete 12/2018. (IX.05.) számú rendeletével fogadta el.
A jelen tervezési feladathoz kapcsolódó megbízás:
Jelen dokumentum Vecsés város hatályos településrendezési eszközeinek
módosításához készült, Vecsés Város Önkormányzata megbízásából. A hatályos
településrendezési tervek módosítását az önkormányzathoz beérkezett tulajdonosi
megkeresések indokolták.
Négy terület esetében merült fel módosítási igény, melyeket a helyi Önkormányzat
előzetesen támogatott.
1. számú terület: A 097/12 hrsz-ú erdőművelési ágú terület átsorolása beépítésre
szánt Gksz jelű, építési övezetbe
A módosítást Vecsés Város Önkormányzata a 156/2018. (VI.21.) határozatával
támogatta.
2. számú terület: A 096/3 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú út átsorolása beépítésre
szánt Gksz jelű, építési övezetbe
A módosítást Vecsés Város Önkormányzata a 157/2018. (VI.21.) határozatával
támogatta.
3. számú terület: A Budai Nagy Antal utca folytatásában lévő út menti 0289/1
hrsz-ú ingatlan egy részének átsorolása beépítésre szánt különleges rekreációs
területbe
A módosítást Vecsés Város Önkormányzata a 161/2018. (VI.21.) határozatával
támogatta.
4. számú terület: Az Előd utca mögötti 0150/11 hrsz-ú erdőművelési ágú és a
mellette lévő 0150/13 hrsz-ú Vi jelű intézményterület egy részének kertvárosias
lakóterületté való átsorolása
A módosítást Vecsés Város Önkormányzata a 208/2018. (IX.18.) határozatával
támogatta.
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5. számú terület: A Schweidel József utcai 6159/5 és 6169/6 hrsz-ú telkek
átsorolása olyan kertvárosias lakóterületi építési övezetbe, mely lehetővé teszi
telkenként két épületben, összesen 4 lakás létesítését
A módosítást Vecsés Város Önkormányzata a 244/2018. (XI.27.) határozatával
támogatta.
Vecsés Város Önkormányzata a hatályos településrendezési eszközeinek részleges
módosításával az URBANITÁS Tervező és Tanácsadó Kft.-t bízta meg.

A rendelkezésünkre álló dokumentációk felhasználása:
Jelen tervezési feladathoz a 2016-ban elfogadott, teljes településre készült tervfelülvizsgálat megalapozó és alátámasztó munkarészeit is felhasználtuk, 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. A jelen módosítással
érintett területek nem érintik sem a régészet, sem az épített környezet védett értékeit.

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.

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 település bemutatása:
Vecsés a Közép-Magyarországi régióban, Pest megye középső részén, a Monori
kistérségben helyezkedik el. 2013 óta a Vecsési járás központja. Kelet felől a Gödöllőidombság, 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. és XVIII. 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.

BUDAPEST

VECSÉS

VECSÉS

A módosítással érintett területek:
1. terület
Megnevezés:
Érintett hrsz.:
Módosítási igény:
2. terület
Megnevezés:
Érintett hrsz.:
Módosítási igény:

Mátyás utca – régi Ecseri út csomópontjánál lévő erdőterület
097/12
A 097/12 hrsz-ú erdőművelési ágú terület átsorolása beépítésre szánt
Gksz jelű, építési övezetbe
Mátyás utcáról nyíló közterület
096/3
A 096/3 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú út átsorolása beépítésre szánt
Gksz jelű, építési övezetbe

3. terület
Megnevezés:
Érintett hrsz.:
Módosítási igény:
4. terület
Megnevezés:
Érintett hrsz.:
Módosítási igény:

Vecsés külterület – Gyáli (1)- csatorna és a Budai Nagy Antal utca
által határolt terület
0289/1
A Budai Nagy Antal utca folytatásában lévő út menti 0289/1 hrsz-ú
ingatlan egy részének átsorolása beépítésre szánt különleges
rekreációs területbe
Az Előd utca mögötti erdőterület és intézményterület egy része
0150/11; 6168
Az Előd utca mögötti 0150/11 hrsz-ú erdőművelési ágú és a mellette
lévő 6168 hrsz-ú Vi jelű intézményterület egy részének kertvárosias
lakóterületté való átsorolása
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5. terület
Megnevezés:
Érintett hrsz.:
Módosítási igény:

A Schweidel József utca északi részének páros oldala
6159/5; 6159/6
A Schweidel József utcai 6159/5 és 6169/6 hrsz-ú telkek átsorolása
olyan kertvárosias lakóterületi építési övezetbe, mely lehetővé teszi
telkenként két épületben, összesen 4 lakás létesítését

A módosítással érintett területek elhelyezkedését a településen belül az alábbi ábra
mutatja be:

5
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1.1.1. A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT 1. SZÁMÚ TERÜLET ELHELYEZKEDÉSE ÉS KAPCSOLATAI

A tervezési terület Vecsés északi részén az „Északi külterületi gyűrű” városrészben
található, a Mátyás király utcától északra. A 097/12 helyrajzi számú, 34 249 m2-es
telket délről a Mátyás utca, nyugatról a régi Ecseri út, északról a 4-es számú autóút,
valamint keletről gazdasági területek (ebm-papst Hungary Kft.) határolják. A terület a
régi Ecseri úton és a Mátyás utcán keresztül közelíthető meg a településközponton
áthaladó 400. jelű főútvonal irányából, mely útvonal kivezetéssel bír Üllő és Budapest
irányába is. A 400. jelű főútvonalról, az új Ecseri úton keresztül, elérhető Ecser
település, valamint a 4-es út és közvetetten az M0 autóút is.
A vizsgált területen korábban több sorban telepített erdőterület volt található, amit
mára már az erdészeti hatóság engedélyével kivágtak. A hatályos
településszerkezeti terv szerint a módosítani kívánt telekrész védelmi erdőterület (Ev)
területfelhasználásba sorolt, melyet főként Gksz jelű kereskedelmi, szolgáltató
területek határolnak. A terület a hatályos szabályozási terven is Ev jelű védelmi
erdőövezetbe sorolt.
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1.1.2. A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT 2. SZÁMÚ TERÜLET ELHELYEZKEDÉSE ÉS KAPCSOLATAI

A tervezéssel érintett terület az ebm-papst Hungary Kft.-től nyugatra, a Mátyás utca
mentén található, Vecsés északi részén az „Északi külterületi gyűrű” városrészben.
A vizsgált telek közterület, mely a települési önkormányzat tulajdonában áll, és mely
ténylegesen semmilyen olyan ingatlan megközelítését nem szolgálja, amelynek nincs
más közterületről, vagy magánútról alternatív elérhetősége.
A telek a hatályos TSZT-n két eltérő területfelhasználási kategória (Gksz és Ev) határán
fekszik, a hatályos szabályozási terven kiszolgáló- és lakóútként jelölt.
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1.1.3. A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT 3. SZÁMÚ TERÜLET ELHELYEZKEDÉSE ÉS KAPCSOLATAI

A tervezési terület Vecsés város „Déli külterületi gyűrű” városrészének középső részén
található, a Gyáli (1.)- csatornától nyugatra és a Vasadi (2.)- főcsatornától északra.
Területe a Budai Nagy Antal utcáról közelíthető meg, mely keletre szántókat és
természeti területeket tár fel, nyugatra pedig az Andrássy telep lakóépületeit
szolgálja ki, majd a Dózsa György útba fut, melyen keresztül Vecsés központja és
Gyál település, valamint közvetett módon az M0 autóút is könnyen megközelíthető.
A tervezett módosítással érintett terület közelében többféle területhasználat is
fellelhető. Nyugaton egy horgásztó található a hozzá kapcsolódó szabadidős
létesítményekkel. A területen többnyire mezőgazdasági hasznosítás folyik vagy
parlagon áll. A dél-keleti területeken természetvédelmi jellegű rétek találhatóak,
melyek a Nemzeti Ökológiai Hálózat részét képezik. A hatályos településszerkezeti
terven a terület Má jelű általános mezőgazdasági területbe sorolt, míg a csatlakozó
területek beépítésre nem szánt különleges területbe (Kb-Re) soroltak. Ennek
megfelelően a hatályos szabályozási terven is Kb-Re jelű rekreációs terület és Má-2
jelű mezőgazdasági terület övezete jelenik meg.
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 tervezési terület Vecsés város nyugati részén a „Nyugati külterületi gyűrű” városrész
keleti határán található. A területet jelenleg nagyrészt erdő borítja, melynek kivágása
és más területen történő pótlása már megkezdődött. A vizsgált telkek megközelítése
a Vághy Kálmán utca felől, valamint egy a környező gazdasági területeket kiszolgáló
útról történhet. A területről a Széchenyi utca - ami települési jelentőségű út – könnyen
elérhető, melyen keresztül a Budapestre vezető Üllői út, a 4-es számú főút, valamint a
városközpontba és Gyálra vezető Dózsa György út érhető el.
A vizsgált terület területfelhasználása tagolt. Nagyobb részén Eg jelű gazdasági
erdőterület, északon beépítetlen Vi jelű intézményi vegyes terület található, keleti
szélén kiszolgáló közterületet fut. A hatályos szabályozási terven a terület nagy része
Eg jelű gazdasági erdő övezetbe, északi része Vi-SZ-14 jelű intézményi vegyes terület
építési övezetbe sorolt.
URBANITÁS Tervező és Tanácsadó Kft.
www.urbanitas.hu

13

VECSÉS – A hatályos településrendezési eszközök részleges módosítása - 2019

1.1.5. A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT 5. SZÁMÚ TERÜLET ELHELYEZKEDÉSE ÉS KAPCSOLATAI

A tervezési terület Vecsés város keleti részén, a belterületi határ szélén található. A
terület mára beépített. A tervezett módosítás a kialakult állapot és a hatályos
előírások teljes összhangjának megteremtésére irányul. A vizsgált telkek
megközelítése a Schweidel József utca felől történik. A területről a Budai Nagy Antal
utcán, majd a Széchenyi utcán keresztül - ami települési jelentőségű út – könnyen
elérhető a Budapestre vezető Üllői út és a 4-es számú főút. A Budai Nagy Antal utcán
keresztül a városközpontba és Gyálra (M0 irányába) vezető Dózsa György út is
elérhető.
A terület jelenleg Lke-SZ-4 építési övezetbe sorolt, melynek átsorolása tervezett annak
érdekében, hogy telkenként 4 lakás kerülhessen elhelyezésre. A tervezett módosítás
a településszerkezetet nem érinti.

URBANITÁS Tervező és Tanácsadó Kft.
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1.2. A

HATÁLYOS TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK VIZSGÁLATA A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK

VONATKOZÁSÁBAN

A következő fejezetben az ország rendezési tervének, valamint a fővárosi
agglomerációs térség rendezési tervének vizsgálata olvasható a módosítással
érintett, fent lehatárolt 3 tervezési területre vonatkozóan.
1.2.1. AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV - 2003. ÉVI XXVI. TÖRVÉNY (OTRT) ÉS 2005. ÉVI LXIV.
TÖRVÉNY (BATRT) VIZSGÁLATA A TERVEZETT MÓDOSÍTÁSOKAT ÉRINTŐEN
Az OTrT. 2. melléklete, „Az
Ország Szerkezeti Terve” című
tervlap alapján a tervezési
területek
nagyobb
része
mezőgazdasági
térségbe,
míg a 4. és 5. terület települési
térségbe sorolt. A 3. számú
módosítással érintett terület
nyugati
részén
vízgazdálkodási
terület
található. Az egyéb országos
térségi
kategóriák
(erdőgazdálkodási,
vegyes
területfelhasználási), illetve az
azokra vonatkozó előírások a
területeket nem érintik.

5

Az
országos
jelentőségű
infrastruktúra hálózat elemei
közül a módosítással érintett
területeket közvetve több is
érinti. Az 1. és 2. számú terület
közvetlen közelében halad a
4-es
számú
főútvonal
(gyorsforgalmi
útként
ábrázolt), illetve tőle északra
nagy sebességű vasútvonal
(tervezett) halad. A 3. számú
terület
közelében
földgázszállító vezeték és több
termékvezeték, kőolajszállítóvezeték is fut.

URBANITÁS Tervező és Tanácsadó Kft.
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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”.
Az OTrT 3.7. melléklete – Országos vízminőség-védelmi terület övezete
Az országos vízminőség-védelmi
terület övezetére vonatkozóan a
jogszabály a következőket állapítja
meg:
OTrT 15. §
„(1) Az országos vízminőségvédelmi
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.

5

(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 TSZT védelmi tervlapja alapján az 1., 2. és 5. számú módosítással
érintett terület a „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.
A 3. és 4. számú tervezési területet a hatályos rendezési tervek alapján nem
érintik vízvédelemmel kapcsolatos védőterületek és/vagy korlátozások. A 4.
számú területen azonban csapadékvíz elvezető árok halad keresztül.

A tervezési területek egyikét sem érinti bányaterület.

URBANITÁS Tervező és Tanácsadó Kft.
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Az OTrT 12. § (1) bekezdésében felsorolt országos övezetek közül az a) pont szerinti
„országos ökológiai hálózat” a 3. számú tervezési területet, míg a d) pont szerinti
„kiváló termőhelyi adottságú erdőterület” az 1. és 3. számú tervezési területet érintik.
Az OTrT vonatkozó 3.1. és 3.4. mellékleteinek tartalmát összevetettük a DINPI
nyilvántartása szerinti ökológiai hálózat övezetével és a NÉBIH adatszolgáltatása
szerinti kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek övezetével is.
Az OTrT 3.1. melléklete – Országos ökológiai hálózat övezete
OTrT 13. §
„(1) Az országos ökológiai
hálózat övezetben csak olyan
kiemelt térségi és megyei
területfelhasználási kategória,
illetve olyan övezet jelölhető ki,
amely az ökológiai hálózat
természetes és természetközeli
élőhelyeit és azok kapcsolatait
nem veszélyezteti.

5

(2) Az övezetben bányászati
tevékenységet
folytatni
a
bányászati szempontból kivett
helyekre vonatkozó előírások
alkalmazásával lehet.”

A módosítással érintett területek
közül a 3. számú területet érinti
az országos ökológiai hálózat
övezete.
A
védelem
a
hatályos
településrendezési eszközökön is
megjelenik,
tartalmazva
a
szükséges védelmi és korlátozási
előírásokat.
A tervezési területek egyikét
sem érinti bányaterület.

URBANITÁS Tervező és Tanácsadó Kft.
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Az OTrT 3.4. melléklete – 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.”

5

Az OTrT mellékletét az adatszolgáltatás alapján pontosítva jól látszik, hogy a
módosítással érintett területek közül az 1. és a 3. számú területet is érinti a kiváló
termőhelyi adottságú erdőterület. Az előírás szerint ezen területeken új beépítésre
szánt terület kijelölése nem lehetséges. Ehhez kapcsolódva a tervezett módosítások
részletes indoklása az alátámasztó munkarészek között szerepel.

A tervezési területek egyikét sem érinti bányaterület.

Az OTrT egyéb, az országos övezetek lehatárolását ábrázoló mellékletének tartalma
a módosítással érintett területeket nem érinti.

URBANITÁS Tervező és Tanácsadó Kft.
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A BATrT 2. melléklete – Szerkezeti
Terv
A BATrT 2. melléklete alapján az
1. számú tervezési terület
erdőgazdálkodási
térségbe
tartozik, a 3. számú területet
egy részét a mezőgazdasági
térség, nagyobb részét a
magas
zöldfelületi
arányú
települési térség érinti, míg a 2.,
4. és 5. számú területek városias
települési térségbe soroltak. Az
1. és 4. területen ezen felül
erdőállomány kataszter szerinti
erdőterület is jelölt.

5

Szerkezeti terv – csökkentett tartalommal

A
térségi
jelentőségű
infrastruktúra hálózat elemei
közül gyorsforgalmi út (4-es
számú főút), nagy sebességű
vasútvonal (tervezett), illetve
térségi mellékút (régi Ecseri út)
közvetve érinti az 1. és 2. számú
tervezési területet. A 3. számú
terület közelében nyugaton és
délen vízfolyás, dél-keleten
térségi, nemzetközi és hazai
szénhidrogén
szállítóvezeték
ábrázolt:

A BATrT vonatkozó előírásai:
BATrT 5. §
„(2) 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

URBANITÁS Tervező és Tanácsadó Kft.
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c) a tervezett funkció ellátásához szükséges műszaki infrastruktúra kapacitás
azt lehetővé teszi vagy a terület igénybevételével párhuzamosan kiépül.
(4) Városias települési térségben és hagyományosan vidéki települési térségben
új lakóterületet, illetve vegyes területet csak a települési területhez
kapcsolódóan lehet kijelölni.
(6) Városias települési térségben és a hagyományosan vidéki települési
térségben új beépítésre szánt területen a lakóterület, illetve vegyes terület
növelésével egyidejűleg a területnövekmény legkevesebb 5%-ának megfelelő
kiterjedésű, legalább 50%-ában a beépítésre szánt területtel kapcsolatban lévő
zöldterületet kell kijelölni.
(8) A magas zöldfelületi arányú települési térségnek
a) legfeljebb 30%-án beépítésre szánt üdülőterület, illetve - a beépítésre
szánt különleges terület területfelhasználási egység köréből - oktatási,
egészségügyi és sport célú terület,
b) legalább 70%-án beépítésre nem szánt terület alakítható ki.”

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.”
„(2) Az egyes településeken lévő, erdőterületként besorolt területfelhasználási
egységek nagysága - a település közigazgatási területére vetítve –
összességében nem csökkenhet.”

OTrT 7. § (1) bek.
„Az Országos Erdőállomány Adattár szerint erdőterületnek minősülő területet a
településrendezési
eszközökben
legalább
95%-ban
erdőterület
területfelhasználási egységbe kell sorolni.”
BATrT 7. §
„(1) A mezőgazdasági térség legalább 90%-át mezőgazdasági terület, illetve
természetközeli
terület
területfelhasználási
egységbe
kell
sorolni.
A
mezőgazdasági térség legfeljebb 10%-án bármely települési területfelhasználási
egység kialakítható.
(2) 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. A városias települési térség vagy hagyományosan vidéki települési térség
növekményére is alkalmazni kell az 5. § (1)-(6) bekezdés előírásait.”

Az előírásoknak való megfelelés az alátámasztó munkarészben kerül bemutatásra.
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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”.
A BATrT 3.15. melléklete – Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete
OTrT 19/B. §
„(1) Az ásványi nyersanyagvagyonterület övezetét a településrendezési
eszközökben
kell
tényleges
kiterjedésének
megfelelően
lehatárolni.”
A legfrissebb adatszolgáltatás szerint a
módosítással
érintett
területeket
bányászati, vagy nyersanyagvagyonkitermeléshez kapcsolódó terület nem
érinti.

