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T ERVI

MUNKARÉSZEK MŰLEÍRÁSA

- alátámasztó munkarész -

E LŐZMÉNYEK
Jelen településszerkezeti tervi módosítás Gyömrő város belterületének szélén a tervezett új
sportpálya területére vonatkozóan Gyömrő város Önkormányzata megbízásából készül. A megbízás a
tervezési területen különleges beépítésre nem szánt sportterület kialakítására irányult, sportpálya és
ehhez kapcsolódó létesítmények számára, különleges beépítésre nem szánt sportterületi
besorolással.
A jelenlegi tervezési munkával párhuzamosan folyik Gyömrő Város településrendezési eszközeinek
teljes körű felülvizsgálata a Város Önkormányzatának megbízásából a 2014-ben kötött tervezési
szerződés alapján. A tervezési területek között a jelen tervben szereplő sportpálya területe is
szerepel, de a beruházás megvalósításához szükség van az erre a területre vonatkozó terv mielőbbi
jóváhagyására, ezért indítottuk el a jelenlegi tervezési feladatot.
Gyömrő város közigazgatási területére vonatkozó hatályos Településrendezési tervét a PESTTERV
Kft. készítette, amelyen belül a településszerkezeti terv 2010-ben lépett hatályba, a szabályozási terv
és Helyi Építési Szabályzat jóváhagyása és hatályba lépése a 2011. évben történt meg. A
Településszerkezeti terv a 264/2010. (10. 01.) határozattal módosított 252/2005. (IX.12.) Kt. határozat.
A szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat 2011-ben lett jóváhagyva a 14/2011. (V. 20.) számú
önk. rendelettel.
Jelen szerkezeti tervi módosítás kidolgozása során tervező az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló módosított 1997. évi LXXVIII. Törvény (építési törvény) előírásai szerint, az országos
településrendezési és építési követelményeket meghatározó, módosított 253/1997. (XII. 20.) sz.
Kormányrendelet (OTÉK) 2012. augusztus 6-án hatályos változatának megfelelően járt el.
Tervező a munka során figyelembe vette az Önkormányzat igényeit, a terület adottságait, a jelenlegi
teljes településszerkezeti terv felülvizsgálat vizsgálati munkarészeinek készítése során
rendelkezésünkre álló vizsgálatok eredményeit, egyeztetést folytatott Gyömrő Város önkormányzattal
mint a terület tulajdonosával. .
A tervezési alaptérképet a megbízó bocsátotta rendelkezésünkre. A térkép 1:1.000 méretarányú, a
földhivatal által hitelesített és záradékolt földhivatali adatokon alapuló, új geodéziai felméréssel
kiegészített alaptérkép. A térkép tartalmazza a tervezési terület és közvetlen környezetére (a tervezési
terület körül mintegy 20 m-es sávban is) a földhivatali alaptérképi adatokat, a művi környezet
terepszint fölötti valós műszaki állapotát és a valós természeti állapotot.
A térkép az állami alapadatok felhasználásával készült, csak településrendezési célokra használható.

TERVELŐZMÉNYEK (TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK, ILLETVE EGYÉB TANULMÁNY-TERVEK)
A közigazgatási területre vonatkozóan a következő településrendezési tervek vannak hatályban:

A 252/2005. (IX.12.) Kt. határozattal jóváhagyott és 264/2010. (10. 01.) Kt. határozattal, majd
201/2013. (IX. 23.), 202/2013. (IX. 23.) és 277/2013. (XII. 27.) KT. határozatokkal módosított
Településszerkezeti terv.

a 14/2011. (V. 20.) sz. önk. rendelet Gyömrő város helyi építési szabályzatáról és szabályozási
tervéről, mely módosítva lett 23/2013. (IX. 26.) és 32/2013. (XII. 27.) Kt. rendeletekkel.

A 205/2009. (07. 30.) önkormányzati határozattal jóváhagyott Településfejlesztési Koncepció.
A munkavégzéshez a fentieken túl az Önkormányzat által szolgáltatott információk, előzményi
egyeztetési iratok, szakvélemények álltak rendelkezésünkre.
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Gyömrő hatályos Településszerkezeti terve:

Gyömrő hatályos Településszerkezeti tervének
kivágata a tervezési területre:

A

TERÜLETFEJLESZTÉSI
DOKUMENTUMOKKAL
( O R S Z Á GO S
T E R Ü LE T F E J LE S Z T É S I
K O N C E P C I Ó V A L É S A T E R Ü L E T I LE G R E L E V Á N S M E GY E I , V A L A M I N T T É R S É G I T E R Ü LE T F E J LE S Z T É S I
K O N C E P C I Ó K K A L É S P R O G R A M O K K A L ) VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA

A módosítás célja

Új sport-rekreációs célú beruházás
feltételeinek megteremtése, új
munkahelyteremtő beruházás
feltételeinek megteremtése.

Illeszkedés a Pest Megyei
Fejlesztési Koncepció
célrendszeréhez

A változtatás szolgálja az
„egészséges társadalom, a megye
lakosságának egészségi
állapotának javítása”illetve a
„családbarát megye” megyei
célkitűzést.

Illeszkedés az Országos
Területfejlesztési Koncepció
célrendszeréhez

A változtatás kapcsolódik a
társadalom egészségi állapota
javítására, illetve a települések
környezetének fejlesztésére
vonatkozó országos
célkitűzésekhez.