5

Az OTrT 12. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti „ökológiai folyosó” a 3. számú
tervezési területet érinti. A BATrT vonatkozó 3.2. mellékletének tartalmát összevetettük
a DINPI legfrissebb adatszolgáltatásával is.
A BATrT 3.1 – 3.2 – 3.3. melléklete – Magterület övezete, Ökológiai folyosó övezete,
Puffer terület övezete
OTrT 18. §

5

„(1)
Az
ökológiai
folyosó
övezetében új beépítésre szánt
terület nem jelölhető ki, kivéve, ha:
a) a települési területet az
ökológiai folyosó vagy a
magterület és az ökológiai
folyosó körülzárja, és
b)
a
kijelölést
más
jogszabály nem tiltja.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő
kivételek
együttes
fennállása
esetén, a beépítésre szánt terület
területrendezési hatósági eljárás
alapján jelölhető ki […]

Az előírásoknak való megfelelés az alátámasztó munkarészben kerül bemutatásra.
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1.3. A

MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK VISZONYA A SZOMSZÉDOS TELEPÜLÉSEKKEL ÉS AZOK

RENDEZÉSI TERVEIVEL

A módosítással érintett területek közül egyik sem a település közigazgatási határának
közelében fekszik. A tervezett változások ennek megfelelően a szomszédos
településekre várhatóan nem lesznek közvetlen hatással, mely megállapítás fordítva
is igaz, valószínűleg a szomszédos települések esetleges változásai sem befolyásolják
érdemben a vizsgált területeket.

1.4. A

HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOK VIZSGÁLATA A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT

TERÜLETEK VONATKOZÁSÁBAN

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 Településfejlesztési Stratégiáját (ITS) a képviselő-testület egy
évvel később, a 6/2016 (I.26.) határozatával fogadta el.
Vecsés Város Hosszútávú Településfejlesztési Koncepciója (TFK) – 2014-2028
A településfejlesztési koncepció
Vecsés
város
jövőképét
fogalmazza meg, mely szerint
cél, hogy „Vecsés élhető és
szerethető, harmonikusan fejlődő,
jelentős térségi és országos
gazdaságstratégiai
szereppel
rendelkező, hagyományait őrző,
jellegzetes
arculattal
bíró,
modern és dinamikus kisváros”
legyen. A célok eléréséhez egy
átfogó
célrendszer
került
kidolgozásra, mely egyaránt
érinti az épített és természeti
környezetet, a társadalmat, a
gazdaságot,
illetve
a
szabályozási,
adminisztratív
rendszereket. Az átfogó célok
megvalósításához
több
stratégiai
cél
járul
hozzá,
melyek közül több is érinti a
tervezési területeket.

1,2
4

5
3
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Az épített környezet és közlekedési infrastruktúra fejlesztése tekintetében a TFK
megemlíti a régi Ecseri út és a 4-es főút hiányzó csomópontjának kiépítését, mely
segítségével lehetséges lenne a Lanyi-terület és környezetének (1. és 2. számú
terület) funkcionális feltárása és intenzívebb bekapcsolása a település
vérkeringésébe. A vecsési jelenleg működő vagy tervezett gazdasági területek nagy
része ugyanis külterületen található, melyek hiányos közlekedési kapcsolatokkal és
közművesítéssel rendelkeznek, így fontos e területek közlekedési kapcsolatainak a
gazdasági funkciók tényleges elnyerésével összhangban történő kiépítése. A Lanyi
területen és környékén cél továbbá a vállalkozásfejlesztés, a terület reaktiválása,
illetve a jelentős potenciállal rendelkező vállalkozási célú befektetések támogatása.
A régi Ecseri út, mely ma egy sorompóval lezárt zsákutca, a város északi bevezető
területévé fejlődhet kiváló közlekedési kapcsolatot biztosítva a tervezési területeknek.
A nyugati külterületi zóna - mely városrészben a 4. számú módosítással érintett terület
található – a működő vállalkozásoknak köszönhetően a város gazdasági
motorterülete. Vecsés célja a gazdasági- és iparterületek decentralizációja, új
gazdasági potenciállal rendelkező területek kijelölésével, a környezetvédelmi elvek
betartása mellett, valamint a Fővároshoz csatlakozó településrészek további
megerősítése.

Vecsés Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (ITS) – 2015-2020
A
vecsési
ITS
a
TFK-ban
meghatározott
átfogó
és
stratégiai
célokhoz
igazodik,
azonban rövidebb időtávban
alkalmazza
azok
fejlesztési
elképzeléseit.
Az
ITS
ennek
értelmében
stratégiailag
7
tematikus és 1 területi célkitűzést
határoz
meg,
továbbá
3
akcióterületet jelöl ki. Utóbbiak
közül az egyik közvetlenül a 4.
számú tervezési területet is érinti.

5

A 4. számú terület a „Nyugati
Gazdasági Akcióterület” keleti
határában
található,
Az
akcióterület kiemelt fejlesztési
céljai között szerepel egy helyi
vállalkozói park kialakítása, ahol
megfelelő
infrastrukturális
körülmények
biztosítottak
a
vállalkozóknak és a gazdasági tevékenység nem zavarja a lakóterületek nyugalmát.
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A 4. számú módosítással érintett területen, mivel az meglévő lakóterületekhez is
kapcsolódik, szintén lakóterületi fejlesztések tervezettek, melyek kialakításához a
jövőben tervezett infrastrukturális fejlesztések ugyancsak elengedhetetlenek.
Az „Északi akcióterület” az 1. és 2. számú módosítással érintett terület környezetében
található, így az akcióterületen fejlesztéssel érintett Lanyi terület gazdaságikereskedelmi-szolgáltató, illetve rekreációs funkcióval való felruházása a vizsgált
területek tervezett hasznosítására is előnyös hatással lehetnek.
Mivel az 1. és 2. tervezési terület tervezett jövőbeni hasznosítása gazdasági jellegű,
így említést érdemel, hogy az ITS tematikus céljai között szerepel a helyi gazdasági
szereplők vállalkozási feltételeinek javítása, melynek célja a gazdasági szereplők
megfelelő
telephelyhez
való
juttatása,
a
vállalkozások
infrastrukturális
feltételrendszerének javítása, valamint kereskedelmi-szolgáltató területek kialakítása
a település északi területein 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.
A környezetvédelmi program megemlíti az agrár- és erdőgazdaság környezeti
szempontjainak erősítését is. Ehhez kapcsolódóan az 1. és 4. számú módosítással
érintett területek tekintetében fontos megemlíteni, hogy az átsorolásra tervezett
erdőterületek pótlása és a település biológiai aktivitásértékének megtartása
biztosítandó.
A 3. területtől nyugatra található a Gyáli-patak, mely a város felszíni vizeit összegyűjtő
csatornarendszer része. A Gyáli-patak ökológiai szempontú rehabilitációja,
vízminőségének és a mederállapotának javítása szintén fontos települési feladat.
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1.5. A HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK
VONATKOZÁSÁBAN

Az alábbi fejezet a módosítással érintett területeket a hatályos településrendezési
tervek viszonylatában vizsgálja.
1.5.1. VECSÉS VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE (TSZT)
Vecsés Város Településszerkezeti Tervét (továbbiakban: TSZT) Vecsés Város Képviselőtestülete 94/2016. (IV.26.) számú határozatával fogadta el. A terv az elfogadása óta
már többször módosult, legutóbb 2018 szeptemberében, mely módosítást Vecsés
Város Képviselő-testülete a 200/2018. (IX.04.) számú határozatával fogadott el.
A TSZT 1. mellékletének tartalma a módosítással érintett 1. számú terület esetében
A módosítással érintett 097/12 helyrajzi számú
telek a hatályos településszerkezeti terven Ev
jelű védelmi erdőterület területfelhasználási
kategóriába sorolt. A telek nagy része az
Országos Erdőállomány Adattár szerinti
erdőtag is volt. A tervezési területtől délre
tervezett települési jelentőségű út, valamint a
belterület határ fut. Dél-nyugaton tervezett
fontosabb
szintbeni
közúti
közlekedési
csomópont ábrázolt. A telket északon
országos I. rendű főút (4-es főút), illetve
tervezett belterületi határ szegélyezi.
A tervezéssel érintett telek közelében Gksz jelű kereskedelmi, szolgáltató
területfelhasználásba sorolt területek találhatóak. Észak-keleten védelmi erdőterület,
míg dél-nyugaton Kb-T jelű temető területe található.
A TSZT 2. mellékletének tartalma a módosítással érintett 1. számú terület esetében
A „Védelmi és korlátozási tervlap” alapján a
tervezési terület nagy része még az Országos
Erdőállomány Adattár szerinti erdőtag. Déli
határán nagyközépnyomású gázvezeték fut,
északi
részét
pedig
a
4-es
főút
védőtávolsága, illetve egy csapadékvíz
elvezető árok érinti. A teljes terület a „B”
rétegbeni hidrogeológiai védőterület felszíni
vetülete alá tartozik.
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A TSZT 1. mellékletének tartalma a módosítással érintett 2. számú terület esetében
A 096/3 helyrajzi számú módosítással érintett
terület a hatályos TSZT-n Ev jelű védelmi
erdőterület és Gksz jelű kereskedelmi,
szolgáltató terület határán fekszik. A tervezési
területet északon az Országos Erdőállomány
Adattár szerinti erdőtag is érinti. A telket
délen tervezett települési jelentőségű út,
valamint belterület határ, míg északon
országos I. rendű főút, illetve tervezett
belterületi határ határolja. A telket keletről és
délről kereskedelmi, szolgáltató területek,
nyugatról védelmi erdőterületek övezik.
A TSZT 2. mellékletének tartalma a módosítással érintett 2. számú terület esetében
A tervezési terület északi részét a TSZT
„Védelmi és korlátozási tervlapja” alapján
országos I. rendű főútvonal (4-es út)
védőtávolsága, illetve csapadékvíz elvezető
árok érinti. Délen nagyközépnyomású
gázvezeték található a területet közelében.
Keletről határolva és északon Országos
Erdőállomány Adattár szerinti erdőtag
húzódik. Továbbá a teljes területet érinti a
„B” rétegbeni hidrogeológiai védőterület
felszíni vetülete.
A TSZT 1. mellékletének tartalma a módosítással érintett 3. számú terület esetében
A vizsgált terület a hatályos TSZT szerint
nyugaton Kb-Re jelű beépítésre nem szánt
különleges rekreációs terület, - mely jelenleg
is szabadidős tevékenységre hasznosított -,
keleten Má jelű általános mezőgazdasági
terület
területfelhasználásba
sorolt.
A
területtől
északra
tervezett
települési
jelentőségű út (Budai Nagy Antal utca) fut. A
módosítással érintett terület környezetében
nyugaton és délen V jelű vízgazdálkodási
területek (1 és 2-es főcsatorna), keleten
általános mezőgazdasági területek, északon
kertes mezőgazdasági területek (Mk) és
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jelentős zöldfelületű rekreációs célú területek (K-Re) találhatóak. Utóbbi egy
sportolásra alkalmas terület. A vizsgált területtől észak-nyugatra kertvárosias
lakóterületek láthatóak, ahol tervezett és meglévő belterületi határ is jelölt.
A TSZT 2. mellékletének tartalma a módosítással érintett 3. számú terület esetében
A módosítással érintett terület déli és keleti oldalán,
valamint a Gyáli-csatornát övezve az Országos
ökológiai hálózat területe jelölt (ökológiai folyosó
terület).
Egyéb
védelem,
vagy
korlátozás
közvetlenül nem érinti a területet.
A vizsgált terület környezetében, nyugati és déli
irányban fenntartási sávot igénylő vízgazdálkodási
terület látható. A terület közelében, déli irányban
nagynyomású földgázvezeték (DN400) is fut, melyet
védőtávolság kísér, de ez a területet nem érinti.

A TSZT 1. mellékletének tartalma a módosítással érintett 4. számú terület esetében
A módosítással érintett terület a hatályos TSZT szerint
nagyrészt
Eg
jelű
gazdasági
erdőterület
területfelhasználásba, míg északi része Vi jelű
intézményi vegyes területbe sorolt. Az itt található
erdőterület az Országos Erdőállomány Adattár
szerinti erdőtagok részét képezte, így a rajzon még
eszerint ábrázolt. A jelenlegi belterületi határa is
érinti a területet.
A vizsgált terület közelében délen, keleten és
északon Lke jelű kertvárosi lakóterületek, illetve Vi jelű intézményi vegyes területek
találhatóak, míg a területtől nyugatra Gksz jelű kereskedelmi, szolgáltató területek és
Gip jelű ipari területek láthatóak.
A TSZT 2. mellékletének tartalma a módosítással érintett 4. számú terület esetében
A „Védelmi és korlátozási tervlap” alapján a
tervezési terület déli részét (a rajz szerint) az
Országos Erdőállomány Adattár szerinti erdőtagok
érintik. A terület nyugati szélén csapadékvíz
elvezető árok fut.
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A TSZT 1. mellékletének tartalma a módosítással érintett 5. számú terület esetében
A módosítással érintett terület, a beépítésre
szánt környező területekhez hasonlóan, Lke
jelű, kertvárosias lakóterületi felhasználásba
sorolt.
A tervezett módosítás a településszerkezeti
tervet nem érinti.

A TSZT 2. mellékletének tartalma a módosítással érintett 5. számú terület esetében
A „Védelmi és korlátozási tervlap” alapján a
módosítással érintett területet az 53960
azonosító számú régészeti lelőhely és a
Pöltenberg Ernő utcai szennyvízátemelő
védőtávolsága érinti.
A területen a beépítés már megvalósult.
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1.5.2. VECSÉS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (VÉSZ)
Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatát (továbbiakban: VÉSZ) és Szabályozási tervét
(továbbiakban: SZT) Vecsés Város Képviselő-testülete 6/2016. (IV.28.) számú
rendeletével fogadta el. A TSZT-hez hsonlóan - elfogadása óta - a VÉSZ is többször
módosult. A legutolsó (egységes szerkezetben dokumentált) módosítást Vecsés
Város Képviselő-testülete 12/2018. (IX.05.) számú rendeletével fogadta el.
A VÉSZ tartalma a módosítással érintett 1. számú terület esetében
A Szabályozási terven a módosítással érintett terület teljes egésze Ev jelű védelmi
erdő övezetbe sorolt. A VÉSZ 60. §. szerint a védelmi erdő övezetben erdei kilátó és
magasles kivételével épületet elhelyezni nem lehet. A VÉSZ erdőterületekre
vonatkozó előírásai szerint:
„59. §. (4) 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 Szabályozási terv a vizsgált
területen
az
Országos
Erdőállomány
Adattár
szerinti
erdőterületeket ábrázol még. A
VÉSZ 3. §. (7) pontja értelmében
ezen erdőterületeken kizárólag az
erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó
erdészeti rendeltetést kiszolgáló
építmény helyezhető el, illetve
építési tevékenység az erdőkre
vonatkozó hatályos jogszabályok
szerint történhet. A módosítással
érintett telek északi részét érinti a
4-es számú, országos jelentőségű I.
rendű főútvonal 100 méteres
védőterülete, amelyen belül építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, stb. (VÉSZ 53. §
(2) bek.) a közútkezelő hozzájárulása szükséges.
A tervezési területet a „B” rétegbeni hidrogeológiai védőterület felszíni vetülete is
érinti. A VÉSZ 11. §. (1) bekezdése értelmében „a terven jelölt hidrogeológiai
védőterületekre vonatkozó korlátozásokat a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az
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ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló országos rendeletben foglaltak
szerint kell betartani”.

A tervezési területre vonatkozó övezet paraméterei a következők:
Az épület

Legkisebb

Sz

Legnagyobb
beépítettsége
terepszint

zöldfelülete

Beépítési mód

Ev

Legkisebb
területe

Építési
övezeti/Övezeti
jel

Az építési telek kialakítható

felett

alatt

m2

%

%

%

1500

-

-

90

Magassága
„Ém”

Szintterületi
mutató

m2/telekm2

min
.

max.

m

m

A VÉSZ tartalma a módosítással érintett 2. számú terület esetében
A hatályos Szabályozási terven a
vizsgált
terület
kiszolgáló
és
lakóútként – saját használatú útként
– jelölt. Területét északon (az 1-es
területhez hasonlóan) a 4-es út –
országos I. rendű főútvonal – 100
méteres védőterülete
érinti. A
tervezési területet szintén a „B”
rétegbeni hidrogeológiai védőterület
felszíni vetületén belül található.
Az övezetbe nem sorolt közlekedési
területek előírásait a VÉSZ 54. §.-a
tartalmazza, de ezek a tervezési
terület tervezett megszűnése miatt,
nem
tartalmaznak
a
tervezett
állapotra
vonatkozólag
releváns
elemeket.
A VÉSZ tartalma a módosítással érintett 3. számú terület esetében
A vizsgálattal érintett terület a hatályos Szabályozási terven két övezetbe sorolt.
Nyugati területrésze a Kb-Re jelű beépítésre nem szánt különleges területek
övezetébe, míg keleti része Má-2 jelű általános mezőgazdasági övezetbe tartozik. A
tervezett módosítás várhatóan csak a mezőgazdasági övezetbe sorolt terület egy
részét érinti, melyre a vonatkozó előírásokat a VÉSZ 61. és 62. §-ai tartalmazzák. Ezek
közül az Má-2 övezetre vonatkozó specifikus előírások az alábbiak:
„62. §. (4) 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
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a) birtokközpont nem alakítható ki;
b) épület nem létesíthető,
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.”

A tervezéssel érintett telek déli és
keleti területeit az Országos
ökológiai
hálózat
területe
határolja,
melyre
területekre
vonatkozólag a VÉSZ 8. §-a
értelmében a magasabb szintű
jogszabályok
tartalmaznak
előírásokat,
és
ahol
építési
tevékenység
a
vonatkozó
országos természetvédelmi és
térségi
területrendezési
jogszabályokban
rögzített
követelmények
figyelembevételével lehetséges.
Az ökológiai hálózattal érintett
építési övezetekben épületek,
építmények, nyomvonalas létesítmények és berendezések elhelyezése az illetékes
környezetvédelemért és természetvédelemért felelős hatóság bevonásával
történhet.
A tervezési területet északon 22kV-os légvezeték és biztonsági övezete (a szélső
száltól 7-7 méter) is érinti. A területet északon településszerkezeti jelentőségű út,
nyugaton karbantartási sávval érintett vízgazdálkodási terület, délen és keleten az
Országos ökológiai hálózat elemei határolják. A vizsgált területre vonatkozó övezetek
paraméterei a következők:
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A VÉSZ tartalma a módosítással érintett 4. számú terület esetében
A hatályos Szabályozási terven a módosítással érintett terület déli része Eg jelű
gazdasági erdő övezetbe, míg északi része Vi-SZ-14 jelű intézményi vegyes terület
övezetbe sorolt. Nyugaton egy a telekhatártól mért, 29 méter széles kiszolgáló- és
lakóút húzódik, melyben vízelvezető csatorna is húzódik. Az érintett övezetekre és
építési övezetekre vonatkozó előírások a következők:
VÉSZ 40.§ Intézményi vegyes terület (Vi)
„(1) Az intézményi terület elsősorban igazgatási, nevelési, oktatási, egészségügyi,
szociális rendeltetést szolgáló épületek elhelyezésére szolgál.
(2) 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,
g) az intézményi rendeltetést nem zavaró gazdasági épület, ha azt az
övezeti előírások külön lehetővé teszik
h) lakóépület, ha azt az övezeti előírások külön lehetővé teszik
i) meglévő üzemanyagtöltő-állomás, ha azt az övezeti előírások külön
lehetővé teszik.
(3) Az övezetekben melléképületként elhelyezhető:
a) személygépjármű tároló,
b) egyéb, a főrendeltetéseket kiszolgáló tároló rendeltetés.
(4) Az építési övezetekben nem helyezhető el:
a) a (2) és (3) bekezdésben nem szereplő rendeltetésű épületek,
b) 6 m-nél magasabb antenna, távközlési építmény
c) zajos, bűzös tevékenységgel járó építmény,
d) (haszon)állattartás céljára szolgáló építmény,
e) lakókocsi, lakókonténer, egyéb épületnek nem minősülő lakás céljára
szolgáló létesítmény.
(5) A Vi építési övezeteiben lévő építési telken az építés feltétele a teljes
közművesítettség rendelkezésre állása. „
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VÉSZ 42.§
„(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.”

Az erdőterületekre vonatkozó
előírások a következők:
„59.§

(2)

A

külterületi

üzemtervezett
erdők
fenntartásáról és kezeléséről
az
érvényes
erdészeti
üzemterv rendelkezik.
(3) Az erdőterületen lévő
közlekedési célú területként
lejegyzett telkek területére
a közlekedési területekre
vonatkozó előírásokat kell
figyelembe venni.
(4) 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 tervezési területre vonatkozó övezetek és építési övezetek paraméterei a
következőek:
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A VÉSZ tartalma a módosítással érintett 5. számú terület esetében
A hatályos Szabályozási terven a módosítással
érintett terület Lke-SZ-4 jelű építési övezetbe
sorolt.
A területet az 53960 azonosító számú régészeti
lelőhely és a Pöltenberg Ernő utcai
szennyvízátemelő védőtávolsága érinti.
A Schweidel József utca felől építési vonal is
ábrázolt.
A telkeken a beépítés már megvalósult.

Az érintett építési övezetre vonatkozó előírások a következők:
VÉSZ 35. §:
„(1) A kertvárosias lakóterület 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.
(2) A kertvárosias lakóterületen elhelyezhető épület – a lakó rendeltetésen kívül –:
a) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató,
b) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,
c) kulturális,
d) szállás jellegű és
e) sport
rendeltetést is tartalmazhat.
(3) Az övezetekben a melléképületek közül elhelyezhető: személygépjármű-tároló,
háztartással kapcsolatos tárolóépület, barkácsműhely, a terület rendeltetésszerű
használatát nem zavaró hatású kisipari műhely, műterem, fóliasátor, valamint az
állattartási rendelet szerint tartható állatok elhelyezésére szolgáló, a rendelet
előírásainak megfelelő épület.
(4) Egy telken legfeljebb a lakások számával megegyező számú melléképület és
állattartó épület helyezhető el. Az állattartó épület beépített alapterülete nem
lehet több a telek területének 5%-nál.
(5) Új lakóépület létesítése esetén legalább a létesítendő lakások felének
gépjármű-elhelyezését – 2 lakás esetén legalább 1 db, 4 lakás esetén legalább 2
db férőhelyet – épületben kell biztosítani. A gépkocsi tároló megépítéséhez
szükséges min. 20 m2/szgk. alapterületet a beépített alapterületbe akkor is bele kell
számítani, ha az a lakóépülettel egy időben nem valósul meg.
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(6) Az övezetekben – ha az építési övezetre vonatkozó előírás eltérően nem
rendelkezik - legfeljebb 200 telekm2-ként egy lakás, a jogszabályok alapján kijelölt
zajgátló övezetben, telkenként legfeljebb egy lakóépület és két lakás (vagy más
rendeltetési egység) létesíthető.”

VÉSZ 36. §:
„(2) A Dobó Katica utca melletti és a Kispatak lakópark területére vonatkozó
előírások (L-O-3, Lke-Sz-3, Lke-Sz-4, Lke-Sz-5 jelű övezetek):
a) Az építési övezetekben pinceszint, mélygarázs és terepszint alatti önálló
építmény nem létesíthető.
b) A terület 115,0 mBf terepszint alatti területeinek a beépítése csak feltételekhez
kötötten, a feltöltést követően építhető be. A tervezett beépítés megvalósítása
során a tervezett terepszintet, a feltöltést, a felszíni vízelvezetést és a
szennyvízcsatornázást egyidejűleg kell kialakítani.
c) Az Lke-O-3, Lke-SZ-3 és Lke-SZ-4 övezetekben építhető rendeltetési egységek
száma legfeljebb 2, az Lke-SZ-1 és a Lke-SZ-5 övezetben legfeljebb 4, a Lke-Sz-1
jelű övezetben 900 m2 telekméret feletti telken és a Lke-SZ-2 övezetű tömbben
legfeljebb 6 lehet.”

A tervezési területre vonatkozó építési övezet paraméterei a következők:

Sorszám

Építési övezet
övezet jele

4.

Lke-SZ-4

Beépítési
mód

SZ

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

1000

30

-

legkisebb
zöldfelülete
%

Legnagyobb
szintterületi
mutató
m2/telek m2

50

0,6

URBANITÁS Tervező és Tanácsadó Kft.
www.urbanitas.hu

Az épület
magassága
„Ém”
legalább
legfeljebb
m
m

4,5

5,5

35

VECSÉS – A hatályos településrendezési eszközök részleges módosítása - 2019

1.5.3. VECSÉS VÁROS TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVE (TAK) ÉS TELEPÜLÉSKÉPVÉDELMI RENDELETE
(TRK)
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 120/2018. (V.29.)
határozatával fogadta el a város Településképi Arculati Kézikönyvét (TAK). A
településképvédelmi rendeletet (TRK) a város Önkormányzatának Képviselő–
testülete a 8/2018. (V.31.) önkormányzati rendelettel hagyta jóvá.

1,2

4

5

3

A vecsési TAK több különböző, eltérő karakterű, településképi szempontból
meghatározó területet határol le, melyek közül az 1. számú módosítással érintett
területet a jelentősebb zöldfelületi területek (a 2. számú terület is ezen területhez
csatlakozik), a 3. számú területet az egyéb területek, a 4. számú területet az egyéb és
az intézményi területek, míg az 5. számú területet a kertvárosias területek érintik. A 3.
számú vizsgált terület déli és keleti felén ökológiai folyosó ábrázolt. A besorolások
nagyrészt megegyeznek a jelenlegi területhasználattal, azonban a tervezett
fejlesztések által a területek átsorolása szükségessé válhat (1-2. terület  gazdasági
terület; 4. terület  kertvárosias terület).
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A TRK 17. és 18. §-a fogalmazza meg a településképi szempontból meghatározó
területekre vonatkozó általános településképi követelményeket, mely többek között
kitér a homlokzatok létesítésének és átalakításának szabályaira, az épületek és
építmények színére, a tetőformára és az anyaghasználatra, valamint a tájbaillesztés
szükségességére.
A 22. és 23.§ tér ki a közterületekre és az egyéb zöldfelületekre vonatkozó
követelményekre.
Az egyes településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó sajátos
településképi követelmények a 19. §-ban kerültek rögzítésre.
A tervezési területeket helyi védelem, illetve településképi bejelentési eljárással
érintett nyomvonal, vagy terület nem érinti.

1.6. A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK TÁRSADALMI ÉS HUMÁNINFRASTRUKTURÁLIS VISZONYAI
A módosítással érintett területek – a 4. számú terület intézményi részétől és az 5.
számú területtől eltekintve – a település külterületén találhatóak, jellemzően
beépítetlenek, melyeken gazdasági (1,2. számú terület), beépítésre szánt rekreációs
(3. számú terület), illetve lakóterületi fejlesztés (4. számú terület) tervezett. Az 5.
területen a beépítés kialakult.
A tervezett módosítások
prognosztizálhatók:

következtében

az

alábbi

társadalmi

hatások

Az 1. számú módosítással érintett terület esetében
A jelenleg védelmi erdőterületként funkcionáló terület gazdasági, kereskedelmi szolgáltató területbe történő átsorolása tervezett, melyen a szomszédos gazdasági
területekhez kapcsolódó logisztikai bővítéseket terveznek. Az új gazdasági területen
jó eséllyel alakulhatnak - kisebb számban - új munkahelyek, mely enyhe pozitív
hatással lehet a vecsési foglalkoztatási adatokra is. A tervezett módosítás a humáninfrastruktúrális viszonyokra várhatóan nem lesz hatással.

A 2. számú módosítással érintett terület esetében
A 2. számú vizsgált területet is - az 1. számú területhez hasonlóan - a szomszédos
gazdasági területhez kívánják csatolni. A tervezett módosítás technikai jellegű, a
változtatásnak nem várható társadalmi, vagy humáninfrastrukturális hatása.

A 3. számú módosítással érintett terület esetében
A módosítással érintett terület egy részén, a korábbi (2016 előtti) településrendezési
terveken alkalmazott beépítésre szánt rekreációs terület kijelölése tervezett. Az erre a
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célra kijelölhető terület nagyságát befolyásolja a BATrT vonatkozó 5. § (8) bekezdése
szerinti előírás, mely a magas zöldfelületi arányú települési térségek területén
kijelölhető egyes beépítésre szánt területek arányát, települési szinten, 30%-ban
határozza meg.
A terület tervezett hasznosítása egyelőre nem ismert, de új lakó funkció
elhelyezésének tervéről nincs tudomásunk, így várhatóan új alapintézményi
fejlesztéseket sem igényel a tervezett módosítás.

A 4. számú módosítással érintett terület esetében
A módosítás során a jelenlegi erdő és a mellette lévő még beépítetlen
intézményterület egy részének kertvárosias lakóterületbe történő átsorolása tervezett.
A telekalakítási elképzelések értelmében körülbelül 16 db lakótelek kerülne
kialakításra, melyek a szomszédos Lke-SZ-5 jelű építési övezettől minimálisan eltérő,
Lke-SZ-6 jelű építési övezetbe kerülnek. Az övezetben a maximális megengedett
rendelteltetési egységek száma 4, így hozzávetőlegesen maximum 64 lakás kerülhet
elhelyezésre. A lakásokba költöző új lakosság várhatóan a humáninfrastrukturális
szolgáltatások kapacitási igényeit is - kis mértékben - befolyásolják. Az új lakók által
generált alapintézményi ellátás szükségessége az alátámasztó munkarészben kerül
kifejtésre.

Az 5. számú módosítással érintett terület esetében
A módosításnak nem várható társadalmi, vagy humáninfrastrukturális hatása.

1.7. A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK GAZDASÁGI VISZONYAI
A tervezési területek közül jelenleg egyik területnek sem gazdasági jellegű a
hasznosítása, de a tervezett módosítások/fejlesztések eredményeként az alábbi
gazdasági jelentőségű változtatásokkal számolhatunk:
Az 1. és 2. számú módosítással érintett területek esetében
A jelenlegi erdőterület és az önkormányzati tulajdonban álló keskeny közterület
tervezett hasznosítása beépítésre szánt, kereskedelmi, szolgáltató terület, ahol az
ebm-papst Hungary Kft. a meglévő gazdasági területeinek fejlesztését, új logisztikai
létesítmény létrehozását tervezi. A cég a város egyik jelentős munkáltatója és
adófizetője.
A
gazdasági
terület
bővülésének
munkahelyteremtő
és
gazdaságélénkítő hatásával lehet számolni.
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A 3. számú módosítással érintett terület esetében
A tervezési terület jelenleg sem gazdasági területként hasznosított és a későbbiekben
sem ilyen jellegű hasznosítása tervezett. A terület rekreációs célú hasznosítása
keretében új sportolási és kikapcsolódási lehetőséget biztosító terület jöhet létre, mely
akár kisebb léptékű turisztikai értékkel is bírhat, például a közeli horgásztó
revitalizálásával egybekötve.

A 4. számú módosítással érintett terület esetében
A tervezési terület jelenleg beépítetlen terület, melyen új lakóterületi fejlesztés
tervezett. A fejlesztés várhatóan gazdasági tevékenység keretében jöhet létre, így
átmenetileg a terület gazdasági jelentősége is megemlíthető, de a kialakított lakások
értékesítése után a terület lakóterületi jelentősége marad elsődleges.

Az 5. számú módosítással érintett terület esetében
A tervezési területen a beépítés kialakult. A tervezett módosítás ebben változást
várhatóan nem eredményez, így a tervezett módosításnak gazdasági hatásai sem
várhatóak.
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1.8. TÁJI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK ÉS A ZÖLDFELÜLETI RENDSZER VIZSGÁLATA A MÓDOSÍTÁSSAL
ÉRINTETT TERÜLETEK VONATKOZÁSÁBAN

Vecsésről általánosságban elmondható, hogy a Duna Pesti völgyében helyezkedik
el, felszínét nagyrészt homok, homokos-kavics és agyagos talaj borítja. Területén az
erdősültségi arány viszonylag alacsony. Az erdők nagyobb 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 élvez védelmet (tájképi, ex lege láp, ökológiai hálózat eleme), mely
területek az intenzív növénytermesztésre alkalmatlanok. Gyál határában több
erdősítésre alkalmas mezőgazdasági terület található, melyek tényleges erdőként
történő hasznosítása Gyál – a település határáig húzódó - lakóterületeinek védelme
és a terület biológiai aktivitásértéke szempontjából is kedvező hatással lehetne.
Vecsésen tendenciálisan magas az erdőterületek „mozgása” a belterületekről, vagy
azok közeléből eltűnő erdők csereerdősítése miatt.
Az 1. és 2. számú módosítással érintett területek
Az 1. terület egésze, míg a 2. területnek csak az északi része, a hatályos
településrendezési tervek alapján, védelmi célú erdőterületbe sorolt. A valóságban a
területet borító korábbi erdő, a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala
Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztályának PE-06/ERDŐ/2175-3/2018 számú
határozata alapján megszüntetésre kerülhetett, mivel gazdasági erdőként volt
nyilvántartva. (Lásd az alábbi fotót.) A megszűntetett 3,42 ha területű erdő a Vecsés
0261/2 hrsz-ú földrészleten (3,45 ha területen) került csereerdősítésre. A csereerdősítés
tervdokumentációját korábban a Hatóság PE-06/ERDŐ/10238-4/2017 számú
határozatában hagyta jóvá.

A csereerdősítésen felül a potenciális új tulajdonos cég továbbá vállalta, hogy a 4.
számú főút mentén 25 méter, a régi Ecseri út mentén pedig 20 méter széles fásított
zöldsáv telepítését teljesíti a telken belül.
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A 3. számú módosítással érintett terület
A vizsgált terület jelenleg beépítetlen és gyakorlatilag hasznosítatlan. Felszíne teljes
egészében zöldfelülettel, füves, cserjés területekkel borított. A területen tervezett
fejlesztési szándék részletei egyelőre nem ismertek, de az ökológiai hálózat védett
területének közelsége okán, törekedni kell arra, hogy az esetlegesen létrejövő
beépítésre szánt területeken kialakításra kerülő zöldfelületek aránya és minősége is
igazodjon a szomszédos zöldfelületi adottságokhoz.

A 4. számú módosítással érintett terület
A 4. terület nagyobb része, a hatályos településrendezési tervek alapján, gazdasági
célú erdőterületbe sorolt. A valóságban a területet borító korábbi erdő, a Pest
Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási
Főosztályának PE-06/ERDŐ/4645-6/2017 számú határozata alapján megszüntetésre
került. A megszűntetett 1,82 ha területű erdő a Vecsés 0302/3 (4366 m2), 0302/4
(4584 m2), 0302/5 (4630 m2), 0302/6 (4610 m2) hrsz-ú földrészleteken (összesen 1,82 ha
területen) került csereerdősítésre. A csereerdősítés tervdokumentációját a Hatóság
PE-06/ERDŐ/381-3/2018 számú határozatában hagyta jóvá.

A BATrT 5. § (6) bekezdése értelmében a tervezett lakóterület 5%-án új zöldfelület
kialakítása is szükséges.
Az 5. számú módosítással érintett terület
A módosítással
található.

érintett

telkeken,
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1.9. AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VIZSGÁLATA A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK VONATKOZÁSÁBAN
A vizsgálat a hatályos településszerkezeti tervhez készített Megalapozó vizsgálat című
dokumentum és az abban szereplő ábrák alapján készült, a módosítással érintett
területek esetében a tartalom aktualizálását követően.
1.9.1. TULAJDONVISZONY ÉS TELEK VIZSGÁLAT
A tervezéssel érintett területek jellemzően magántulajdonban vannak. Ez alól csak a
2. számú tervezéssel érintett 096/3 helyrajzi számú telek kivétel, mely 1.039,7 m2
kiterjedésű és az önkormányzat forgalomképtelen ingatlanát képezi.

VECSÉS – TULAJDONVIZSGÁLAT
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1.9.2. TERÜLETHASZNÁLAT ÉS FUNKCIÓ VIZSGÁLAT
A tervezési területek esetében a tényleges használat jellemzően eltér a hatályos
TSZT-n, SZT-n ábrázolt területhasználattól.
Az 1. és 2. számú módosítással érintett területek esetében
A módosítással érintett 1. számú területen a hatályos településrendezési eszközökben
erdőterület jelölt, de a valóságban az erdő már megszüntetésre került. A terület
előkészítése a tervezett gazdasági, raktározási tevékenységhez kapcsolódó
fejlesztésre megkezdődött. Az erdő pótlása a közigazgatási határon belül valósult
meg. A 2. számú módosítással érintett terület közlekedési terület lenne, de a
valóságban az út nem létezik. A területén burkolt út nincs csak egy ideiglenesen
kialakult földút halad rajta, amit a szomszédos erdő
megszüntetésekor jártak ki. Korábban növényzet
borította, mely mára a szomszédos erdővel
egyetemben megszüntetésre került. Fizikailag nem
választja el semmi a szomszédos fejlesztési területtől,
azzal látszólag egy egységet képez.
A 3. számú módosítással érintett terület esetében
A 3. számú területnek a tervezett módosítással érintett része, a hatályos tervek
alapján beépítésre nem szánt mezőgazdasági terület, de mezőgazdasági művelés
nem folyik rajta. Valójában hasznosítatlan parlag, Vecsés külterületén.
A 4. számú módosítással érintett terület esetében
A módosítással érintett 4. számú terület nagyobb része külterületi erdőterületként
jelölt a hatályos tervekben, de a valóságban az erdő ezen a helyen is már
megszüntetésre került. A kapcsolódó intézményi területek jelenleg beépítetlenek. A
két területrész a valóságban nem különül el egymástól élesen.
Az 5. számú módosítással érintett terület esetében
A módosítással érintett telkeken, telkenként 2 lakóépületben, lakóépületenként 2
lakással, összesen 8 lakás került kialakításra.