A TERÜLETRENDEZÉSI ÉS TELEPÜLÉSSZERKEZ ETI TERVEK ÖSSZHANGJ A
Területrendezési tervelőzmények
A település területét az alábbi területrendezési tervek érintik:
- Országos Területrendezési Terv (2003-ban jóváhagyva, előírásai később a BATrT-ben pontosítva,
majd a 2008. évi L. törvény szerint módosítva)
- Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve (jóváhagyva)
- Pest megye Területrendezési Terve (Gyömrő esetében a BATrT megállapításait kell alkalmazni.)
A terv készítése során a tervezett terület-felhasználási változások kiterjedésének meghatározásánál
vizsgálni kell a tervezett tervmódosítások és a 2011. évi LXXXVIII. törvénnyel módosított 2005. évi
LXIV. törvény (BATrT), valamint a 2008-ban módosított 2003. évi XXVI. Törvény az Országos
Területrendezési Terv előírásai közötti összhangot. A terv készítése során az Országos
Területrendezési Tervet és a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervét egyaránt figyelembe
vettük.
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A magasabb rendű hatályos tervek közül az OTrT (2008. évi L. törvény szerinti állapot) kötelező
előírásainak lényegesebb és Gyömrő vonatkozásában különleges elemei a következők:
-

A város beépített területe a települési térségbe tartozik.
A város be nem épített területe a mezőgazdasági, az erdőgazdálkodási, a vízgazdálkodási és a
vegyes területfelhasználású térségbe tartozik.
A város területét érinti az M4 gyorsforgalmi út nyomvonala.
A város területét érinti a tervezett Tápiómenti főút nyomvonala.
A város területét érinti a transzeurópai vasúti áruszállítási hálózat részeként működő országos
törzshálózati vasútvonal.
A város területe érintett a nemzetközi és hazai szénhidrogén szállítóvezeték nyomvonalával.
A város területét érintik a 220 kV-os átviteli hálózat távvezeték elemei.

Kivonat az Ország szerkezeti tervéből (OTrT) a tervezési területek feltüntetésével
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT) 2. melléklet

AZ ORSZÁGOS TERÜLETFELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIÁKRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:
TELEPÜLÉSI TÉRSÉG
A területfelhasználási kategóriára vonatkozó OTrT előírások:
(a 2014. január 1-én hatályba lépett módosítások szerint)
2. §
E törvény alkalmazásában:
33.
települési térség: országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben megállapított területfelhasználási
kategória, amelybe a település belterülete, valamint a belterületen kívüli beépített és beépítésre szánt területek tartoznak,
6. §
(1) Az országos területfelhasználási kategóriákon belül a kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriák kijelölése
során a következő szabályokat kell alkalmazni:
d)
a települési térséget legalább 75%-ban települési térség kategóriába kell sorolni;
(2)
A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül a települési területfelhasználási egységek
kijelölése során a következő szabályokat kell alkalmazni:
d)
a települési térség bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható;
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ÉPÍTMÉNYEK ÁLTAL IGÉNYBE VETT TÉRSÉG
A területfelhasználási kategóriára vonatkozó OTrT előírások:
(a 2014. január 1-én hatályba lépett módosítások szerint)
2. §
E törvény alkalmazásában:
4.
építmények által igénybe vett térség: az országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben megállapított
területfelhasználási kategória, amelybe a műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények tartoznak,
6. §
(1) Az országos területfelhasználási kategóriákon belül a kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriák kijelölése
során a következő szabályokat kell alkalmazni:
f)
az építmények által igénybe vett térség más térségi területfelhasználási kategóriába nem sorolható.
(2)
A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése
során a következő szabályokat kell alkalmazni:
f)
az építmények által igénybe vett térséget az adott építmény jellege szerinti települési területfelhasználási egységbe
kell sorolni.

ERDŐGAZDÁLKODÁSI TÉRSÉG
A területfelhasználási kategóriára vonatkozó OTrT előírások:
(a 2014. január 1-én hatályba lépett módosítások szerint)
2. §
E törvény alkalmazásában:
6.
erdőgazdálkodási térség: országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított
területfelhasználási kategória, amelybe olyan meglévő erdőterületek és erdőtelepítésre alkalmas területek tartoznak,
amelyeknek erdőgazdálkodásra való alkalmassága termőhelyi viszonyaik alapján kedvező és az erdőtelepítés
környezetvédelmi szempontból is szükséges vagy indokolt,
6. § (1) Az országos területfelhasználási kategóriákon belül a kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriák kijelölése
során a következő szabályokat kell alkalmazni:
a)
az erdőgazdálkodási térséget legalább 75%-ban erdőgazdálkodási térség kategóriába kell sorolni;
(2)
A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése
során a következő szabályokat kell alkalmazni:
a)
az erdőgazdálkodási térséget legalább 85%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni;
7. § (1) Az Országos Erdőállomány Adattár szerint erdőterületnek minősülő területet a településrendezési eszközökben legalább
95%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni.
(2)
A közlekedési, az elektronikus hírközlési, továbbá az energetikai vonalas infrastruktúra-hálózatok erdőterületen
áthaladó szakaszai mellett csak a forgalom lebonyolítását és biztonságát, az elektronikus hírközlés működését, illetve a villamos
energia és más energiahordozók továbbítását közvetlenül szolgáló építmények helyezhetők el.

MEZŐGAZDASÁGI TÉRSÉG
A területfelhasználási kategóriára vonatkozó OTrT előírások:
(a 2014. január 1-én hatályba lépett módosítások szerint)
2. §
E törvény alkalmazásában:
18.
mezőgazdasági térség: országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben megállapított területfelhasználási
kategória, amelyben elsősorban mezőgazdasági művelés alatt álló területek találhatók,
6. § (1) Az országos területfelhasználási kategóriákon belül a kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriák kijelölése
során a következő szabályokat kell alkalmazni:
b)
a mezőgazdasági térséget legalább 75%-ban mezőgazdasági térség kategóriába kell sorolni;
(2)
A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése
során a következő szabályokat kell alkalmazni:
b)
a mezőgazdasági térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület, beépítésre szánt különleges honvédelmi
terület, beépítésre nem szánt különleges honvédelmi terület vagy természetközeli terület területfelhasználási
egységbe kell sorolni, a térségben nagyvárosias lakóterület és vegyes terület területfelhasználási egység nem
jelölhető ki;
8. § (1) Borvidéki település szőlő termőhelyi katasztere I–II. osztályú területeihez tartozó földrészlet – a különleges mezőgazdasági
üzemi terület kivételével – beépítésre szánt területté nem minősíthető.
(2)
Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II. osztályú területeihez tartozó földrészlet – a különleges
mezőgazdasági üzemi terület kivételével – beépítésre szánt területté nem minősíthető.