5
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1.9.3. ÉPÜLETEK, ÉPÍTMÉNYEK VIZSGÁLATA
A módosítással érintett területek – az 5. terület kivételével – jelenleg beépítetlenek.
Az 1. és a 2. számú tervezési terület
környezetében
különböző
gazdasági funkciójú beépítések
találhatóak. Keletre az ebm-papst
Hungary Kft. jó állapotban lévő,
földszintes, nagyobb kiterjedésű
csarnok- és irodaépületei állnak,
míg dél-nyugatra különböző kisebb
vállalkozások, szintén főként jó
állapotú, földszintes, magastetős
épületei, építményei találhatóak.
A 3. számú módosítással érintett területtől északra egy kisebb beépítés, a Hari –
Görög tanya található, mely jelenleg nem üzemel, kerítésén eladó tábla áll. Az
épület jó állagú, földszint + tetőtér beépítéses, nyeregtetős. A területtől nyugatra, a
tó környezetében, földszintes, nyeregtetős, vegyes állagú (de jobbára leromlott
állagú) épületek állnak, kerítéssel körbezárt területen.
A 4. számú tervezési területet délről és keletről kertvárosias lakóterületek veszik körbe
főként földszintes, földszint+tetőtér-beépítéses, vagy kétszintes, helyenként pincével is
rendelkező,
nyeregtetős
épületekkel.
Északi
szomszédságában
egyelőre
hasznosítatlan, nyugati határán gazdasági területek találhatóak, főként kisebbnagyobb csarnoképületekből álló földszintes beépítésekkel.
Az 5. számú területen, 2 telken, 4 épületben, összesen 8
lakás került kialakításra. Az épületek földszintesek, egyszerű
bejelentési eljárás alapján létesült új épületek, amelyeknek
még nincs használatba vételi engedélyük a helyi építési
szabályzattól eltérő létesítés miatt.
1.9.4. AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÉRTÉKEI
A módosítással érintett területeken műemlék, műemléki jelentőségű terület, vagy
műemléki környezet nem található.
A területeket nem érinti sem nemzeti emlékhely, sem egyéb védelem alatt álló
épület/építmény.
Világörökségi vagy világörökség várományos terület sem található a vizsgált
területeken.
A vizsgált telkek közül csak a 6159/5 hrsz-ú ingatlant (5. terület) érinti nyilvántartott
régészeti lelőhely területe.
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1.10. KÖZLEKEDÉSI VIZSGÁLAT A MÓDOSÍTÁSOKKAL ÉRINTETT TERÜLETEK VISZONYLATÁBAN
1.10.1. KÖZÚTI KAPCSOLATOK VIZSGÁLATA
A módosítással érintett 1. és 2. számú terület esetében
A tervezéssel érintett 097/12 és 096/3 helyrajzi számú telkek a Mátyás után keresztül
közelíthetők meg. A jelenlegi kiszolgáló út a terveken tervezett településszerkezeti
jelentőségű út, mely a távlatban összekötné a régi és az új Ecseri utat. A Mátyás
utcán nyugati irányban elérhető a régi Ecseri út, mely összeköttetést biztosít a Fő úttal
(400-as jelzésű főút, országos II. rendű főútvonal) és így a településközponttal,
valamint az új Ecseri úton és nyugaton az ún. „Shell csomóponton” keresztül a 4-es
jelzésű országos főút is. A 4-es úton keresztül, közvetetten az M0 autóút is elérhető.
Közúti kapcsolatok terén a tervezési terület viszonylag jó adottságokkal rendelkezik,
de a jövőben további települési szintű közúthálózati fejlesztések is elképzelhetők a
környezetében.
A módosítással érintett 3. számú terület esetében
A tervezéssel érintett terület a Budai Nagy Antal utca meghosszabbítása mentén
található Vecsés déli külterületén. A Budai Nagy Antal utca tervezett települési
jelentőségű út. Az utca a Gyáli (1.) csatornáig aszfaltozott, de a csatornán átívelő
hídtól kezdődően szórt burkolattal (zúzottkő, föld, homok) borított. A Budai Nagy
Antal utca nyugati irányba becsatlakozik a Dózsa György útba, ami jelentőségét
tekintve országos mellékút, melynek közvetett kapcsolata van az M0 autóúttal is.
Gyál, illetve Vecsés településközpontja is a Dózsa György úton közelíthető meg. A
vizsgált terület és közvetlen környezete közlekedési infrastruktúrájának kiépítettsége
még nem teljes.
A módosítással érintett 4. számú terület esetében
A módosítással érintett terület a Vághy Kálmán utcán, illetve egy a gazdasági
területekhez kapcsolódó saját használatú úton keresztül közelíthető meg, melyek
csupán részben burkoltak és melyek egyaránt a Széchenyi utcába kötnek. Az utcák
járdával nem rendelkeznek, burkolatlan szakaszaik dűlőút jellegűek. A Széchenyi
utca települési jelentőségű gyűjtőút, mely 2x1 sávos. Ezen keresztül Budapest – Üllői út
– valamint a 4-es és 400-as jelzésű főútvonalak egyaránt könnyen elérhetőek. Déli
irányban a Dózsa György útba köt, melynek kapcsolatai feljebb bemutatásra
kerültek. A módosítással érintett terület elhelyezkedését tekintve a meglévő lakó és
gazdasági területek határán fekszik, helyzeti fejlesztési potenciálja így magas,
azonban környezetében a közlekedési infrastruktúra még nem teljesen kiépített, így
annak fejlesztése a tervezett beruházás során elengedhetetlen.
A módosítással érintett 5. számú terület esetében
A módosítással érintett telkek kiszolgálása a Schweidel József utcán keresztül történik,
mely a Kiss Ernő utcán, vagy a Lázár Vilmos utcán kersztül, szintén a 3. terület
esetében már említett Budai Nagy Antal utcába köt. Az Arany János utcán keresztül
elérhető a Zrínyi Miklós utca is, mely szintén települési jelentőségű gyüjtőút.
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1.10.2. KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS VIZSGÁLATA
Vasúti közlekedés
Vecsés területén a Budapest – Cegléd 100. számú vasúti fővonal halad keresztül,
mely villamosított, kétirányú és tekintélyes elővárosi személyforgalmat bonyolít le. Két
vasúti megálló található a településen, melyek elnevezései: Vecsés vasútállomás és
Vecsés – Kertekalja. A vizsgált területek mind messzebb, több mint 1-1,5 km-es
távolságra helyezkednek el a vasúti megállóktól.
Autóbusz közlekedés
A település jelentős részét a Volánbusz helyközi járatai látják el, melyek
megállótávolsága átlagosan 5-600 méter. A 400. jelű országos főúton közlekedik az
580-581. (korábban 2200. és 2202.) számú autóbusz. A 4-es főúton az 575. (korábban
2210.) számú Budapest – Ecser – Maglód – Gyömrő – Ecser – Budapest járat szállít
utasokat. A település vasúttól délre eső területeit az 576. (korábban 2201.) számú
busz látja el. Ezen felül egy helyi buszjárat is közlekedik a településen, melynek vonala
a Halmy József tér és a Market Central között húzódik. A vecsési tömegközlekedési
rendszert a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre Budapest felől érkező buszjáratok is
gazdagítják (100E, 200E és 900. számú buszok).
A módosítással érintett területek nagyrészt külterületen találhatóak. Eddigi
hasznosításuk nem igényelte, hogy tömegközlekedéssel jól megközelíthetők
legyenek, így 300 méteres gyaloglótávolságon belül egyik vizsgált terület sem
rendelkezik tömegközlekedési kapcsolattal. Az 1. és 2. számú tervezési területhez
legközelebb a 400. jelű főúton közlekedő buszok Anna utca és Iskola utca megállója
(kb. 900-1000 m), a 3. és 5. számú területekhez az 576. számú buszjárat Erzsébet tér
megállója (kb. 1200-1500 m) esik legközelebb. A 3. terület esetében várhatóan a
tervezett funkció sem igényel esetleges hálózatfejlesztést. A vizsgált területek közül
talán a 4. terület van a legjobb helyzetben, itt az 576-os buszjárat Előd utcai
megállója (kb.400 m) esik a legközelebb a területhez, ami figyelembe véve a
tervezett lakó funkciójú fejlesztéseket, elengedhetetlen kapcsolatot biztosít a terület
számára.
1.10.3. GYALOGOS ÉS KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS
VIZSGÁLATA

Kerékpáros közlekedés
1

Vecsés területén a 400. jelű főút mentén
található
kiépített
kerékpáros
útvonal
(kerékpárút, kerékpársáv), mely Budapest
felé a Ferihegyi repülőtérre vezető úton
folytatódik,
és
melynek
keleti
irányú
meghosszabbítása tervezett Üllő és Ecser felé
egyaránt.

2

400-as főút
Forrás: openstreetmap.hu – Kerékpáros térkép
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Az 1. és 2. tervezési területhez közel haladó régi Ecseri út szélességéből és
forgalmából adódóan kerékpározásra javasolt útvonal.
A 3. és 5. számú tervezési területek környezetében kiépített kerékpárút-hálózat nem
található, azonban nagyon sokan a Gyáli-főcsatorna mentén futó dűlőutakat és
gyalogos felületeket használják kerékpározásra. A tervezési terület közelében
található utcák kis forgalmúak, főként kertvárosias lakóterületeket érintenek, így
azokon viszonylag biztonságosan lehet kerékpározni. Az egyetlen problémát az
egyes utak szilárd burkolatának hiánya jelentheti.
A 4. számú módosítással érintett terület közelében, a Széchenyi utca mentén a TSZT
tervezett kerékpárutat jelöl ki Budapest és Gyál irányába egyaránt. Ennek
kiépüléséig ezen a környéken is a viszonylag kis forgalmú mellékutcákban
biztonságosabb a kerékpározás.
Gyalogos közlekedés
A módosítással érintett területek gyalogos elérése kiépített járdán keresztül nem
lehetséges, így annak hiányában a megközelítés többnyire az úttest széléről, vagy a
zöldsávot használva történik.
A 3. és 5. számú területek közelében, a Gyáli-csatorna mentén több gyalogos ösvény
is található, bár ezek inkább rekreációs célokat szolgálnak.
1.10.4. PARKOLÁS
A tervezési területek jelenlegi hasznosítása nem igényli parkolási
létrehozását, mivel jelenleg a területek egyelőre hasznosítatlanok.

felületek

A Mátyás utca mentén (1. 2. terület) az ebm-papst Hungary Kft. előtt, illetve a Lanyi
területének kapcsolódó részén lett kialakítva egy kisebb kültéri parkoló, mely a cég
jelenlegi parkolási igényeit szolgálja.
A 3. és 4. számú területek környezetében csak telken belüli parkolási igények
jelentkeznek.
Az 5. terület esetében a parkolás megoldott.
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1.11. KÖZMŰVEK VIZSGÁLATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL ÉRINTETT TERÜLETEK VISZONYLATÁBAN
Vecsés város a jól közművesített települések közé tartozik, ahol belterületeinek nagy
részén szinte teljes közműellátásról beszélhetünk. A település helyzeti előnyéből
fakadóan, miszerint Budapest szomszédságában, előnyös közlekedési kapcsolatokkal
rendelkezik, számos új lakos költözött a városba az elmúlt években. A növekvő
népesség
igényeinek
megfelelve
folyamatosan
szükséges
a
település
közműellátásának állandó fejlesztése is.
A módosítással érintett területek, alapvetően külterületen helyezkednek el, így
közműellátottságuk hiányos. E területeken a teljes, vagy funkciótól függően a helyi
előírásoknak megfelelő, legalább részleges közművesítés biztosítása a környező
közművekről történő lecsatlakozásokkal megoldható, a szükséges fejlesztések
költségviselése mellett. Ennek értelmében a vezetékes ivóvíz ellátás, a
szennyvízelvezetés, a villamosenergia és a földgázellátás, valamint a csapadékvíz
elvezetés is biztosítható.
A vizsgálatok alapján az 1. és 2. számú tervezési területet ivóvíz vezeték, valamint
nagy-középnyomású földgázvezeték és annak 9-9 méteres védőtávolsága
közvetlenül érinti. Középnyomású földgázvezeték és 22 kV-os villamosenergia
légvezeték és annak 7-7 méteres biztonsági övezete a területek közvetlen közelében
húzódik.
A 3. számú módosítással érintett területet közvetlenül nyomott szennyvízcsatorna,
középnyomású földgázvezeték, és 22kV-os villamosenergia légvezeték és annak 7-7
méteres biztonsági övezete érinti. Ivóvízhálózat a területtől észak-nyugatra fekvő
lakóterületen található.
A 4. számú tervezési területet közvetlenül egy középnyomású földgázvezeték érinti,
azonban a környező lakóutcákban (Előd utca) a vezetékes ivóvízellátás, a
szennyvízelvezetés, és a villamosenergiaellátás is biztosított.
A módosítással érintett területeken javasolt területfelhasználási változtatások
közvetlenül érintik a közműveket is, hiszen minden esetben beépítésre nem szánt
terület kerül átsorolásra beépítésre szánt területbe. Ezen területeken a közművek
kiépítése, a tervezett fejlesztéseket megelőzően, vagy azok megvalósulásával egy
időben válik szükségessé.
A módosítással érintett területek fejlesztése során a VÉSZ közművekre vonatkozó
előírásait minden esetben be kell tartani.
Az 5. számú tervezési terület teljes közműellátással rendelkezik.
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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. A város az I. Sérülékeny környezetű
vízbázisok területén fekszik, azon belül is az I/1. Fokozottan érzékeny, üzemelő vízbázis
területén.
A vizsgált területek közül az 1., 2. és 5. számú területet a II. számú vízbázis
védőterülete érinti, mely kapcsán a szükséges védelmére vonatkozó előírásokat a
hatályos településrendezési eszközök tartalmazzák.

5

Ezen felül Vecsés területét érinti a sérülékeny földtani környezetű Vecsés I. Vízmű
vízbázis belső és hidrogeológiai „B” védőterülete is, 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 valamelyest 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-es úttól való nagyobb távolság miatt a gyorsforgalmi utak zajterhelése a
településre nézve nem jelentős. Közlekedési zajból eredő magasabb terhelés az 1. és
2. számú területet érintheti, de az itt található funkció működését ez nem zavarja
jelentősen.
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 katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi. CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. Rendelet
alapján a belügyminiszter 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet 1. számú mellékletében
Vecsés várost II. katasztrófavédelmi osztályba sorolta.
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 alábányászott
területek, barlangok és pincék, csúszás- és süllyedés-veszélyes területek, földrengés
veszélyeztetett területek nem találhatók. Veszélyeztető hatásként jelentkezhetnek
azonban 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 villámárvizek, belvizek kialakulásához vezethetnek, amely többek között a település
közlekedésére és a kritikus infrastruktúrára jelent veszélyt.
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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.

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 tervezési területeket természetes
vízfolyás közvetlenül nem érinti, így a területükön árvízveszély, árvízveszélyes területek,
árvízvédelmi vonal, vagy műtárgy nincsenek. A 3. számú tervezési terület nyugati
oldalánál (az 5. területhez is közel) a Gyáli (1.)-csatorna húzódik, melyhez
vízgazdálkodási fenntartási sáv tartozik. Nagyobb esőzésekkor a csatorna megtelhet
vízzel.
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. A település északi részén található Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2.
felszállópályájának felszálló-síkjai is bizonyos korlátozásokkal járnak, mivel a
felszállópályák zajgátló védőövezetei funkcionális korlátot jelentenek a település
északi területein. A módosítással érintett területek közül az 1. és 2. számú területet
országos főút (4-es út) védőtávolsága érinti.
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1.14. ÁSVÁNYI NYERSANYAG LELŐHELYEK VIZSGÁLATA
A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal nyilvántartása alapján a módosítással
érintett területeket sem bányatelek, sem nyilvántartott ásványvagyon terület nem
érinti. Ugyanakkor Vecsés település nagy részét földtani és szénhidrogén koncessziós
kutatás területe érinti.

1.15. A VÁROSI KLÍMA VIZSGÁLATA
Vecsés a mérsékelt éghajlati övben elhelyezkedő, kontinentális éghajlatú város. A
több év alatt mért átlag hőmérséklete 10,5 °C, míg évi középhőmérséklete 11,3 °C.
Az éves hőingás 20-21 °C közötti. A napsütéses órák száma átlagosan évi 2000 óra. A
terület éves csapadékmennysége 550 mm körüli érték, mely az ország szinte
legszárazabb vidékeire jellemző adat. A legkevesebb csapadék február-márciusban,
a legtöbb május-júniusban hullik.
A városi klímát befolyásoló tényezők:
 települési adottságok (fekvés, domborzat, éghajlati és vízrajzi adottságok);
 burkolt felületek aránya;
 kondicionáló hatású zöldfelületek, erdőterületek aránya;
 vízfelületek;
 a környezethasználat jellege és a környezethasználatra vonatkozó helyi
szabályok a tágabb környezetben.
Országos éghajlati viszonyainak alakulásában egyértelműen megjelenik a globális
klímaváltozás. 1983 és 2012 között Vecsésen, mintegy 1,2 °C-os emelkedés
mutatható ki az évi középhőmérséklet alakulásában. A nyári félévben 1,7-1,8 °C is
lehet a növekedés üteme. Az általános felmelegedés mellett legalább annyira
fontos a szélsőséges időjárási események gyakoriságának alakulása, mint például a
hőséghullámok és aszályok sűrűbb előfordulása.
A mezoklimatikus jelenségek közül megemlítendő a hősziget-hatás, melynek
következtében a település sűrűn beépített területeinek hőmérséklete több fokkal
melegebb is lehet a jelentősebb zöldfelületekkel rendelkező, illetve víz közelében,
vagy a külső területeken mérhető értéknél.
A városi klíma alakulására pozitív hatást az aktív és kondicionáló hatású zöldfelületek
és vízfelületek gyakorolhatnak. Ezek a hőmérsékletet, légáramlást, vagy a lokális
páratartalmat befolyásolhatják.
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:
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„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 infrastruktúrafejlesztést (kerékpárút-hálózat), az önkormányzati közintézmények energetikai
felújítását, a megújuló energiák hasznosításának növelését, önkormányzati
klímavédelmi alap létrehozását és a szemléletformálási akciók szervezését
irányozza elő.
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
AZ

EGYES MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK ÖSSZEFOGLALÓ ELEMZÉSE A VIZSGÁLAT SORÁN

FELTÁRT TÉNYEZŐK TÜKRÉBEN

A vizsgált területek jellemzően Vecsés külterületein helyezkednek el, az Északi (1., 2.),
a Déli (3.) és a Nyugati (4.)külterületi gyűrű városrészekben. Megközelítésük közúti
kapcsolatokkal megoldott, de a 3. és 4. számú területek esetében a közúti
közlekedési hálózat kiépítettsége még nem teljes. Tömegközlekedési kapcsolatok - a
4. számú terület kivételével – csak a tervezési területektől messzebb, jóval a 300
métert meghaladó távolságban biztosított.
A módosítással érintett területek jellemzően beépítésre nem szánt területek, melyek
besorolása nem feltétlenül felel meg a jelenlegi valós használatuknak, de a
területeken tervezett fejlesztéseket követő használatnak sem, így a hatályos
településrendezési eszközök módosítása indokolt.

IGÉNYEL

MÓDOSÍTÁST

TELEPÜLÉSSZERKEZETI

KÖZMŰ FELTÉTELEK
Teljes
közművesítés
lehetséges

Igen

Rendezett/
önkormányzati

Egy részén
korábban védelmi
erdőterület, jelenleg
az erdő megszűnt

Jó

Teljes
közművesítés
lehetséges

Csak az 1.
területhez
kapcsolódóan

Beépítetlen

Rendezett/
osztatlan közös
tulajdon

Érinti az országos
ökológiai hálózat –
ökológiai folyosó
övezete

A jelenlegi
funkciónak
megfelel,
de
fejlesztést
igényel

Teljes
közművesítés
lehetséges

Igen

4.