VÍZGAZDÁLKODÁSI TÉRSÉG
A területfelhasználási kategóriára vonatkozó OTrT előírások:
(a 2014. január 1-én hatályba lépett módosítások szerint)
31/A. § (1) E törvénynek az egyes törvények területrendezéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CCXXIX. törvénnyel (a
továbbiakban: MTv.) megállapított rendelkezéseivel a megyei területrendezési terveket 2015. december 31-ig összhangba kell hozni.
c)
a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvényben (a továbbiakban: BATrT.) megállapított
térségi területfelhasználási kategóriákon belül
cb)
a vízgazdálkodási térség vonatkozásában az e törvénynek az MTv.-vel megállapított 6. § (2) bekezdés e) pontjának
előírásátkell alkalmazni,
2. §
E törvény alkalmazásában:
43.
vízgazdálkodási térség: országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben megállapított területfelhasználási
kategória, amelybe Magyarország felszíni vízrajzi hálózata (vízfolyások és tavak) és parti sávja tartozik.
6. § (1) Az országos területfelhasználási kategóriákon belül a kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriák kijelölése
során a következő szabályokat kell alkalmazni:
e)
a vízgazdálkodási térséget legalább 90%-ban vízgazdálkodási térség kategóriába kell sorolni;
(2)
A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése
során a következő szabályokat kell alkalmazni:
e)
a vízgazdálkodási térséget legalább 85%-ban vízgazdálkodási terület vagy természetközeli területfelhasználási
egységbe kell sorolni;
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VEGYES TÉRSÉG
A területfelhasználási kategóriára vonatkozó OTrT előírások:
(a 2014. január 1-én hatályba lépett módosítások szerint)
2. §
E törvény alkalmazásában:
39. vegyes területfelhasználású térség: országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben megállapított területfelhasználási
kategória, ahol a mezőgazdaságnak és erdőgazdaságnak egyaránt meghatározó szerepe van, és a mezőgazdasági
területek és erdőterületek mozaikossága jellemző,
6. § (1) Az országos területfelhasználási kategóriákon belül a kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriák kijelölése
során a következő szabályokat kell alkalmazni:
c) a vegyes területfelhasználású térséget legalább 75%-ban mezőgazdasági, erdőgazdálkodási vagy vegyes
területfelhasználású térség kategóriába kell sorolni
(2)
A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése
során a következő szabályokat kell alkalmazni:
c) a vegyes területfelhasználású térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület, erdőterület vagy természetközeli
terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó részen nagyvárosias lakóterület kivételével bármely
települési területfelhasználási egység kijelölhető;

Országos Területrendezési Terv övezeti érintettségei és a vonatkozó előírások
1. Országos ökológiai hálózat övezete
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT) 3/1. melléklet
A 2014. január 1-én hatályba lépett OTrT módosítás alapján a tervezési terület nem érinti az országos övezetet:

Országos ökológiai hálózat övezete




Az övezetre vonatkozó OTrT előírások:
(a 2014. január 1-én hatályba lépett módosítások szerint)
2. §
E törvény alkalmazásában:
24. országos ökológiai hálózat: országos területrendezési tervben megállapított övezet, amelybe az országos jelentőségű
természetes és természetközeli területek, valamint az azok között kapcsolatot teremtő ökológiai folyosók egységes,
összefüggő rendszere tartozik, és amelynek részei a magterületek, az ökológiai folyosók és a pufferterületek,
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.
(3)
Az országos ökológiai hálózat övezetét a kiemelt térségi és a megyei területrendezési tervekben magterület, ökológiai
folyosó, valamint pufferterület övezetbe kell sorolni.
Az övezetre vonatkozó OTrT előírások:
(a 2014. január 1-én hatályba lépett módosítások szerint)
2. §
E törvény alkalmazásában:
17. magterület: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amelybe olyan természetes vagy
természetközeli élőhelyek tartoznak, amelyek az adott területre jellemző természetes élővilág fennmaradását és
életkörülményeit hosszú távon biztosítani képesek és számos védett vagy közösségi jelentőségű fajnak adnak otthont,
17. § (1) Az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha:
a)
a települési területet a magterület 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 eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e a magterület, a magterület és az ökológiai
folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan
működése.
(4) Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala, az erőművek és kiserőművek a
magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem
akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával helyezhetők el.
(6) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bányatelek nem bővíthető.
13. § (2) Az övezetben bányászati tevékenységet folytatni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások
alkalmazásával lehet.
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ökológiai folyosó övezete


Az övezetre vonatkozó OTrT előírások:
(a 2014. január 1-én hatályba lépett módosítások szerint)
2. §
E törvény alkalmazásában:
26. ökológiai folyosó: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amelybe olyan területek –
többnyire lineáris kiterjedésű, folytonos vagy megszakított élőhelyek, élőhelysávok, élőhelymozaikok, élőhelytöredékek,
élőhelyláncolatok – tartoznak, amelyek döntő részben természetes eredetűek, és amelyek alkalmasak az ökológiai
hálózathoz tartozó egyéb élőhelyek (magterületek, pufferterületek) közötti biológiai kapcsolatok biztosítására,
18. § (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 eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e az ökológiai folyosó természetes és
természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése.
(4)
Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala, az erőművek és kiserőművek az
ökológiai folyosó és az érintkező magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti
ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával helyezhető el.
(5)
Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bányatelek nem bővíthető.
13. § (2) Az övezetben bányászati tevékenységet folytatni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások
alkalmazásával lehet.

puffer terület övezete


Az övezetre vonatkozó OTrT előírások:
(a 2014. január 1-én hatályba lépett módosítások szerint)
2. §
E törvény alkalmazásában:
27. pufferterület: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amelybe olyan rendeltetésű
területek tartoznak, amelyek megakadályozzák vagy mérséklik azoknak a tevékenységeknek a negatív hatását, amelyek a
magterületek és az ökológiai folyosók állapotát kedvezőtlenül befolyásolhatják vagy rendeltetésükkel ellentétesek,
19. §
Pufferterületen a településszerkezeti terv beépítésre szánt területet csak abban az esetben jelölhet ki, ha az a szomszédos
magterület vagy ökológiai folyosó természeti értékeit, biológiai sokféleségét, valamint táji értékeit nem veszélyezteti.
13. § (2) Az övezetben bányászati tevékenységet folytatni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások
alkalmazásával lehet.

2. Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT) 3/2. melléklet
A 2014. január 1-én hatályba lépett OTrT módosítás alapján a tervezési terület nem érinti az országos övezetet:

kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete


Az övezetre vonatkozó OTrT előírások:
(a 2014. január 1-én hatályba lépett módosítások szerint)
2. §
E törvény alkalmazásában:
16.
kiváló termőhelyi adottságú szántóterület: az országos területrendezési tervben megállapított, kiemelt térségi és
megyei területrendezési tervekben alkalmazott övezet, amelybe kiváló növénytermesztési feltételekkel rendelkező
szántóterületek tartoznak,
13/A.§
(1) Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetében beépítésre szánt terület csak kivételesen, egyéb lehetőség
hiányában területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki.
(2) Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet engedélyezni a bányászati szempontból
kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet.

3. Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT) 3/3. melléklet
A 2014. január 1-én hatályba lépett OTrT módosítás alapján a tervezési terület nem érinti az országos övezetet:
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jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete


Az övezetre vonatkozó OTrT előírások:
(a 2014. január 1-én hatályba lépett módosítások szerint)
2. §
E törvény alkalmazásában:
11.
jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete: az országos területrendezési tervben megállapított, kiemelt térségi és
megyei területrendezési tervekben alkalmazott övezet, amelybe jó növénytermesztési feltételekkel rendelkező
szántóterületek tartoznak,
13/B.§
A településrendezési eszközökben a jó termőhelyi adottságú szántóterület övezetét a mezőgazdasági terület
területfelhasználási egység kijelölésénél figyelembe kell venni.

4. Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT) 3/4. melléklet
A 2014. január 1-én hatályba lépett OTrT módosítás alapján tervezési terület nem érinti az országos övezetet

kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete


Az övezetre vonatkozó OTrT előírások:
(a 2014. január 1-én hatályba lépett módosítások szerint)
2. §
E törvény alkalmazásában:
15.
kiváló termőhelyi adottságú erdőterület: országos területrendezési tervben megállapított, kiemelt térségi és megyei
területrendezési tervekben alkalmazott övezet, amelybe az őshonos fafajokból álló erdőtársulások fenntartására
leginkább alkalmas és az erdő hármas rendeltetését – védelmi, gazdasági, közjóléti – egymással összhangban a
legmagasabb szinten biztosítani képes erdőterületek tartoznak,
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. Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT) 3/3. melléklet
A 2014. január 1-én hatályba lépett OTrT módosítás alapján a tervezési terület nem érinti az országos övezetet:
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tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület


2. §

14/A.§(1)
(2)

(3)

(4)
(5)
(6)

Az övezetre vonatkozó OTrT előírások:(a 2015. január 1-én hatályba lépő módosítások szerint)
E törvény alkalmazásában:
32a.tájképi egység: tájban előforduló és vizuálisan összetartozónak tekinthető természetes és antropogén tájelemek
együttese, amely a látvány szempontjából meghatározott karakterrel jellemezhető,
32b.tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület: országos területrendezési tervben megállapított, kiemelt térségi
és megyei területrendezési tervekben alkalmazott övezet, amelybe a természeti adottságok, rendszerek, valamint az
emberi tevékenység kölcsönhatása, változása következtében kialakult olyan területek tartoznak, amelyek a táj látványa
szempontjából sajátos és megkülönböztetett fontosságú, megőrzésre érdemes esztétikai jellemzőkkel bírnak,
A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete területét a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv
és annak alapján a településszerkezeti terv pontosítja.
Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított lehatárolása által érintett területre a területi tervben, valamint a
településrendezési eszköz alátámasztó javaslata keretében meg kell határozni a tájjelleg megőrzendő elemeit,
elemegyütteseit, valamint a tájképi egység és a természeti adottságokhoz igazodó hagyományos tájhasználat helyi
jellemzőit.
Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított lehatárolása által érintett területre a tájképi egység és a hagyományos
tájhasználat fennmaradása érdekében a helyi építési szabályzatnak meg kell határozni a területhasználatra és az
építmények tájba illeszkedésére vonatkozó szabályokat.
A helyi építési szabályzat az építmények tájba illeszkedésének bemutatására látványterv készítését írhatja elő és a
készítésre vonatkozó követelményeket határozhat meg.
Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet
folytatni.
Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatokat, erőműveket és kiserőműveket a tájképi egység
megőrzését és a hagyományos tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell
elhelyezni.