Beépítetlen

Rendezett/
magán

Korábban
gazdasági
erdőterület, jelenleg
az erdő megszűnt

Fejlesztést
igényel

Teljes
közművesítés
lehetséges

Igen

5.

Beépített

Rendezett/
magán

-

Jó

Teljes
közművesítettség

Nem

3.

Beépítetlen

Korábban védelmi
erdőterület, jelenleg
az erdő megszűnt

KAPCSOLATOK

Jó

2.

Rendezett/
magán

KÖZÚTI

TERMÉSZETI ÉRTÉKEK

ZÖLDFELÜLETEK

ÉRTÉKES

Beépítetlen

ÁLLAPOT

BEÉPÍTETTSÉG

1.

TULAJDONI

TERÜLET SORSZÁMA

A tervezési területek közül három magán, míg a 2. számú terület a helyi
önkormányzat tulajdonában áll. A területek jelenleg beépítetlenek. Az egyes
módosítással érintett területek legfontosabb jellemzőit az alábbi táblázatban
foglaltuk össze:
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3. HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ
Az elvégzett vizsgálatok alapján a tervezett módosításokkal kapcsolatban
megállapítható, hogy mind a 4 tervezési területen indokolt a hatályos
településrendezési eszközök módosítása.
A tervezett módosítások keretében jellemzően beépítésre nem szánt területek
kerülnek átsorolásra beépítésre szánt területbe. Ez alól csupán a 4. számú terület
kivétel, ahol a gazdasági erdőterületek mellett egy kisebb beépítésre szánt
intézményi vegyes terület átsorolása is tervezett kertvárosias lakóterületi építési
övezetbe.
A tervezett fejlesztések megvalósításakor figyelmet kell fordítani a megfelelő
infrastrukturális viszonyok kialakítására is, melyek a szakági vizsgálatok alapján
várhatóan biztosíthatók lesznek. Ezek részletezését a dokumentáció alátámasztó
munkarésze tartalmazza.
A 4. számú területen új lakóterület kerül kijelölésre, mellyel egy időben a terület 5%ának megfelelő zöldfelület kijelölése is szükséges (BATrT 5.§ (6) bek.). Ezt a kérelmező
játszótér és közkert formájában kívánja teljesíteni kb. 900 m2 területen.
Az 1. és 4. számú területek tervezett módosítása kapcsán szükségessé váló
erdőpótlások az erdészeti hatóság határozatai szerint kerülnek/kerültek
megvalósításra.
A módosítással érintett területeken tervezett módosítási szándékokat a helyi
önkormányzat előzetesen támogatta.
A módosítással érintett területekkel kapcsolatban összefoglalóan megállapítható,
hogy a tervezett módosításoknak 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
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4. A FEJLESZTÉSI PROGRAMELEMEK ÖSSZEFOGLALÁSA ÉS BEÉPÍTÉSI TERV
A módosítással érintett 1. és 2. számú terület esetében
Az 1. és 2. számú területeket érintő tervezett módosítások szorosan kapcsolódnak
egymáshoz. A jelenleg a 095/15 hrsz-ú ingatlanon (Gksz) gazdasági tevékenységet
folytató ebm-papst Hungary Kft. a jövőben növelni kívánja működési területét,
melyhez meg kívánja vásárolni a 6058/2 hrsz-ú belterületi kereskedelmi, szolgáltató
gazdasági építési övezetbe (Gksz) sorolt telket. A6058/2 hrsz-ú telek nem közvetlenül
csatlakozik a cég jelenlegi területéhez, mivel a két terület közé ékelődik a 097/12 hrszú – a hatályos településrendezési eszközökben véderdőként (Ev) jelölt – telek, illetve
az önkormányzati tulajdonban lévő 096/3 hrsz-ú közterület, mely telkeket a cég
szintén meg kívánja vásárolni és a tervezett fejlesztést az így kialakuló, egybefüggő
területen kívánja megvalósítani. A fejlesztés megvalósításának feltétele a terület
egységes Gksz jelű, kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területbe való átsorolása.

ebm-papst Hungary Kft.
fejlesztési terület

ebm-papst Hungary Kft. területe

Hatályos Szabályozási terv - részlet

A valóságban a tervezett fejlesztés megvalósítása érdekében az erdőterületként
jelölt területen a korábbi erdő, a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala
Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztályának PE-06/ERDŐ/2175-3/2018 számú
határozata alapján megszüntetésre került. A megszűntetett 3,42 ha területű erdő a
Vecsés 0261/2 hrsz-ú földrészleten (3,45 ha területen) került csereerdősítésre. A
csereerdősítés tervdokumentációját korábban a Hatóság PE-06/ERDŐ/10238-4/2017
számú határozatában hagyta jóvá. A csereerdősítésen felül a cég továbbá vállalta,
hogy a 4-es út mentén 25 méter, a régi Ecseri út mentén pedig 20 méter széles
fásított zöldsáv telepítését teljesíti a telken belül.
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A területre beépítési terv jelen fázisban nem készült, mivel az ebm-papst Hungary Kft.
pontos tervei egyelőre nem ismertek. Azt előzetesen tudni lehet, hogy elsősorban
logisztikai és raktározási funkciók kerülnek bővítésre, mely a cég becslése alapján,
várhatóan napi 3-5 kamion többletforgalmat generál a területen.
A módosítással érintett 3. számú terület esetében
A tervezési terület és környezete a 2016-ban
jóváhagyott – már az új jogszabályi
környezethez
igazodóan
készült
–
településszerkezeti terv jóváhagyása előtt
ZK-R jelű, jelentős zöldfelületű rekreációs
különleges beépítésre szánt területbe volt
sorolva. 2016-ban, a teljes településre készült
felülvizsgálatkor – többek között – települési
szinten betartásra került a Budapesti
Agglomeráció Településrendezési Tervéről
szóló 2005. évi LXIV. törvény 5. § (8)
bekezdése, miszerint:

Korábbi TSZT - részlet

„(8) A magas zöldfelületi arányú települési térségnek
a) legfeljebb 30%-án beépítésre szánt üdülőterület, illetve - a beépítésre szánt
különleges terület területfelhasználási egység köréből - oktatási, egészségügyi és sport
célú terület,
b) legalább 70%-án beépítésre nem szánt terület
alakítható ki.”

Mivel az érintett terület a BATrT Szerkezeti terve alapján
magas zöldfelületi arányú települési térségbe sorolt, így
a
fenti
előírást
a
felülvizsgálat
során,
a
területfelhasználási kategóriák kijelölésekor figyelembe
BATrT Szerkezeti terv - részlet
kellett venni. Ugyanakkor települési szinten az előírás
nem tette lehetővé, hogy minden olyan terület, ami korábban beépítésre szánt
területként volt kijelölve a magas zöldfelületi arányú települési térségben, az is
maradhasson. A módosításkor ezen terület is kikerült a beépítésre szánt területek
közül, de a jelenleg hatályos Településszerkezeti terv mellékletében rögzített területi
mérlegek alapján, a település rendelkezik még 1,92 ha tartalékkal, mely területen - a
magas zöldfelületi arányú települési térségben - kijelölhető még új beépítésre szánt
különleges terület.

A terület távlati hasznosítása egyelőre nem ismert, így beépítési terv nem készült. A
tulajdonos célja a korábbi építési jogainak részleges visszaszerzése.
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A módosítással érintett 4. számú terület esetében
A tervezési területen, a hatályos településrendezési eszközök alapján, Eg jelű
gazdasági erdőterületen, illetve kisebb részben Vi jelű, intézményi területen új
lakóterület kialakítása tervezett. A valóságban a területet nagyrészt borító korábbi
erdő, a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Földművelésügyi és
Erdőgazdálkodási Főosztályának PE-06/ERDŐ/4645-6/2017 számú határozata alapján
megszüntetésre került. A megszűntetett 1,82 ha területű erdő a Vecsés 0302/3 (4366
m2), 0302/4 (4584 m2), 0302/5 (4630 m2),
0302/6 (4610 m2) hrsz-ú földrészleteken
kerül
pótlásra
a
Hatóság
PE06/ERDŐ/381-3/2018 számú határozata
alapján.
A 0150/11 helyrajzi számú ingatlan
környezetében
korábban
már
lakóterületi
és
intézményterületi
fejlesztések
kezdődtek
meg.
A
beruházók a jelenleg Eg jelű, gazdasági
erdőövezetbe tartozó területet Lke jelű,
kertvárosias lakóterületbe kívánják átsorolni, új Lke-SZ-6 jelű kertvárosias lakóterületi
építési övezet kijelölése mellett, ám annak gazdaságos kialakításához a szomszédos
0150/13 helyrajzi számú telek egy részének átsorolása is szükséges. Az új
területhasználat által laza beépítésű, összefüggő nagykertes, több önálló rendeltetési
egységet is magába foglaló, maximum 7,5 méteres beépítési magasságot meg nem
haladó, elsősorban lakó funkciójú épületek kerülnek majd elhelyezésre.
A tervek szerint ~16 db lakótelek lesz kialakítható a területen, melyeket új, belső
úthálózat kialakításával lehet megközelíteni, amelyek a meglévő, helyi
önkormányzati úthálózathoz csatlakoznak. Fontos, hogy ezen túlmenően egy
útcsatlakozási lehetőség is létrejöjjön a 0150/13 helyrajzi számú ingatlan hátsó
feltárására is.
Az egyes telkeken a tervek szerint maximum 4 lakás lesz elhelyezhető, így a jövőben
~64 lakás kialakítására kerülhet sor.
A BATrT 5. § (6) bekezdése értelmében a tervezett lakóterület 5%-án új zöldfelület
kialakítása is szükséges, mely mérete alapján játszótér rendeltetésű közkertként
kerülhet kialakításra. Ez utóbbira Vecsés Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a fejlesztést támogató határozatában is kitért:
„… a módosítás kezdeményezői vállalják … a szükséges új közkert terület
térítésmentes átadását az Önkormányzat részére, azzal, hogy az átadott terület
50%-án az Önkormányzat tervei alapján játszóteret, a fennmaradó 50%-án
parkot alakítanak ki.”
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Az előzetes fejlesztői tervek szerint a tervezett lakóterület keleti szélén futó kialakításra kerülő - kiszolgáló út, a szintén ezen a területen haladó meglévő
csapadékvíz elvezető árok mellett kerülne kialakításra. Így az árok megőrzi jelenlegi
vízelvezető képességét.
A terület beépítési tervét önálló tervlapon (következő oldal) mutatjuk be.

A módosítással érintett 5. számú terület esetében
A tervezési terület átsorolása tervezett a jelenlegi
Lke-SZ-4 építési övezetből, újonnan kialakításra
kerülő Lke-SZ-7 építési övezetbe, mivel a kialakult
állapotban a telkeken, telkenként két épületben,
épületeként 2 lakás, vagyis telkenként összesen 4
lakás került kialakításra. A jelenlegi építési
övezetben 2 lakás helyezhető el telkenként. A HÉSZ
egyéb Lke jelű építési övezeteinek paramétereiben
jelentős eltérések tapasztalhatók, ezért új építési
övezet kialakítása szükséges.
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5. TELEPÜLÉSSZERKEZETI ÉS SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ
A tervezési területeken tervezett módosítások kapcsán – az 5. terület kivételével –
szükséges a hatályos Településszerkezeti terv, valamint a Helyi Építési Szabályzat és
Szabályozási terv módosítása is. Az alábbiakban területenként mutatjuk be a
hatályos településrendezési eszközöket érintő módosításokat.

5.1. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV (TSZT) TERVEZETT MÓDOSÍTÁSAI
Az 1. és 2. számú terület tervezett módosulása

Hatályos TSZT

Tervezett TSZT

A módosítás keretében az azonos tulajdonba kerülő Gksz jelű, gazdasági területek és
a korábban köztük húzódott erdősáv (mára megszüntetésre került) területének
egységes gazdasági területként való kialakítása tervezett. A korábbi erdőterületek
pótlásra kerültek a város közigazgatási területén belül. A magasabb szintű tervek
előírásainak való megfelelést, külön fejezetben igazoljuk.
1. számú módosítás területi mérlege
Jelenlegi állapot
Területfelhasználás
Ev

Tervezett állapot

Terület
31 994

Összesen:

Területfelhasználás

Terület

Gksz

31 994 m2

m2

31 994 m2

Összesen:

31 994 m2

2. számú módosítás területi mérlege
Jelenlegi állapot
Területfelhasználás
Gksz
Ev
Összesen:

Tervezett állapot

Terület
457

Területfelhasználás

Terület

Gksz

1 036 m2

m2

579 m2
1 036 m2

Összesen:
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A 3. számú terület tervezett módosulása

Hatályos TSZT

Tervezett TSZT

A módosítás keretében, a BATrT Szerkezeti terve szerinti magas zöldfelületi arányú
települési térségben új beépítésre szánt különleges terület kijelölése tervezett. A
magasabb szintű tervek előírásainak való megfelelést, külön fejezetben igazoljuk.
3. számú módosítás területi mérlege
Jelenlegi állapot

Tervezett állapot

Területfelhasználás

Terület

Területfelhasználás

Terület

Má

7 582 m2

K-Re

7 582 m2

Összesen:

7 582 m2

Összesen:

7 582 m2

A 4. számú terület tervezett módosulása

Hatályos TSZT

Tervezett TSZT

A módosítás keretében részben korábbi erdőterületen, részben intézményi vegyes
területen, új kertvárosias lakóterület kialakítása tervezett. A vonatkozó előírások
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értelmében, az új beépítésre szánt terület egy részén Zkk jelű közkert terület is
kijelölésre került. A korábbi erdőterületek pótlásra kerültek a város közigazgatási
területén belül. A magasabb szintű tervek előírásainak való megfelelést, külön
fejezetben igazoljuk.
4. számú módosítás területi mérlege
Jelenlegi állapot

Tervezett állapot

Területfelhasználás

Terület

Területfelhasználás

Terület

Vi

5 546 m2

Lke

21 420 m2

Eg

17 114 m2

Zkk

1240 m2

Összesen:

22 660 m2

Összesen:

22 660 m2

Az 5. számú területet nem érinti településszerkezeti módosítás.
A magasabb szintű terveknek való megfeleléshez szükséges módosítások

Hatályos TSZT

Tervezett TSZT

A módosítás keretében a korábban, más területen (1-2. és 4. területek)
megszüntetett erdőterületek pótlási területeinek átsorolása tervezett, erdő
területfelhasználásba.
Erdőpótlások területeinek területi mérlege 1.
Jelenlegi állapot
Területfelhasználás

Tervezett állapot
Terület

Má (1-2. területek pótlása)
Má (4. terület pótlása)
Összesen:

Területfelhasználás

Terület

m2

Ev

35 548 m2

19 774 m2

Eg

19 774 m2

35 548

55 322 m2

Összesen:
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A fentieken túl, a BATrT 6. §-a szerint
„(1) Az erdőgazdálkodási térséget legalább 85%-ában erdőterület
területfelhasználási egységbe, illetve természetközeli terület (ezen belül kizárólag
karsztbokorerdő) területfelhasználási egységbe kell sorolni…”
Mivel az 1. számú területen megszüntetésre kerülő 3,2 ha erdőterület, a BATrT szerint
erdőgazdálkodási térségbe tartozik, így a fenti előírás miatt, Vecsés közigazgatási
területén belül, Gyál határában, erdőgazdálkodási térségben, 3,2 ha új erdőterület is
kijelölésre kerül, ami biztosítja, hogy a jelenlegi arány ne romoljon. Ez egyben a
vecsési erdőterületek növekedését is eredményezi.

Hatályos TSZT

Tervezett TSZT

Erdőpótlások területeinek területi mérlege 2.
Jelenlegi állapot

Tervezett állapot

Területfelhasználás

Terület

Területfelhasználás

Terület

Má (1. terület BATrT szerinti
pótlása)

32 885 m2

Eg

32 885 m2

Összesen:

32 885 m2

Összesen:

32 885 m2

A magasabb szintű tervek előírásainak való megfelelést, külön fejezetben igazoljuk.
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5.2. A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (VÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV (SZT) TERVEZETT MÓDOSÍTÁSAI
Az 1. és 2. számú terület tervezett módosulása

Hatályos SZT

Tervezett SZT

A módosítás keretében az azonos tulajdonba kerülő Gksz jelű, gazdasági területek és
a korábban köztük húzódott erdősáv (mára megszüntetésre került) területének
egységes gazdasági területként való kialakítása, Gksz-SZ-1 jelű építési övezetbe való
sorolása tervezett. Az Önkormányzat határozata alapján, a régi Ecseri út és a 4.
számú főút felé eső 20-25 méter széles sáv, kötelező jelleggel fásítandó. A 096/3 hrsz-ú
önkormányzati tulajdonú út is eladásra kerül és beleolvad a gazdasági területekbe.
A módosulás a Helyi építési szabályzat (továbbiakban: VÉSZ) előírásait nem érinti.

A 3. számú terület tervezett módosulása

Hatályos SZT

Tervezett SZT

A módosítás keretében, új beépítésre szánt különleges terület, K-Re-2 jelű építési
övezet kijelölése tervezett a szomszédos közterület 50 méteres sávjában, a BATrT
Szerkezeti terve szerinti magas zöldfelületi arányú települési térség területén belül. A
módosulás nem érinti az országos ökológiai hálózat területét.
A módosulás a VÉSZ előírásait nem érinti.
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A 4. számú terület tervezett módosulása

Hatályos SZT

Tervezett SZT

A módosítás keretében részben korábbi erdőterületen, részben intézményi vegyes
területen, új kertvárosias lakóterület kialakítása és új Lke-SZ-6 jelű építési övezet
kijelölése tervezett. A vonatkozó előírások értelmében, az új beépítésre szánt terület
kijelölése mellett, új Zkk jelű közkert övezet kijelölése is tervezett, mely területen egy új
játszótér valósulhat meg. A terület kiszolgálását közterületi utcahálózat biztosítja.
A módosulás érinti a VÉSZ előírásait is, mivel a területen kijelölésre kerülő Lke-SZ-6
építési övezet a VÉSZ-ben új elem, így az Lke jelű építési övezetek előírásai és az Lke
építési övezetek beépítési paramétereit tartalmazó táblázat is kiegészítésre szorult.