6. Világörökségi és világörökség-várományos terület övezete
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT) 3/3. melléklet
A 2014. január 1-én hatályba lépett OTrT módosítás alapján a település területét érinti az országos övezet:

világörökségi és világörökségi-várományos terület övezete


Az övezetre vonatkozó OTrT előírások:
(a 2014. január 1-én hatályba lépett módosítások szerint)
2. §
E törvény alkalmazásában:
42.
világörökségi és világörökségi várományos terület: országos területrendezési tervben megállapított, kiemelt térségi és
megyei területrendezési tervekben alkalmazott övezet, amelybe a világ kulturális és természeti örökségének védelméről
szóló, az Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete Általános Konferenciájának ülésszakán
Párizsban, 1972. november 16-án elfogadott egyezmény kihirdetéséről szóló 1985. évi 21. törvényerejű rendelettel
kihirdetett, a világ kulturális és természeti örökségének védelméről szóló egyezmény szerinti világörökségi listára felvett
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14/B.§

területek, valamint a világörökségi helyszínek szakmai feltételeinek megfelelő azon területek tartoznak, amelyeket
Magyarország mint részes állam nevében jogszabály által felhatalmazott testület kiválasztott arra, hogy a világörökségi
listára jelöltek legyenek,
(1) A világörökségi és világörökségi várományos terület övezetét a településrendezési eszközökben kell tényleges
kiterjedésének megfelelően lehatárolni.
(2) Az (1) bekezdés szerint lehatárolt világörökségi és világörökségi várományos területen:
a)
a területfelhasználás módjának és mértékének összhangban kell lennie a világörökségi kezelési tervben
meghatározott célokkal,
b)
új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bányatelek területe nem bővíthető,
c)
a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatokat, erőműveket és kiserőműveket a kulturális és természeti
örökségi értékek sérelme nélkül, területi egységüket megőrizve, látványuk érvényesülését elősegítve és a
világörökségi kezelési tervnek megfelelően kell elhelyezni.

Megjegyzés: A 2014. január 1-én hatályba lépett OTrT módosítás alapján a kiemelt térségi és megyei
övezetek közé sorolt "világörökség és világörökség-várományos terület" megszűnt és helyébe az
országos övezetek közé tartozó "világörökségi és világörökségi várományos terület" övezete lépett.

7. Országos vízminőség-védelmi terület övezete
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT) 3/3. melléklet
A 2014. január 1-én hatályba lépett OTrT módosítás alapján a település területét érinti az országos övezet:.

országos vízminőség-védelmi terület övezete


Az övezetre vonatkozó OTrT előírások:
(a 2014. január 1-én hatályba lépett módosítások szerint)
2. § E törvény alkalmazásában:
25.
országos vízminőség-védelmi terület: országos területrendezési tervben megállapított, kiemelt térségi és megyei
területrendezési tervben alkalmazott övezet, amelybe a felszíni és felszín alatti vizek, az emberi fogyasztásra,
használatra szánt vizek és a vízkivételi művek, továbbá a halak életfeltételeinek biztosítása érdekében kijelölt vizek
megóvását szolgáló védelem alatt álló területek tartoznak,
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.

8. Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkárelhárítási célú szükségtározók területének övezete
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT) 3/3. melléklet
A 2014. január 1-én hatályba lépett OTrT módosítás alapján a település területét nem érinti az országos övezet:.
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nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározók
területének övezete


Az övezetre vonatkozó OTrT előírások:
(a 2014. január 1-én hatályba lépett módosítások szerint)
16.§ A nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározók területének
övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki.

9. Kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT) 3/3. melléklet
A 2014. január 1-én hatályba lépett OTrT módosítás alapján a település területét nem érinti az országos övezet:.

kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete


Az övezetre vonatkozó OTrT előírások:
(a 2014. január 1-én hatályba lépett módosítások szerint)
2. §
E törvény alkalmazásában:
12.
kiemelt fontosságú honvédelmi terület: országos területrendezési tervben megállapított, kiemelt térségi és megyei
területrendezési tervekben alkalmazott övezet, amelyben a Magyarország védelmi képességeit alapvetően
meghatározó vagy a NATO-tagságból eredő, valamint a nemzetközi szerződéseiben vállalt kötelességei
teljesítéséhez szükséges építmények elhelyezésére vagy ilyen tevékenységek végzésére szolgáló területek
találhatók,
16/C.§
A kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezetét a településrendezési eszközökben kell tényleges kiterjedésének
megfelelően lehatárolni, és a településszerkezeti tervben beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt különleges
honvédelmi terület vagy erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni.

A tervezés során vizsgálni kellett az OTrT 7. § (1) bekezdésében rögzített követelmény
érvényesülését. Ennek szövege a következő: „7. § (1) Az erdőgazdálkodási térség Országos
Erdőállomány Adattár szerint erdőterületnek minősülő területét a településszerkezeti terv legalább
95%-ban csak erdőterület területfelhasználási egységbe sorolhatja.”
Ezzel összhangban az Országos Erdőállomány Adattár szerint erdőterületnek minősülő terület
nagysága Gyömrő 321,35 ha, melynek legalább 95%-a (azaz 305,28 ha) csak erdőterület
területfelhasználási egységbe sorolható.
Az OTrT 7. § (1) bekezdésének megfelelően a Településszerkezeti terv módosításában az
erdőgazdálkodási térség Országos Erdőállomány Adattár szerint a település területére eső erdőterület
lehatárolás jelenleg nem változik, 99,8 %-a Gyömrő településszerkezeti tervének jelenlegi
módosításában erdőterületbe van sorolva.
A tervezés során vizsgálni kellett az OTrT 8. § (1) és (2) bekezdéseiben rögzített követelmény
érvényesülését. Ennek szövege a következő: „(1) Borvidéki település szőlő termőhelyi katasztere I–II.
osztályú területeihez tartozó földrészlet – a különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével –
beépítésre szánt területté nem minősíthető.
(2) Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II. osztályú területeihez tartozó földrészlet – a
különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével – beépítésre szánt területté nem minősíthető.”
A tervezési terület nem tartozik az országos szőlő- és gyümölcstermőhely kataszter területei közé.
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Az OTrT előírásait Gyömrő területén a BATrT értelmezi, pontosítja tovább, az OTrT előírásainak való
megfelelést a BATrT-nek való megfelelés biztosítja:
Kivonat a Budapesti Agglomeráció Területrendezési tervéről szóló 2005. LXIV. Tv. 2.2.
számú mellékletéből (Térségi Szerkezeti terv) módosított változat

A fenti térkép alapján a település:
érintett gyorsforgalmi úttal, térségi mellékúttal és a térségi kerékpárút-törzshálózat elemével,
valamint nagysebességű vasútvonallal és a transzeurópai vasúti áruszállítási hálózat részeként
működő országos vasútvonallal;
érintett nemzetközi és hazai és térségi szénhidrogén-szállító vezetékkel, a 220 kV-os átviteli
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-

hálózat távvezeték elemével;
döntően városias települési térségbe, mezőgazdasági és erdőgazdálkodási térségekbe, kisebb
részben pedig magas zöldfelületi arányú települési térségbe, az építmények által igénybe vett
térségbe és a vízgazdálkodási térségbe tartozik.

Az átsorolási lehetőségeket a következő BATrT előírások befolyásolhatják:
Települési térségek a városias települési térség, a hagyományosan vidéki települési térség, a nagy kiterjedésű
5. § (1)
5.§ (2)

5.§ (3)
5.§ (4)
5.§ (5)

5.§ (6)
5.§ (7)
5.§ (8)

5.§ (9)

6. § (1)

6. § (2)
7. § (1)
7. § (2)

7. § (3)

8. § (1)
8. § (2)
9. § (1)
9.§ (2)
10. §

zöldterületi települési térség, valamint a magas zöldfelületi arányú települési térség.
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.
Városias települési térségben és hagyományosan vidéki települési térségben új beépítésre szánt terület a
település közigazgatási határához 200 méternél közelebb csak az állami főépítésznek a területrendezési
hatósági eljárás során kiadott területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki.
Városias települési térségben és hagyományosan vidéki települési térségben új lakóterületet, illetve vegyes
területet csak a települési területhez kapcsolódóan lehet kijelölni.
Városias települési térségben és hagyományosan vidéki települési térségben 5 hektárt meghaladó kiterjedésű,
illetve legalább 300 lakás elhelyezésére alkalmas új lakóterület vagy vegyes terület kijelölésére ott van
lehetőség, ahol annak a meglévő, vagy kiépítendő kötöttpályás közösségi közlekedés megállóhelytől a
közforgalom számára szabályosan használható közúton mért távolsága nem haladja meg az 5 km-t.
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.
A nagy kiterjedésű zöldterületi települési térségben csak zöldterület, továbbá – a beépítésre szánt és beépítésre
nem szánt különleges terület területfelhasználási egység köréből – sportolási célú terület, valamint temetőterület
jelölhető ki.
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.
A 7000 m2 nettó eladótérnél nagyobb új kereskedelmi, szolgáltató rendeltetésű építmény ott helyezhető el, ahol
az építmény bejárata 300 méternél nem hosszabb gyalogos közlekedéssel megközelíthető a meglévő, vagy a
tervezett funkció megvalósításával együtt kiépítendő jelentős közösségi közlekedési csomóponti megállóhelytől
számítva.
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.
Az egyes településeken lévő, erdőterületként besorolt területfelhasználási egységek nagysága – a település
közigazgatási területére vetítve – összességében nem csökkenhet.
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.
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.
A (2) bekezdésben rögzített növekményen felül csak az állami főépítésznek a területcserére vonatkozó térségi
területfelhasználási engedélye alapján és legfeljebb olyan mértékben bővíthető a városias települési térség és a
hagyományosan vidéki települési térség kiterjedése, amilyen mértékben a Szerkezeti Tervben rögzítetthez
képest máshol – a mezőgazdasági térség javára – csökken a városias települési térség és a hagyományosan
vidéki települési térség kiterjedése. A területcsere során a városias települési térség és a hagyományosan
vidéki települési térség területének nagysága nem változhat. A területcserét táj- és természetvédelmi,
erdővédelmi, valamint kulturális örökségvédelmi és árvízvédelmi szempontok alapján és úgy kell végrehajtani,
hogy ne sértsen társadalmi érdekeket. A területcseréről az azt kezdeményező települési önkormányzat az
érintetteket a helyben szokásos módon tájékoztatja.
A különleges rendeltetésű térség teljes területén a településrendezési eszköz készítése során beépítésre nem
szánt különleges vagy más beépítésre nem szánt területfelhasználási egység jelölhető ki.
A 10 hektárt meghaladó sportolási célú területet beépítésre nem szánt különleges terület területfelhasználási
egységbe kell sorolni.
Az országos és a térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok térbeli rendjét és az egyedi építmények
elhelyezkedését a 2. számú (térképi) melléklet, a térbeli rend szempontjából meghatározó települések
felsorolását pedig az 1/2. számú melléklet tartalmazza.
Az országos és a térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények kialakítását az
OTrT 1/1–10. számú mellékletében, valamint az e törvény 1/2. számú mellékletében megjelölt települések
közigazgatási területének érintésével és a 2. számú (térképi) melléklet figyelembevételével kell meghatározni.
A vízgazdálkodási térséget legalább 95%-ban vízgazdálkodási terület, illetve természetközeli terület
területfelhasználási egységbe kell sorolni. A fennmaradó részen olyan területfelhasználási egység jelölhető ki,
amely nem veszélyezteti a vízgazdálkodás érdekeit.
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13.§ (1)
13.§ (2)
14. §
15. §
16. § (1)

16. § (2)

A kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetében beépítésre szánt terület nem jelölhető ki.
A kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetében bányászati tevékenységet folytatni a bányászati
szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával lehet.
A térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezet területén az érintett települések településszerkezeti
tervének készítése és módosítása során a térségi összefüggéseket, környezetvédelmi, és tájvédelmi
szempontokat is figyelembe vevő tájrendezési tervet kell készíteni.
Az érintett települések településrendezési eszközeiben ki kell jelölni a honvédelmi érdeket szolgáló területek
korlátozásmentes működését biztosító védőterületeket.
A magterület övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha
a) a települési területet a magterület vagy a magterület és az ökológiai folyosó körülzárja, vagy
b) a magterület övezetében történelmi sportterületek találhatók, és
c) a kijelölést más jogszabály nem tiltja.
Az (1) bekezdés a) és c) pontjában vagy b) és c) pontjában szereplő kivételek együttes fennállása esetén a
beépítésre szánt terület területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell,
hogy biztosított-e a magterület, a magterület és az ökológiai folyosó természetes és természetközeli
élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése. Az (1) bekezdés b) és c)
pontjában szereplő feltételek együttes fennállása esetén történő kijelölés csak a történelmi sportterületeken
belül történhet.