Az 5. számú terület tervezett módosulása

Hatályos SZT

Tervezett SZT

A módosítás keretében új Lke-SZ-7 jelű építési övezet került kijelölésre, két érintett
telek esetében. A telkeken megvalósult beépítés, telkenként 4 lakást tartalmaz, így
az új építési övezet ezt teszi lehetővé, szemben a hatályos állapottal.
A módosulás érinti a VÉSZ előírásait is, mivel a területen kijelölésre kerülő Lke-SZ-7
építési övezet a VÉSZ-ben új elem, így az Lke jelű építési övezetek előírásai és az Lke
építési övezetek beépítési paramétereit tartalmazó táblázat is kiegészítésre szorult.
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A magasabb szintű terveknek való megfeleléshez szükséges módosítások

Hatályos SZT

Tervezett SZT

A módosítás keretében, a más területeken megszüntetett erdők pótlási területeinek
átsorolása tervezett erdőövezetbe. Az első két helyen kijelölésre kerülő Eg jelű
gazdasági és Ev jelű védelmi erdőövezetek összhangban vannak a korábban
megszüntetett erdőterületek besorolásával. A Gyál menti területen Eg jelű gazdasági
erdőterület került kijelölésre. A településen az erdőterületek összterülete a módosítás
eredményeképpen nő. A módosulás a VÉSZ előírásait nem érinti.
A VÉSZ egyéb módosulásai
A VÉSZ kisebb módosulásai tervezettek a 29. § és a 37. § egyes bekezdéseit illetően.
A módosítások az elhelyezhető funkciókat és az elhelyezés körülményeit módosítják
bizonyos esetekben.
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5.3. A

TERVEZETT MÓDOSÍTÁS ÉS A

TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNY (TAK)

ÉS

TELEPÜLÉSKÉPI

RENDELET VISZONYA (TKR)

Az 1-4. számú tervezési területeken tervezett, a településszerkezetet is érintő
módosítások azt eredményezik, hogy az érintett területek valós területfelhasználása
megváltozik, így a TAK-ban és TKR-ben is szereplő, a „településképi szempontból
meghatározó területeket” bemutató ábra tartalmát is a TAK, illetve a TKR
legközelebbi felülvizsgálatakor, a jelen módosítás keretében megváltozó
településszerkezeti viszonyokhoz szükséges igazítani.

6. MAGASABB SZINTŰ JOGSZABÁLYOKNAK VALÓ MEGFELELÉS
6.1. AZ OTRT ÉS A 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:
- az 1. és 2. számú területeket a „B” rétegbeni hidrogeológiai védőterület felszíni
védőterülete érinti;
- a 3. és 4. számú területet nem érintik vízvédelemmel kapcsolatos
védőterületek és/vagy korlátozások.
A felsorolt területeken a HÉSZ vonatkozó előírásai betartandók.
A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság adatszolgáltatása alapján Vecsés
közigazgatási területének nagy része „belvízzel alig veszélyeztetett”, mely főként a
Gyáli csatornák mentén kiegészül kisebb „mérsékelten veszélyeztetett területekkel”,
de ezen lehatárolások nem érintik a jelen módosítással érintett területeket.
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Előírás:
A módosítással érintett területek közül a 3. területet megközelíti az országos ökológiai
hálózat övezete (a BATrT vonatkozó melléklete alapján az ökológiai folyosó területe).
Az érintettséget a DINPI adatszolgáltatásával is összevetettük.
Az OTrT vonatkozó előírása szerint:
„13. § (1) Az országos ökológiai hálózat övezetben csak olyan kiemelt térségi és
megyei területfelhasználási kategória, illetve olyan övezet jelölhető ki, amely az
ökológiai hálózat természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait
nem veszélyezteti.
(2) Az övezetben bányászati tevékenységet folytatni a bányászati szempontból
kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával lehet.”
Megfelelés:
Részben az idézett előírás miatt, részben a szomszédos védett/védendő természeti
értékek megőrzése okán, a tervezési terület határa a Budai Nagy Antal utca
folytatásának 50 méteres sávját érinti, így a módosulás nem érinti az országos
ökológiai hálózat övezetét.
Előírás:
Az OTrT vonatkozó mellékletét összevetettük a NÉBIH adatszolgáltatása szerinti kiváló
termőhelyi adottságú erdőterületek övezetével, mely alapján egyértelműen
megállapítható, hogy a módosítással érintett területek közül az 1. és 3. számú terület
is érintett a „kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete” által.

1. számú terület érintettsége

3. számú terület érintettsége

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.”
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Megfelelés:
Az adatszolgáltatás szerinti kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek a valóságban
már nem léteznek, mint erdő. Az illetékes hatóságként eljáró Pest Megyei
Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztálya
mindkét területen határozatban járult hozzá az erdőterületek megszüntetéséhez és
termelésből való kivonásához:
-

A 097/12 hrsz-ú telek vonatkozásában „ipari célú beruházás céljából”, a
0261/2 hrsz-ú földrészleten megvalósult csereerdősítés mellett;
(PE-06/ERDŐ/2175-3/2018 számú határozat)

-

A 0150/11 hrsz-ú telek vonatkozásában „kereskedelmi fejlesztésű tevékenység
kialakítása céljából”, a 0302/3-/6 hrsz-ú földrészleteken megvalósuló
csereerdősítés mellett.
(PE-06/ERDŐ/4645-6/2017 számú határozat)

Mivel az érintett területeken jogilag is megszűnt az erdő, így a vonatkozó
adatszolgáltatásból is ki kell vezetni azokat, mint kiváló termőhelyi adottságú
erdőterületeket. Az országos erdő adattárból ezen területek már kikerültek. (Lásd
még OTrT 7. § (1) bek. igazolásánál, légifotókon.)
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
legutóbbi adatszolgáltatása is, mely
szerint:
„A településen egy db bányatelek
található a Vecsés V. – kavics védnevű,
amely jelenleg bányabezárás, illetve
tájrendezés alatt áll.”
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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 2. számú és 4. számú
területeken tervezett. Az 1. számú terület erdőgazdálkodási térségbe, a 3. számú
terület magas zöldfelületi arányú települési térségbe sorolt.
2. számú terület

4. számú terület

A
területfelhasználás
illeszkedése

Az érintett közterületi teleksáv
meglévő és tervezett Gksz jelű,
kereskedelmi, szolgáltató
gazdasági területek közé
ékelődik. A területfelhasználás
egységes kialakításához nem
csak illeszkedik a tervezett
besorolás, de egyenesen
feltétele is annak.

A tervezett kertvárosias
lakóterület két irányból
meglévő kertvárosias
lakóterületekhez kapcsolódik,
így a tervezett módosítás
illeszkedik a jelenlegi
területfelhasználási
egységekhez.

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

A 096/3 hrsz-ú telek eddig
közterület volt, de a
valóságban a szomszédos
erdőterület „rálógott”.
Az erdő megszüntetésével (az
erdészeti hatóság határozata
alapján), ezen a területen is
megszűnt a fás növényzet. A
területet a „B” rétegbeni
hidrogeológiai védőterület
felszíni védőterülete érinti,
melynek okán a HÉSZ
vonatkozó előírásai
betartandók, de ez nem
lehetetleníti el a tervezett
módosítást.

A tervezési terület az Országos
Erdőállomány Adattár szerinti
erdőkataszter része volt, de a
területen az erdő
megszüntetésre került (az
erdészeti hatóság határozata
alapján) és csereerdősítés
keretében áthelyezésre került.

Műszaki
infrastruktúra

A tervezési terület közvetlen közelében rendelkezésre áll
minden szükséges műszaki infrastruktúra.
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Előírás:
A BATrT 5. § (3) bekezdése értelmében:
„Városias települési térségben és hagyományosan vidéki települési térségben új
beépítésre szánt terület a település közigazgatási határához 200 méternél
közelebb csak az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei
kormányhivatalnak a területrendezési hatósági eljárás során kiadott
területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki.”
Megfelelés:
Új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre a település közigazgatási határának
200 m-es körzetében.
Előírás:
A BATrT 5. § (4) bekezdése értelmében:
„Városias települési térségben és hagyományosan vidéki települési térségben új
lakóterületet, illetve vegyes területet csak a települési területhez kapcsolódóan
lehet kijelölni.”
Megfelelés:
A 4. számú területen tervezett kertvárosias lakóterület két irányból meglévő
kertvárosias lakóterületekhez, egy irányból beépítetlen vegyes intézményi
területekhez kapcsolódik közvetlenül.
Előírás:
A BATrT 5. § (6) bekezdése értelmében:
„Városias települési térségben és a hagyományosan vidéki települési térségben új
beépítésre szánt területen a lakóterület, illetve vegyes terület növelésével
egyidejűleg a területnövekmény legkevesebb 5%-ának megfelelő kiterjedésű,
legalább 50%-ában a beépítésre szánt területtel kapcsolatban lévő zöldterületet
kell kijelölni.”
Megfelelés:
A 4. számú területen tervezett kertvárosias lakóterülettel egy időben kijelölésre kerül
az előírás szerinti 5% zöldfelület is, melyet az alábbi táblázat és ábra igazol:
A tervezési terület
jelenlegi
területfelhasználása

A tervezési terület
tervezett
területfelhasználása

A területfelhasználási
kategória területe (m2)

Vegyes intézményterület

Kertvárosias lakóterület

5 546

Gazdasági erdőterület

Kertvárosias lakóterület

15 874

Gazdasági erdőterület

Közkert

1 240

A táblázat második sorában található terület esetében beszélhetünk új beépítésre
szánt terület kijelöléséről, az elsősorban csak a már beépítésre szánt területen belüli
átsorolásról van szó. Mivel a 15 874 m2 5%-a (793,7 m2) kisebb, mint a 3. sorban
olvasható újonnan kijelölésre kerülő közkert 1 240 m2–es területe, így a tervezett
módosítás megfelel az előírásnak.
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Előírás:
A BATrT 5. § (8) bekezdése értelmében:
„A magas zöldfelületi arányú települési térségnek
a) legfeljebb 30%-án beépítésre szánt üdülőterület, illetve - a beépítésre szánt
különleges terület területfelhasználási egység köréből - oktatási,
egészségügyi és sport célú terület,
b) legalább 70%-án beépítésre nem szánt terület alakítható ki.”
Megfelelés:
A 3. számú területen magas zöldfelületi arányú települési térségben tervezett
beépítésre szánt különleges terület megfelel az előírásnak, mivel a település a
tervezett átsorolás előtt 1,92 ha tartalékkal rendelkezett e tekintetben és a jelen
módosítás keretében újonnan kijelölt beépítésre szánt különleges terület (0,76 ha) ezt
nem haladja meg:
A tervezési terület
jelenlegi
területfelhasználása

A tervezési terület
tervezett
területfelhasználása

Általános mezőgazdasági
terület

Beépítésre szánt
különleges rekreációs
terület

A területfelhasználási
kategória területe (m2)

7 582 m2
(0,76 ha)

Előírás:
A BATrT 6. § 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.”
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„(2) Az egyes településeken lévő, erdőterületként besorolt területfelhasználási
egységek nagysága - a település közigazgatási területére vetítve –
összességében nem csökkenhet.”
Megfelelés:
A tervezett módosítások kapcsán megszűnő erdőterületek (Ev, Eg) méretével
gyakorlatilag megegyező erdőterületek, Vecsés közigazgatási területén belül, a
valós csereerdősítésre használt területeken kerültek kijelölésre. Ennek eredményeként
az erdőterületek nagysága - az egész közigazgatási területet tekintve - nem csökken,
sőt növekszik, ahogy a védelmi célú erdőterületek összterülete is városi szinten:
Újonnan kijelölésre kerülő
erdőterület
(TSZT alapján)

Tervezési terület

Megszűnő erdőterület
(TSZT alapján)

1. terület

Védelmi célú erdőterület
31 994 m2

2. terület

Védelmi célú erdőterület
579 m2

4. terület

Gazdasági célú
erdőterület
17 114 m2

Gazdasági célú
erdőterület
19 774 m2
(7. terület)

Összesen:

Gazdasági célú
erdőterület
17 114 m2
-----Védelmi célú erdőterület
32 573 m2

Gazdasági célú
erdőterület
52 659 m2
-----Védelmi célú erdőterület
35 548 m2

Védelmi célú erdőterület
35 548 m2
(6. terület)
Gazdasági célú
erdőterület
(BATrT 6. § miatt)
32 885 m2
(8. terület)

A 2. és 4. számú területen megszűnő erdőterület eddig sem erdőgazdálkodási
térségben, hanem városias települési térség részeként volt nyilvántartva (pótlásukra
mezőgazdasági térségben került sor), így az erdőgazdálkodási térségen belül kijelölt
erdő területfelhasználási egységek aránya a tervezett állapotban nem változik.
Az 1. területen, ugyanakkor az erdőgazdálkodási térségben megszűnő erdőterület,
mezőgazdasági térségben található területen került pótlásra, így az arány kis
mértékben negatívan módosulna. Ennek elkerülése érdekében a Gyál menti, a
BATrT-ben erdőgazdálkodási térségként ábrázolt, a TSZT-ben mezőgazdasági
területként jelölt területen új Eg jelű gazdasági erdőterület is kijelölésre kerül 3,29 ha
területen.

URBANITÁS Tervező és Tanácsadó Kft.
www.urbanitas.hu

80

VECSÉS – A hatályos településrendezési eszközök részleges módosítása - 2019

Előírás:
Az erdőpótláshoz is kapcsolódó BATrT 7. § (1) bek. értelmében:
„A mezőgazdasági térség legalább 90%-át mezőgazdasági terület, illetve
természetközeli terület területfelhasználási egységbe kell sorolni. A mezőgazdasági
térség legfeljebb 10%-án bármely települési területfelhasználási egység kialakítható.”
Megfelelés:
A település a tervezett átsorolás előtt 5,84 ha tartalékkal rendelkezett e tekintetben
és
a
jelen
módosítás
keretében
újonnan
kijelölt
mezőgazdasági
területfelhasználástól eltérő - területek (5,53 ha) ezt nem haladják meg.
A BATrT szerinti mezőgazdasági térséget érintő módosulások
A tervezési terület
jelenlegi
területfelhasználása

A tervezési terület
tervezett
területfelhasználása

A területfelhasználási
kategória területe (m2)

Általános
mezőgazdasági terület
(1-2. terület pótlás)

Védelmi célú erdőterület

35 548

Általános
mezőgazdasági terület
(4. terület pótlás)

Gazdasági célú
erdőterület

19 774

Összesen:

55 322
(5,53 ha)

Előírás:
A OTrT 7. § (1) bek. értelmében:
„Az Országos Erdőállomány Adattár szerint erdőterületnek minősülő területet a
településrendezési
eszközökben
legalább
95%-ban
erdőterület
területfelhasználási egységbe kell sorolni.”
Megfelelés:
A korábbi adatszolgáltatások alapján az 1. és 4. számú területek érintettek voltak az
OEA jelölésével, de az erdőterületek a valóságban már - az erdészeti hatóság
határozatai alapján - megszüntetésre és Vecsés közigazgatási területén belül,
csereerdősítés keretében, pótlásra kerültek. Az adatszolgáltatás időközben lekövette
a hatóság által jóváhagyott módosításokat, így az OEA területen belül kijelölt erdő
területfelhasználási egységek aránya a tervezett állapotban nem változik.
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1. terület

A tervezési terület
erdészeti
adatszolgáltatása

OEA szerinti erdő nem jelölt

A csereerdősítés területe
(6. terület)

OEA szerinti erdő jelölt

A csereerdősítés
területének légifotója
(6. terület)

Valóságban erdőtelepítés látható
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4. terület

A tervezési terület
erdészeti
adatszolgáltatása

OEA szerinti erdő nem jelölt

A csereerdősítés területe
(7. terület)

OEA szerinti erdő jelölt

A csereerdősítés
területének légifotója
(7. terület)

Valóságban erdőtelepítés látható
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Előírás:
A BATrT 7. § (2) bek. 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. A városias települési térség vagy hagyományosan vidéki
települési térség növekményére is alkalmazni kell az 5. § (1)-(6) bekezdés
előírásait.”
Megfelelés:
A módosítással érintett területek közül a 2. és 4. számú területeken tervezett
módosítások eleve a BATrT Szerkezeti terve szerinti városias települési térségben
valósulnak meg. A 3. számú területen tervezett módosulás magas zöldfelületi arányú
települési térséget érint, így a városias települési térség növekménye csak az 1.
számú terület esetében értelmezhető, ahol erdőgazdálkodási területen kerül
kijelölésre új beépítésre szánt terület a meglévő városias települési térségekhez
csatlakozóan.
A település a tervezett átsorolás előtt 17,92 ha tartalékkal rendelkezett e tekintetben
és a jelen módosítás keretében újonnan kijelölt beépítésre szánt gazdasági terület
(3,2 ha) ezt nem haladja meg.
Meglévő állapot

Tervezett állapot

Erdő területfelhasználás:
31 994 m2
(3,2 ha)

Új beépítésre szánt (Gksz) terület:
31 994 m2
(3,2 ha)
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6.2. EGYÉB ADATSZOLGÁLTATÁSNAK VALÓ MEGFELELÉS IGAZOLÁSA
Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali
Főosztályának - a Pest Megyei Főépítésztől érkezett - összerajzolt adatszolgáltatás
alapján, a módosítással érintett területeket nem érinti:
- kiváló termőhelyi adottságú szántóterület,
- jó termőhelyi adottságú szántóterület,
- erdőtelepítésre elsődlegesen javasolt terület,
- erdőtelepítésre másodlagosan javasolt terület.

A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ legutóbbi adatszolgáltatása alapján
a módosítással érintett területeket nem érinti az „Országos Gyümölcs Termőhely
Kataszter” és a Pest Megyei Főépítész tájékoztatása szerint a „Borvidéki település
szőlő termőhelyi katasztere” sem.
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6.3. 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 új beépítésre szánt területek is kijelölésre kerülnek.
Ennek megfelelően megvizsgáltuk a tervezett módosítások biológiai aktivitásértékegyenlegét, 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

1. terület

Ev

3,199

9

28,791

Ev

0,058

9

0,522

Gksz

0,046

0,4

0,0184

Má

0,758

3,7

2,8046

Eg

1,711

9

15,399

Vi

0,555

0,5

0,2775

2. terület
3. terület
4. terület
5. terület

Nem érinti szerkezeti módosulás

6. Erdőpótlás:

Má

3,555

3,7

13,1535

7. Erdőpótlás:

Má

1,977

3,7

7,3149

8. BATrT szerinti
erdőpótlás:

Má

3,289

3,7

12,1693

Összesen:

80,4502

Tervezett állapot
Módosítással
érintett terület

Területfelhasználási
kategória

Terület
(ha)

BIA szorzó

BIA érték

1. terület

Gksz

3,199

0,4

1,2796

2. terület

Gksz

0,104

0,4

0,0416

3. terület

K-Re

0,758

3

2,274

Lke

2,14

2,7

5,778

Zkk

0,124

6

0,744

4. terület
5. terület

Nem érinti szerkezeti módosulás

6. Erdőpótlás:

Ev

3,555

9

31,995

7. Erdőpótlás:

Eg

1,977

9

17,793

8. BATrT szerinti
erdőpótlás:

Eg

3,289

9

29,601

Összesen:

89,5062

A fenti táblázatok alapján a település közigazgatási területére számított BIAé 9,056tal növekszik a tervezett módosítások eredményeként.
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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
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 tartalékhoz a fenti érték
hozzáadható. Így a teljes közigazgatási területre készülő új településszerkezeti terv
elfogadásáig a BIAé tartalék jelen módosítást követően 365,656-ra módosul, amit az
előírásnak megfelelően a TSZT leíró mellékletében is rögzíteni kell.
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7. SZAKÁGI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK
7.1. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK
A módosítással érintett területek közül:
-

Az 1-2. számú területen egy meglévő gazdasági terület logisztikai funkcióinak
bővítése tervezett. A tervezett bővítés részletei egyelőre nem ismertek, de a
fejlesztő cég becslése alapján napi 3-5 kamion többletforgalomra lehet
számítani. Ezt a többletforgalmat a jelenlegi utcahálózat biztosítani képes.