A fentiek alapján, a BATrT előírásaiban a Gyömrőre vonatkozó átsorolási területi korlátok a következők:
Átsorolható ebből a
kategóriából

Erre a célra

Lehetséges
területnagyság (ha)

A városias települési térség vagy hagyományosan vidéki települési térség legnagyobb
növekménye legfeljebb:

Magas
zöldfelületi
települési térség

- beépítésre szánt üdülőterület, illetve – a beépítésre szánt
arányú különleges terület területfelhasználási egység köréből –
oktatási, egészségügyi és sport célú terület

Erdőgazdálkodási térség

Mezőgazdasági térség

16,52

legfeljebb:

11,65

- beépítésre nem szánt terület

legalább:

27,19

- erdőterület, illetve természetközeli terület

legalább:

273,147

legfeljebb:

48,2

legalább:

1228,482

legfeljebb:

136,498

- bármely települési területfelhasználási egység
- mezőgazdasági terület, illetve természetközeli terület
- bármely települési területfelhasználási egység

A különleges térség

csak beépítésre nem szánt különleges vagy más beépítésre
nem szánt területfelhasználási egység

70,13

Az építmények által igénybe vett
térség

más térségi területfelhasználási kategóriába nem sorolható.

0

Területi mérleg
Település
Gyömrő

Térségi területfelhasználási kategóriák
városias települési térség
magas zöldfelületi arányú települési térség
erdőgazdálkodási térség
mezőgazdasági térség
különleges rendeltetésű térség
építmények által igénybe vett térség
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Térségi
területfelhasználási
kategória területe
(hektár)
845,78
38,85
321,35
1364,98
70,13
9,04

Település
közigazgatási
területéhez
viszonyított arány (%)
31,91
1,47
12,13
51,51
2,65
0,34
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A BATrT Szerkezeti Terv és a jelenlegi TRT módosítás területi mérlege Gyömrőt érintően
A BATrT-ben
meghatározott, a
települést érintő
térségi
területfelhasználási
kategóriák

városias települési
térség
magas zöldfelületi
arányú települési
térség
erdőgazdálkodási
térség
mezőgazdasági
térség
különleges
rendeltetésű térség
építmények
által
igénybe vett térség

BATrT alapján
beépítésre nem
szánt területek
igénybe vehető
területei (ha)

a 2011. utáni tervmódosítások során
igénybevett új
beépítésre szánt
területek (ha)

845,78

16,91

0,01, 0,38

38,85

11,65

-

11,65

321,35

48,2

+1,7 +2,2

52,1

1364,98

136,5

132,21

70,13

-

(-1,7), (-2,21)
-0,38,
-

9,04

-

-

-

A BATrT-ben
meghatározott,
területnagyságok (ha)

a jelenlegi tervmódosítás
során igénybevett új
beépítésre szánt területek,
illetve területfelhasználási
változás (ha)

További
igénybe
vehető
területek
(ha)

16,52

4,8

A BATrT övezetei és az övezetekre vonatkozó előírások
1. Magterület övezete, 2. Ökológiai folyosó övezete, 3. Puffer terület övezete
A Budapesti Agglomeráció kiemelt térség területrendezési tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény (BATrT)
3.1. sz. melléklet, 3.2. sz. melléklet, 3.3. sz. melléklet

A tervezési terület nem érinti az övezetek területét:
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magterület övezete


Az övezetre vonatkozó BATrT előírások:
„16. § (1) A magterület övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha
a) a települési területet a magterület vagy a magterület és az ökológiai folyosó körülzárja, vagy
b) a magterület övezetében történelmi sportterületek találhatók, és
c) a kijelölést más jogszabály nem tiltja.
(2) Az (1) bekezdés a) és c) pontjában vagy b) és c) pontjában szereplő kivételek együttes fennállása esetén a beépítésre szánt terület
területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e a magterület, a
magterület és az ökológiai folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai
kapcsolatok zavartalan működése. Az (1) bekezdés b) és c) pontjában szereplő feltételek együttes fennállása esetén
történő kijelölés csak a történelmi sportterületeken belül történhet.”

Az ökológiai folyosó övezete:
„18. § (1) Az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha
a) a települési területet 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 eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e az ökológiai folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása,
valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése.
(3) Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájba illesztett módon, a természetvédelmi célok megvalósulását nem
akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával – beleértve a felszín alatti vonalvezetést is – kell elhelyezni.
(4) Az övezetben a közlekedési infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala az ökológiai folyosó és az érintkező magterület természetes
élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások
alkalmazásával helyezhető el.
(5) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bányatelek nem bővíthető.”

4. Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete
A Budapesti Agglomeráció kiemelt térség területrendezési tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény (BATrT)
3.4. sz. melléklet

A tervezési terület nem érinti az övezet területét

d) Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete (3.2. melléklet)
13/A. § (1) Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetében beépítésre szánt terület csak kivételesen, egyéb lehetőség
hiányában területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki.
(2) Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet engedélyezni a bányászati szempontból
kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet.

5. Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete,
6. Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete
A Budapesti Agglomeráció kiemelt térség területrendezési tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény (BATrT)
3.5. sz. melléklet
3.6. sz. melléklet

A tervezési terület nem érinti az övezetek területét.
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e) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete (3.3. melléklet)
13/B. § (1) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében beépítésre szánt terület csak kivételesen, egyéb lehetőség
hiányában területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki.
(2) Az övezetben külszíni bányatelek megállapítása, illetve bányászati tevékenység engedélyezése a bányászati
szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehetséges.

f) Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete (3.3. melléklet)
19/A. § Az övezetbe tartozó területeken beépítésre szánt terület csak kivételesen, egyéb lehetőség hiányában
területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki.