-

A 3. számú területen nagyobb léptékű fejlesztés nem tervezett, így jelentős
forgalomnövekedésre sem kell számítani. Egy esetleges fejlesztés esetén, a
generált valós forgalomnövekedés függvényében, adott esetben szükség
lehet a Budai Nagy Antal utca hosszabításában, a meglévő útburkolatnak, a
területig történő megerősítésére, vagy akár a szakasz szilárd burkolására is. A
tervezett funkcióhoz kapcsolódó parkolási kapacitást telken belül szükséges
biztosítani.

-

A 4. számú területen új lakóterület kialakítása tervezett. A területen kb. 16
telken, telkenként 4 lakás (összesen 64 db lakás) kialakítása megengedett. A
szabályozási terv tartalmazza a telkek kiszolgálását biztosító utcahálózat
kijelölését, mely a betelepülő lakosság saját célú forgalmát feltehetően
biztosítani tudja majd. A kiszolgáló utcák, közvetve a települési gyűjtőút
funkciójú Széchenyi utcába kötnek. A tervezett funkcióhoz kapcsolódó
parkolási kapacitást telken belül, részben épületen belül (VÉSZ alapján)
szükséges biztosítani.
A terület tömegközlekedési kiszolgálását a jelenlegi tömegközlekedési
viszonylatok biztosítani tudják.

-

Az 5., 6., 7. és 8. számú területeken tervezett módosításoknak várhatóan nincs
közlekedésfejlesztési vonzata.

7.2. KÖZMŰ JAVASLATOK
A 3. számú módosítással érintett terület kivételével, a fejlesztésre javasolt területek
vagy már jelenleg is teljes közműellátással rendelkező területen, vagy ahhoz
közvetlenül kapcsolódó területen fekszenek. Ezen területeken a teljes közműellátás
biztosítása megoldható, azaz a villamosenergia, a vezetékes ivóvíz ellátás,
közcsatornás szennyvízelvezetés és a földgázellátás, valamint a csapadékvíz
elvezetése is rendelkezésre állhat. A lehetőségek között 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 Helyi Építési Szabályzat 50. § (5) bekezdése értelmében új beépítés
megvalósulásának feltétele a 3. területen is a teljes közműellátás kiépülése, de ezen
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a területen a kiépítési költség a meglévő hálózattól való nagyobb távolság és a
Gyáli-csatorna, mint akadályozó tereptárgy miatt, fajlagosan magasabb lehet.
Mivel nem minden módosítással érintett terület esetében ismertek a tervezett
beruházások részletes paraméterei, ezért általánosságban kijelenthető, hogy a
közmű-üzemeltetők egy-egy beruházáshoz a tényleges igénybejelentés alapján
határozzák majd meg az igénynövekedés kielégítési lehetőségének műszakigazdasági feltételeit. Szükség esetén az igények felfutásának várható üteméhez
igazítva kell az ágazati fejlesztési feladatokat megvalósítani.
Az egyes fejlesztési területek teljes közművesítése várhatóan megvalósítható a
környező közmű-vezetékekre való rácsatlakozással, az alábbi igények szerint:
-

-

-

Az 1. és 2. számú terület esetében meglévő gazdasági terület bővítése
tervezett, mely bővülés közmű-igényei a meglévő csatlakozási pontokról,
esetleg telken belüli fejlesztésekkel megoldhatók. Amennyiben a meglévő
csatlakozások kapacitásai nem lesznek megfelelőek a bővítéshez, úgy újabb
csatlakozási pontok kiépítésének vizsgálata szükséges a pontos tervek
ismeretében, melyek egyelőre nem állnak rendelkezésre.
A 3. számú terület közelében beépítésre szánt területen korábban
vendéglátás, szolgáltatást is biztosító tanya működött, így a közműellátás
tekintetében joggal feltételezhető, hogy bizonyos közművek a csatlakozó
közterületeken már kiépítésre kerültek. A HÉSZ fent idézett előírása tükrében a
terület fejlesztésének feltétele a terület teljes közműellátása, ám ennek
kapacitását egyelőre nem lehet becsülni, mivel a pontos fejlesztési szándék
nem ismert.
A 4. számú területen tervezett lakóterületi fejlesztés keretében ~ 16 db új telek
kialakítása tervezett, melyeken a HÉSZ előírásai szerint maximum 4
(200 m2-enként 1 db lakás) létesíthető. Nem feltétlenül számíthatunk a
területen 64 lakás megjelenésére, de a HÉSZ nem zárja ki ennek lehetőségét.
A tervezett fejlesztés közműigényei valószínűsíthetően kiszolgálhatók a
szomszédos lakóterületekhez kiépült hálózatokra történő rácsatlakozással,
szükség esetén azok további fejlesztésével.

A pontos fejlesztési szándékok ismerete nélkül, általánosságban feltételezhető, hogy
a már meglevő, kiépített hálózatokkal rendelkező területek közelében jelentkező
többlet igények ellátását, különösebb külső hálózatfejlesztési igény nélkül ki lehet
elégíteni, vagy a már meglevő elosztóhálózatokról, vagy az elosztóhálózatok helyi
továbbépítésével, új bekötések kiépítésével.
Emellett kiemelendő, 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.
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7.3. TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM ÉS ZÖLDFELÜLETI JAVASLATOK
A módosítással érintett területek közül a legtöbb városias környezetben található,
vagy ahhoz közvetlenül csatlakozik, ahol a táji- és természeti értékek védelme nem,
vagy csak az „urbánus táj” vonatkozásában értelmezhető:
- Az 1., 2., 4. és 5. számú területek esetében a tervezett módosításoknak nincs
jelentős táji, vagy természeti értékeket érintő vonatkozása.
- A 3. számú terület esetében a pontos fejlesztési szándék még nem ismert,
ugyanakkor a beépítésre szánt terület kijelölésével és esetleges beépítésével,
a jelenlegi állapothoz képest jelentősebb változás várható.
A zöldfelületi rendszer alakulása a tervezett módosítások kapcsán, jellemzően pozitív
mérlegű még akkor is, ha számszerűleg nem ezt tükrözi a 6.3. fejezetben bemutatott
biológiai aktivitásérték számítás negatív végeredménye. Ennek oka, hogy a mérleg
nem a valós állapot, hanem a településszerkezeti területfelhasználási kategóriák
átlagértéke alapján számítandó. Ez azt jelenti, hogy egyes esetekben a megszűnő
területeket a TSZT alapján magasabb értékkel kel számításba venni, mint ahogyan
azt a valóságban kialakult állapot indokolná. Például az 1. és 4. számú területeken –
a TSZT szerint - erdőterületek kerülnek megszüntetésre, miközben a valóságban a
területen már nincs erdő, mivel azok szabályosan megszüntetésre és Vecsés
közigazgatási területén belül, csereerdősítés keretében pótlásra kerültek. Vagyis az
erdők valós kiterjedése nem csökkent a településen, de a biológiai aktivitásérték
mégis emiatt ad negatív végeredményt.
Kiemelendő a 4. számú területen, hogy az újonnan kijelölésre kerülő kertvárosias
lakóterülettel egyidőben, a teljes fejlesztési terület több mint 5%-án, új Zkk övezetben,
egy városi park és játszótér is kialakításra kerül, mely feltétel településrendezési
szerződésben került rögzítésre.
Szintén említést érdemel a 3. számú terület vonatkozásában a Helyi Építési Szabályzat
50. § (6) bekezdése, mely szerint a K-Re építési övezetekben:
„Az építmény vagy kiszolgáló út céljára igénybe nem vett területeket többszintes
zöldfelületként kell kialakítani és fenntartani.”
mely előírás is erősíti a minőségi zöldfelület kialakulását a tervezett állapotban.
Ennek analógiáján általánosan is megállapítható, hogy azon módosítással érintett
területeken, melyek jelenleg beépítetlenek és területüket alacsony minőségű,
gyepszintű zöldfelületi borítottság jellemzi, a tervezett beruházások megvalósulását
követően a zöldfelületi minőség javulhat, mivel az új beruházásokkal együtt kialakuló
új zöldfelületek esetében, jellemzően elvárás azok minőségi kialakítása is.
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7.4. KÖRNYEZETVÉDELMI JAVASLATOK
A tervezett módosítások nem hordoznak magukban 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.
 A módosítással érintett területek egyikén sem jellemző az illegális
hulladéklerakás, azonban a 3. számú terület, perifériális fekvése miatt,
potenciálisan veszélyeztetett lehet. A területek javasolt feltárása, hasznosítása
ezen veszélyeztetés mértékét jelentősen csökkentheti.
A Környezeti Vizsgálat (KV) szükségtelenségének megállapítására irányuló előkészítő
eljárás szabályszerűen lefolytatásra került. A KV szükségessége melletti állásfoglalás
csak a DINPI részéről érkezett be, mivel a 3. számú terület módosítása esetében nem
volt egyértelmű az országos ökológiai hálózat érintettsége. A tervezés során
egyértelművé vált, hogy az OÖH területét végül nem érinti módosítás, így a DINPI is
újabb nyilatkozatot tett, hogy mégsem kéri a KV lefolytatását. A vonatkozó iratok a
terviratok között megtalálhatóak.

7.5. JAVASOLT INTÉZMÉNYI FEJLESZTÉSEK
A 4. számú területen tervezett fejlesztés kapcsán 60-65 db lakás kialakítása tervezett,
melyben a statisztikai átlag alapján körülbelül 180-200 új lakos költözhet be. Ezen
beköltözők egy része várhatóan „átköltöző” lesz és nem feltétlenül új vecsési lakos,
de mivel az átköltözők megüresedő ingatlanjai is feltehetően továbbértékesítésre
kerülnek (közvetlen, vagy közvetett módon), ezért a fejlesztés kapcsán most 200 új
lakossal számoltunk.
A meghatározott lakos szám alapján felmerülő humáninfrastruktúrát érintő fejlesztési
igényeket, a tervezési gyakorlatban használt normatíva alapján, a következő
táblázatban foglaltuk össze:
Ellátás típusa

Normatíva

A tervezési területre vetítve
(120 fő, vagy 40 lakás alapján)

Bölcsőde
(Alapellátás)

20 férőhely / 1000
fő

+4 férőhely

Óvoda
(Alapellátás)

40 férőhely / 1000
fő

+8 férőhely (3 korcsoportban
elosztva)
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Ellátás típusa

Normatíva

A tervezési területre vetítve
(120 fő, vagy 40 lakás alapján)

Általános iskola
(Alapellátás)

4 terem / 1000 fő
(1 terem 25-30
tanuló)

összesen ~25 férőhely (8 osztályban
elosztva)

Középfokú iskola
(Középfokú
ellátás)

Lakosság x 6% x
47%

+6 férőhely (4 osztályban elosztva),

0,43 orvos
munkahely / 1000
fő

Nem jelentkezik többlet igény

0,5 orvos
munkahely / 1000
lakás

Nem jelentkezik többlet igény

Fogorvos
(Alapellátás)

0,33 orvos
munkahely / 1000
fő

Nem jelentkezik többlet igény

Gyógyszertár
(Alapellátás)

300m2 / 1200016000 fő

+4 m2, tehát valós igény nem
jelentkezik

Idősek napközi
otthona
(Középfokú
ellátás)

6 férőhely / 1000 fő

+1 férőhely

Posta
(Szolgáltatás)

150-300m2 / 6002000/fő

+ 30m2, tehát valós igény nem
jelentkezik

1,95 kötet / lakos

A jelenlegi könyvtár és művelődési
ház kielégíti a városi szinten mért
igényeket, így valós igény nem
jelentkezik

Körzeti orvosi
rendelő
(Alapellátás)
Gyermek
szakorvosi
rendelő
(Alapellátás)

Könyvtár
(Középfokú
ellátás)

A táblázat
alapján
megállapítható,
hogy
az
esetlegesen
jelentkező
humáninfrastruktúra fejlesztési igények, valószínűleg a meglévő intézmények keretein
belül biztosíthatók.
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IV. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK
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Vecsés Város Településszerkezeti tervének módosítása

…/2019. (……) határozat
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 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.) településrendezési tartalmi követelményei alkalmazásával Vecsés Város
Településszerkezeti terve módosításáról – az alábbi döntést hozza:
1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy módosítja a 94/2016. (IV.26.) határozatával
elfogadott Vecsés Város Településszerkezeti Tervének
a) „Településszerkezeti tervlapját” (M=1:10.000) a jelen határozat 1-4. és 9. számú
mellékletei és az ehhez tartozó jelmagyarázat szerint,
b) „Védelmi és korlátozási tervlapját” (M=1:10.000) a jelen határozat 5-8. számú
mellékletei szerint,
c) „Vecsés Város Településszerkezeti tervének leírása” érintett részeit a jelen határozat
10. számú melléklete szerint.
2. Jelen határozat mellékletei az elfogadásukat követő 30. napon lépnek hatályba.
3. A hatályba lépéssel egyidejűleg hatályát vesztik Vecsés Város Önkormányzatának
94/2016. (IV.26.) határozatával jóváhagyott Településszerkezeti Tervének jelen határozat
mellékletei által érintett részei.
4. A hatályba lépést követően a város közigazgatási területén készülő szabályozási terveket,
a településen folyó és tervezett fejlesztési, rendezési tevékenységet a módosított
Településszerkezeti tervvel összhangban kell végezni.
5. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a képviselő-testületi döntést követő 15
napon belül Vecsés Város Településszerkezeti terve módosításáról a lakosságot
tájékoztassa és küldje meg az elfogadott tervet az állami főépítésznek és az eljárásban
részt vevő összes államigazgatási szervnek a Trk. 43. § (3) és (4) bekezdése szerint.
Határidő: azonnal,
az intézkedés megkezdésére 15 nap
Felelős: Szlahó Csaba
polgármester

Szlahó Csaba sk.
polgármester
A kivonat hiteles:
Vecsés, 2019….

Mohainé Jakab Anikó sk.
jegyző
Kapják:

2. melléklet

4. melléklet

10. melléklet a …/2019. (…...) 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

1. Beépítésre szánt területi
növekménnyel járó
változások

1. Összesen:
2. Beépítésre szánt
területen belüli
területfelhasználás
változások

A
módosítás
sorszáma

Terület
(ha)

1.

tervezett

3,2

Védelmi célú
erdőterület

Kereskedelmi,
szolgáltató
gazdasági terület

2.

0,06

Védelmi célú
erdőterület

3.

0,76

4.

1,59

A
módosítás
sorszáma

Terület
(ha)

4.

0,55

1+2. Összesen:

6,16 ha

4. Beépítésre nem szánt
területen belüli
területfelhasználás
változások

4. Összesen:

Általános
mezőgazdasági
terület
Gazdasági célú
erdőterület

Kereskedelmi,
szolgáltató
gazdasági terület
Különleges
beépítésre szánt
rekreációs terület
Kertvárosias
lakóterület

5,61 ha

0,55 ha

3. Összesen:

TSZT területfelhasználás módosítás
hatályos

2. Összesen:

3. Beépítésre szánt terület
visszaminősítése
beépítésre nem szánt
területté

Érintett hrsz.

A
módosítás
sorszáma
-

Érintett hrsz.

TSZT területfelhasználás módosítás
hatályos

tervezett

Vegyes
intézményterület

Kertvárosias
lakóterület

TSZT területfelhasználás módosítás

Terület
(ha)

Érintett hrsz.

-

-

A
módosítás
sorszáma

Terület
(ha)

Érintett hrsz.

4.

0,13

6.

3,55

7.

1,98

8.

3,29

hatályos

tervezett

-

-

0,00 ha
TSZT területfelhasználás módosítás
hatályos
Gazdasági célú
erdőterület
Általános
mezőgazdasági
terület
Általános
mezőgazdasági
terület
Általános
mezőgazdasági
terület

tervezett
Közkert
Védelmi célú
erdőterület
Gazdasági célú
erdőterület
Gazdasági célú
erdőterület

8,95 ha

Módosítással érintett területek összesen (1.+2.+3.+4.):

15,11 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

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

A jelenlegi és a korábbi
módosítások területei
együtt

Terület (ha)

%

Városias települési térség

1712,98

47,36

Nagy kiterjedésű
zöldterületi települési
térség

7,76ha

0,21

--

--

Magas zöldfelületi arányú
települési térség

61,82ha

1,71

18,55 ha
beépítésre szánt
különleges terület

17,39 ha

16,14

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

Erdőgazdálkodási térség

Mezőgazdálkodási térség
Építmények által igénybe
vett térség

583,68

736,34

514,63

20,36

14,23

Terület (ha)

%

16,34 + 3,2 =
19,54

1,14

73,63 ha
egyéb területfelhasználási
egységbe
sorolható

647,78 ha
mezőgazdasági,
15,24 ha
természet-közeli
terület

--

--

Megfelelés igazolása

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

BATrT 5. § (7) bek.:
A térségben beépítésre nem szánt különleges terület – temető van kijelölve - megfelel.
BATrT 5. § (7) bek.:
28,13 A térség 26,9%-a (16,63 ha) van beépítésre szánt különleges
területbe sorolva, ami kisebb, mint 30 % - 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 391,83
ha mérete már 89,42% - ami megfelel.
--

A mezőgazdasági térségből a TSZT-ben 653,31 ha
mezőgazdasági területbe, 15,24 ha pedig természetközeli
90,04
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.

14,72

--

1,16

--

0,31
--

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

416,24

Falusias lakóterület

84,41

Településközponti vegyes terület

80,33

Vegyes intézményterület

66,65

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

507,33

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

21,61

Különleges sportolási célú terület

6,09

Beépítésre szánt területek összesen

203,17
123,54

2064,30

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
326,834

Védelmi erdő

91,69

Közjóléti erdő

0,1

Általános mezőgazdasági terület

671,696

Kertes mezőgazdasági terület

128,12

Természetközeli terület

20,07

Közkert területe

4,46

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

1553,70

A település teljes területe

3618 ha

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

8
7

6

A lehatárolt területeken tervezett módosításokhoz kapcsolódó önkormányzati döntések száma:
- a 156/2018. (VI.21.) ÖK. határozatában,
- a 157/2018. (VI.21.) ÖK. határozatában,
- a 161/2018. (VI.21.) ÖK. határozatában,
- a 208/2018. (IX.18.) ÖK. határozatában,
A tervezet módosítások területi mérlege alapján számított
biológiai aktivitásérték változás
Jelenlegi állapot
Módosítással
érintett terület

Területfelhasználási
kategória

Terület
(ha)

BIA szorzó

BIA érték

1. terület

Ev

3,199

9

28,791

A tervezet módosítások területi mérlege alapján számított
biológiai aktivitásérték változás
Jelenlegi állapot
2. terület
3. terület
4. terület

Ev

0,058

9

0,522

Gksz

0,046

0,4

0,0184

Má

0,758

3,7

2,8046

Eg

1,711

9

15,399

Vi

0,555

0,5

0,2775

5. terület

Nem érinti szerkezeti módosulás

6. Erdőpótlás:

Má

3,555

3,7

13,1535

7. Erdőpótlás:

Má

1,977

3,7

7,3149

8. BATrT szerinti
erdőpótlás:

Má

3,289

3,7

12,1693

Összesen:

80,4502

Tervezett állapot
Módosítással
érintett terület

Területfelhasználási
kategória

Terület
(ha)

BIA szorzó

BIA érték

1. terület

Gksz

3,199

0,4

1,2796

2. terület

Gksz

0,104

0,4

0,0416

3. terület

K-Re

0,758

3

2,274

Lke

2,14

2,7

5,778

Zkk

0,124

6

0,744

4. terület
5. terület

Nem érinti szerkezeti módosulás

6. Erdőpótlás:

Ev

3,555

9

31,995

7. Erdőpótlás:

Eg

1,977

9

17,793

8. BATrT szerinti
erdőpótlás:

Eg

3,289

9

29,601

Összesen:
Jelen módosításból fakadó különbözet:
+9,056 BIAé
A jelen módosítást megelőzően fennálló egyenleg: +356,6 BIAé
A TSZT módosítások egyenlege:
+365,656 BIAé

89,5062

Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatának és
Szabályozási tervének módosítása

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2019. (……) önkormányzati rendelete
Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló
6/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.
cikkének (2) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésének 6. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdésében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény 6. § (1) bekezdésében és 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 rendelet (a továbbiakban: R.) 29. § (3)
és (4) bekezdései helyébe az alábbiak lépnek:
„(3) Üzemanyagtöltő állomást és gépkocsimosót nem lehet elhelyezni olyan telken, amely
zöldterülettel, lakó, egészségügyi, szociális vagy oktatási funkciójú épület telkével határos.
(4) Ha a (3) bekezdésben meghatározott funkciójú épület az üzemanyagtöltő állomás vagy
gépkocsimosó telkével nem közvetlenül határos, az épület építési helye és az
üzemanyagtöltő állomás vagy gépkocsimosó telke közötti távolság 50 méternél kevesebb
nem lehet.”
2. §
(1) A R. 36. § (2)-(4) bekezdései helyébe az alábbiak lépnek:
„(2) A Dobó Katica utca melletti és a Kispatak lakópark területére (Lke-O-3, Lke-Sz-3,
Lke-Sz-4 és Lke-SZ-7 jelű övezetek) vonatkozó előírások:
a) Az építési övezetekben pinceszint, mélygarázs és terepszint alatti önálló építmény
nem létesíthető.
b) A terület 115,0 mBf terepszint alatti területeinek a beépítése csak feltételekhez
kötötten, a feltöltést követően építhető be. A tervezett beépítés megvalósítása során a
tervezett terepszintet, a feltöltést, a felszíni vízelvezetést és a szennyvízcsatornázást
egyidejűleg kell kialakítani.
(3) Az Lke-O-3, Lke-SZ-3 és Lke-SZ-4 övezetekben építhető rendeltetési egységek száma
legfeljebb 2, az Lke-SZ-1, Lke-SZ-5 és Lke-SZ-7 övezetben legfeljebb 4, az
Lke-Sz-1 jelű övezetben 900 m2 telekméret feletti telken és a Lke-SZ-2 övezetű tömbben
legfeljebb 6 lehet. Az Lke-SZ-6 jelű építési övezetben az építhető rendeltetési egységek
száma 3, kivéve 1000 m2 telekméret felett, amikor 250 telekm2-ként egy rendeltetési egység
létesíthető lefelé való kerekítéssel.”
(4) Az Lke-O-4 jelű építési övezet a több rendeltetési egységet magában foglaló
lakóépületek létesítésére kijelölt (ún. kistársasházas) építési övezet, ahol az előírások
keretei között az Lke-O-4 jelű építési övezetben legfeljebb 6 lakást vagy egyéb rendeltetési
egységet magukban foglaló épületek létesíthetők. A telken létesíthető főépületek száma
legfeljebb a tényleges telekméret és az övezetben megengedett legkisebb telekméret
osztásából adódó egész szám lefelé való kerekítéssel.”

(2) A R. 36. § (3) bekezdése az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az egyes építési övezetek határértékeit az 1. melléklet 2. pontja határozza meg.”
3. §
A R. 37. § (3) bekezdésének helyébe az alábbi lép:
„(3) Az övezetekben nem helyezhető el
a) az egyes telkeken kizárólag gazdasági rendeltetésű épület és más rendeltetéshez – pl.
lakó vagy intézményi rendeltetéshez - kapcsolódva sem létesíthető az utcai telekhatártól
mérve 20 m-es sávban.
b) olyan rendeltetésű épület, amely jelentős teherforgalmával vagy zavaró tevékenységével
(zajos, bűzös stb.) az övezetek elsődleges lakáscélú rendeltetését zavarná.”
4. §
A R. 1. mellékletének „Építési övezetek és övezetek szabályozási határértékei” 2.
Kertvárosias lakóterületekre (Lke) vonatkozó táblázata helyébe az alábbi táblázat lép:
„2. Kertvárosias lakóterület (Lke)
Sorszám

Építési övezet
övezet jele

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Lke-SZ-1
Lke-SZ-2
Lke-SZ-3
Lke-SZ-4
Lke-SZ-5
Lke-SZ-6
Lke-SZ-7
Lke-O-1
Lke-O-2
Lke-O-3
Lke-O-4
Lke-Z-1
Lke-O-5

Beépítési
mód

legkisebb
területe
m2

SZ
SZ
SZ
SZ
SZ
SZ
SZ
O
O
O
O
Z
O

700
1400
800
1000
800
800
1000
700
550
600
700
400
700

Az építési telek kialakítható
legnagyobb beépítettsége
terepszint
felett
alatt
%
%

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
25

40
40
30
30
30
30
25

legkisebb
zöldfelülete
%

Legnagyobb
szintterületi
mutató
m2/telek m2

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

0,8
0,8
0,6
0,6
0,8
0,8
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6

Az épület
magassága
„Ém”
legalább
legfeljebb
m
m

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

7,5
7,5
5,5
5,5
7,5
7,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5/6,5*
5,5
5,5

*Az övezetben megengedett épületmagasság
a) legfeljebb 5,5 m, ha az épület az oldalsó telekhatáron vagy attól csurgó-távolságra van elhelyezve,
b) legfeljebb 6,5 m, ha az épület a beépíthető oldalhatártól min. 3,0 m-re van elhelyezve.”

5. §
(1) A R. Szabályozási Tervét M=1:2000 és M=1:4000 méretarányban tartalmazó 2/A. és 2/B.
mellékletei jelen rendelet
a) 1. melléklete,
b) 2. melléklete,
c) 3. melléklete,
d) 4. melléklete,
e) 5. melléklete,
f) 6. melléklete,
g) 7. melléklete
szerint, a Jelmagyarázat alapján a „Módosítással érintett terület határa” jellel körülhatárolt
területek tekintetében módosulnak.

(2) A R. 5. függeléke helyébe, jelen rendelet 1. függeléke lép.
6. §
E rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.
Vecsés, 2019….

Szlahó Csaba sk.
polgármester

A rendelet kihirdetve: 2019…

Mohainé Jakab Anikó sk.
jegyző

Mohainé Jakab Anikó sk.
jegyző

Jelmagyarázat a …/2019. (…) számú önkormányzati rendelet
1-7. mellékleteihez

2019.04.

1. függelék a …/2019. (…...) számú 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.
13.
14.
15.

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 6168 hrsz. és 0150/11 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-úun. alacskai út és a Határ út között
A 0228/68 hrsz-ú terület az alacskai út M0 csomópontja és Gyál közigazgatási
határa között
A 097/12 hrsz-ú volt erdőterület a régi Ecseri út és a 4. számú főút
keresztezésénél
A 0289/1 hrsz-ú terület beépítésre szánt rekreációs területi része a Budai Nagy
Antal utca folytatása mentén
A 6159/5 és 6159/6 hrsz-ú telkek a Dobó Katica lakópark keleti szélén

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

1.
3.
3.

11.
3.
3.

5.
3.
3.

2.

6.
3.
3.

3.
9.

3.

3.

3.

2.

3.

3.

3.

3.

3.
8.

15.

3. 7.

3.
14.
3.
3.

3. 3.
3.

10
3.
.0.
12.
2.0. 3.
10
3. 3. .
3.

3.
3.

13.
3.

4.

3.

3.
3.

V. TERVIRATOK CD MELLÉKLETEN

Vecsés Város hatályos településrendezési eszközeinek részleges
módosítása a 097/12 hrsz-ú erdőterület, a 096/3 hrsz-ú út, a 0289/1 hrsz-ú
mezőgazdasági terület, valamint a 0150/11 hrsz-ú erdőterület és a 0150/13
hrsz-ú beépítetlen intézményi terület vonatkozásában
A Trk. 38. § szerinti vélemények összefoglalója
Iktató Szám:
VEC/166-10/2019

Országos Atomenergia Hivatal
OAH-2019-00028-0191/2019 (AL)

A véleményezési eljárás további
szakaszában részt vesz.

Észrevétel:
A hatóság (OAH) korábbi OAH-2018-00057-0731/2018 (AL) iktatószámú levelében tájékoztatást tett a
tervezési terület figyelembe veendő (30 km-es) közelségében található nukleáris létesítményről és a
vonatkozó 246/2011. (XI.24.) Korm. rendelet előírásairól. Az OAH megállapította, hogy a
településrendezési eszközök jelen módosítása a hatóság hatás- és feladatkörét nem érinti.
Válasz:
Intézkedést nem igényel.

Iktató Szám:
VEC/166-…/2019

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente
Önkormányzata
Városfejlesztési, vagyongazdálkodási és jogi
bizottsága
PI/1025-2/2019

A véleményezési eljárás további
szakaszában részt vesz.

Észrevétel:
A kerületi bizottság Vecsés településrendezési tervi módosításának elfogadását támogatja.
Válasz:
Intézkedést nem igényel.
Iktató Szám:
VEC/166-12/2019

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (DINPI)
1561/1/2019

A véleményezési eljárás további
szakaszában részt vesz.

Észrevétel:
I. Az igazgatóság felsorolta a Vecsés területén található táj- és természetvédelmi szempontú kijelölés alatt
álló területeket, melyek közül a tervezett módosítás egyet sem érint.
II. A 3. számú tervezett módosítás esetében a beépítésre szánt különleges rekreációs terület kijelölés az
Igazgatósággal egyezetett módon történt, így a DINPI megállapítja, hogy az építési övezet által
biztosított területhasználat az ökológiai hálózat övezetét nem érinti, a tervezett módosítást ezért táj- és
természetvédelmi szempontból elfogadhatónak tartja.
III. A 0302/3-6 hrsz-ú ingatlanokon az országos ökológiai hálózat ökológiai folyosó övezetében a
magasabb szintű terveknek való megfelelés érdekében gazdasági erdő területfelhasználás/övezet
kijelölése tervezett. A módosítással érintett területrész nem rendelkezik olyan jellegű természeti, ökolódiai
értékekkel, amely az új területhasználat következtében elpusztulna, degradálódna. Mindezek alapján az
ökológiai folyosó övezetben tervezett módosítást táj- és természetvédelmi szempontból az Igazgatóság
elfogadhatónak tartja.
IV. A településrendezési eszközök tervezett egyéb módosítása táj- és természetvédelmi szempontú
kijelölés alatt álló területet nem érintenek, azokra kedvezőtlen hatást nem gyakorolnak, így az
Igazgatóság a településszerkezeti terv, a helyi építési szabályzat és a szabályozási terv módosítása ellen
összességében táji és természetvédelmi szempontú kifogást nem emel.
Válasz:
Intézkedést nem igényel.

Iktató Szám:
VEC/166-14/2019

Pest Megyei Kormányhivatal
Érdi Járási Hivatala
Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási
Főosztály
PE-06/ERDŐ/2691-2/2019

A véleményezési eljárás további
szakaszában részt vesz.

Gyáli Polgármesteri Hivatal
Gyál Város polgármestere, Pápai Mihály
K/6763-2/2019

A véleményezési eljárás további
szakaszában részt vesz.

Észrevétel:
I.

II.

Válasz:
Intézkedést nem igényel.
Iktató Szám:
VEC/166-7/2019

Észrevétel:
A dokumentációval kapcsolatban észrevételt, kifogást nem tesz.
Válasz:
Intézkedést nem igényel.
Iktató Szám:
VEC/166-9/2019

Honvédelmi Minisztérium,
Hatósági Főosztály
2989-2/2019/h

A véleményezési eljárás további
szakaszában részt vesz.

Észrevétel:
I.

II.

Válasz:
A véleményezés korábbi szakaszában a Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztálya megkeresésre
került, de a Hivatal a tervvel kapcsolatban észrevételt nem tett, adatszolgáltatást nem tartott
indokoltnak, a véleményezési eljárás további szakaszában nem kívánt részt venni.

Iktató Szám:
VEC/166-11/2019

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
------

A véleményezési eljárás további
szakaszában részt vesz.

Észrevétel:
Az Igazgatóság a tervvel kapcsolatban tűz- és polgári védelmi, valamint iparbiztonsági szempontból
kifogást nem emel.
Válasz:
Intézkedést nem igényel.
Iktató Szám:
VEC/166-18/2019

Közép-Duna- Völgyi Vízügyi Igazgatóság
01558-0007/2019

A véleményezési eljárás további
szakaszában részt vesz.

Észrevétel:
I. A Hivatal felsorolja a felszíni és felszín alatti vizek védelmére vonatkozó jogszabályi előírásokat és
elvárásokat, melyek a tervezési területeken tervezett beruházások megvalósításakor kerülhetnek
érvényesítésre.
II.

Válasz:
Intézkedést nem igényel.
Iktató Szám:
VEC/166-16/2019

Innovációs és Technológiai Minisztérium
Léginavigációs és Repülőtéri Hatósági
Főosztály
LRHF/28454-1/2019-ITM

A véleményezési eljárás további
szakaszában nem vesz részt.

Miniszterelnökség
Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkár
KSZ-7/632/2/2019

A véleményezési eljárás további
szakaszában részt vesz.

Észrevétel:

Válasz:
Intézkedést nem igényel.
Iktató Szám:
VEC/166-17/2019

Észrevétel:

Válasz:
Intézkedést nem igényel.

Iktató Szám:
VEC/166-13/2019

Budapest Főváros Kormányhivatala
Népegészségügyi Főosztály
Népegészségügyi Osztály 1.
BP/PNEF-TKI/00766-3/2019
BP/PNEF-TKI/00766-4/2019

A véleményezési eljárás további
szakaszában részt vesz.

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
EE/26989-4/2018

A véleményezési eljárás további
szakaszában részt vesz.

Pest Megyei Főépítész
471-3/2019

A véleményezési eljárás további
szakaszában részt vesz.

Észrevétel:

Válasz:
Intézkedést nem igényel.
Iktató Szám:
VEC/166-4/2019

Észrevétel:

Válasz:
Intézkedést nem igényel.
Iktató Szám:
VEC/166-15/2019

Észrevétel:

Válasz:
Az észrevételnek megfelelően javítjuk a tervet és a területi mérleget. Az erdő területfelhasználási térségen
belül, Gyál határában, megfelelő méretú új erdőterületet jelölünk ki a TSZT-ben, de a csereerdősítésre
használt területeket sem soroljuk vissza a tervezés megkezdése előtti mezőgazdasági övezetbe, mivel az
érintett területeken, valóban erdőtelepítés történt. Így a törvényi előírás is teljeseül, illetve az erdőterületek
két helyen történő „pótlásával” a Vecsés területén kijelölt erdőterületek összterülete is növekszik. A
módosítást a tervlapokon, a területi mérlegen, a biológiai aktivitásérték számításban és a teljes
dokumentációban átvezetjük.

Észrevétel:

Válasz:
A régi BATrT tartalmával már nincs értelme összevetni a település jelenlegi állapotát, mivel a tervet az új
törvény (MATrT) hatályon kívül helyezte. Az MATrT mellékleteként 2019. március 16-tól hatályban lévő új
tervvel a szükséges összhang vizsgálatát legkésőbb a településrendezési eszközök következő
módosításakor meg kell tennünk, az összhang-igazolás keretében, amennyiben az erdőgazdálkodási
térség is érintetté válik.
Iktató Szám:
VEC/166-20/2019

Pest Megyei Kormányhivatal
Állami Főépítész
PE/AF/00101-2/2019

A véleményezési eljárás további
szakaszában részt vesz.

Észrevétel:
Általánosan kéri a rendelet tervezet felülvizsgálatát az alábbi jogszabályoknak megfelelően:
- a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény;
- a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet;
- az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény;
- a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény;
- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény;
- az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet
Válasz:
A rendelet tervezet szövegét a véleményben szereplő jogszabályoknak megfelelően felülvizsgáltuk és
ahol szükségesnek tartottuk, módosítottuk.
Iktató Szám:
VEC/166-5/2019

Pest Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali,
Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály
Földügyi és Földmérési Osztály
10.072/2019

A véleményezési eljárás további
szakaszában részt vesz.

Pest Megyei Kormányhivatal
Érdi Járási Hivatala
Hatósági Főosztály
Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
PE-06/OR/489-4/2019

A véleményezési eljárás további
szakaszában részt vesz.

Észrevétel:

Válasz:
Intézkedést nem igényel.
Iktató Szám:
VEC/166-6/2019

Észrevétel:
Mivel az 5. számú tervezési területet nyilvántartott régészeti lelőhely érinti, így a Hivatal erre vonatkozóan
tesz észrevételeket. Ezek figyelembevétele mellett támogatja a településrendezési eszközök módosítását.
Válasz:
Az érintett területen kialakult beépítés található, így jelentősebb földmunkák a közeljövőben nem
várhatóak a területen.

Iktató Szám:
VEC/166-8/2019

Budapest Főváros PestszentlőrincPestszentimre Önkormányzata
9/2-5/2019.

A véleményezési eljárás további
szakaszában nem vesz részt.

Honvédelmi Minisztérium
Állami Légügyi Főosztály
2603-2/2019/h

A véleményezési eljárás további
szakaszában részt vesz.

Észrevétel:

Válasz:
Intézkedést nem igényel.
Iktató Szám:
VEC/166-21/2019

Észrevétel:
Észrevételt nem tesz, kifogást nem emel.
Válasz:
Intézkedést nem igényel.
Iktató Szám:
VEC/166-22/2019

Budapest Főváros Kormányhivatala
Közlekedési Főosztály
Útügyi Osztály
BP/0801/00231-2/2019.

A véleményezési eljárás további
szakaszában részt vesz.

Észrevétel:
A BP/0801/12-5/2018. számú vélemény fenntartása mellett, újabb észrevételt nem tesz, kifogást nem
emel.
Válasz:
Intézkedést nem igényel.
Iktató Szám:
VEC/166-23/2019

Budapest Főváros Önkormányzata
Városfejlesztési Főpolgármester-helyettes
FPH059/515-7/2019

A véleményezési eljárás további
szakaszában részt vesz.

Üllő Város Önkormányzatának Polgármestere
3015-5/2019

A véleményezési eljárás további
szakaszában részt vesz.

Észrevétel:

Válasz:
Intézkedést nem igényel.
Iktató Szám:
VEC/166-25/2019

Észrevétel:
38/2019. (III.21.) számú Ö.H. határozatában észrevételt nem tesz, kifogást nem emel.
Válasz:
Intézkedést nem igényel.