7. Rendszeresen belvízjárta terület övezete
A Budapesti Agglomeráció kiemelt térség területrendezési tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény (BATrT)
3.16. sz. melléklet

A tervezési terület nem érinti az övezet területét:

rendszeresen belvízjárta terület övezete:


Az övezetre vonatkozó OTrT előírások:
(a 2014. január 1-én hatályba lépett módosítások szerint)
2. §
E törvény alkalmazásában:
28. rendszeresen belvízjárta terület: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet,
amelybe a sík vidéki vagy enyhe lejtésviszonyokkal rendelkező területek azon mélyebb részei tartoznak, ahol a
helyi csapadék egy része átmeneti vízfelesleg formájában, nagyobb mennyiségben és gyakorisággal összegyűlik,
23. §
A rendszeres belvízjárta terület övezetében új beépítésre szánt terület csak akkor jelölhető ki, ha ahhoz a vízügyi igazgatási
szerv a településrendezési eszközök egyeztetési eljárása során adott véleményében hozzájárul.
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8. Földtani veszélyforrás területének övezete
A Budapesti Agglomeráció kiemelt térség területrendezési tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény (BATrT)
3.18. sz. melléklet

A tervezési terület nem érinti az övezet területét:

földtani veszélyforrás területének övezete:


Az övezetre vonatkozó OTrT előírások:
(a 2014. január 1-én hatályba lépett módosítások szerint)
2. §
E törvény alkalmazásában:
8.
földtani veszélyforrás területe: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet,
amelybe a lejtős tömegmozgásokkal, egyéb kedvezőtlen mérnökgeológiai adottságokkal és építésföldtani
kockázatokkal jellemezhető területek, továbbá az emberi tevékenység hatására jelentkező vagy felerősödő
kedvezőtlen földtani folyamatokkal és vízjárással összefüggő földtani veszélyek által érintett területek tartoznak,
25.§ (1) A földtani veszélyforrás területének övezetét a településrendezési eszközökben kell a tényleges kiterjedésnek megfelelően
lehatárolni.
(2) Az övezet területén új beépítésre szánt terület csak akkor jelölhető ki, ha ahhoz a bányafelügyelet a településrendezési
eszközök egyeztetési eljárása során adott véleményében hozzájárul.

9. Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete, 10. Honvédelmi terület övezete
A Budapesti Agglomeráció kiemelt térség területrendezési tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény (BATrT)
3.21. sz. melléklet, 3.22. sz. melléklet

A tervezési terület nem érinti az övezetek területét:

Megjegyzés: A 2014. január 1-én hatályba lépett OTrT módosítás a "kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi
terület" övezet helyett a "kiemelt fontosságú honvédelmi terület" övezet elnevezést hozta létre.
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kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete:


Az övezetre vonatkozó OTrT előírások:
(a 2014. január 1-én hatályba lépett módosítások szerint)
2. § E törvény alkalmazásában:
12. kiemelt fontosságú honvédelmi terület: országos területrendezési tervben megállapított, kiemelt térségi és megyei
területrendezési tervekben alkalmazott övezet, amelyben a Magyarország védelmi képességeit alapvetően meghatározó
vagy a NATO-tagságból eredő, valamint a nemzetközi szerződéseiben vállalt kötelességei teljesítéséhez szükséges
építmények elhelyezésére vagy ilyen tevékenységek végzésére szolgáló területek találhatók,
16/C.§
A kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezetét a településrendezési eszközökben kell tényleges kiterjedésének
megfelelően lehatárolni, és a településszerkezeti tervben beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt különleges
honvédelmi terület vagy erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni.

honvédelmi terület övezete:


Az övezetre vonatkozó OTrT előírások:
(a 2014. január 1-én hatályba lépett módosítások szerint)
2. § E törvény alkalmazásában:
10.
honvédelmi terület: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amely a Magyar
Honvédség alapfeladatai rendeltetésszerű, szakszerű és jogszerű ellátásához szükséges építmények elhelyezésére
vagy ilyen tevékenységek végzésére szolgál,
27/A.§
A honvédelmi terület övezetét a településrendezési eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni, és a
településszerkezeti tervben beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt különleges honvédelmi terület vagy erdőterület
területfelhasználási egységbe kell sorolni.

Összefoglaló táblázatok
ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV
ORSZÁGOS TERÜLETFELHASZNÁLÁSI/ÖVEZETI ÉRINTETTSÉG
A KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETET AZ ALÁBBIAK ÉRINTIK (X), ILLETVE NEM ÉRINTIK (-)
országos területfelhasználási kategóriák
települési térség
erdőgazdálkodási térség
mezőgazdasági térség
vegyes területfelhasználású térség
vízgazdálkodási térség
építmények által igénybe vett térség
országos övezetek
országos ökológiai hálózat
kiváló termőhelyi adottságú szántóterület
jó termőhelyi adottságú szántóterület
kiváló termőhelyi adottságú erdőterület
tájképi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete
világörökségi és világörökségi várományos terület
országos vízminőség-védelmi terület
nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkárelhárítási célú szükségtározók területe
kiemelt fontosságú honvédelmi terület

X
X
X
X
X
X
X
X
-

BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓ TERÜLETRENDEZÉSI TERV
KIEMELT TÉRSÉGI TERÜLETFELHASZNÁLÁSI / ÖVEZETI ÉRINTETTSÉG
A KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETET AZ ALÁBBIAK ÉRINTIK (X), ILLETVE NEM ÉRINTIK (-)
kiemelt térségi területfelhasználási kategóriák
városias települési térség
hagyományosan vidéki települési térség
nagy kiterjedésű zöldterületi települési térség
magas zöldfelületi arányú települési térség
építmények által igénybe vett térség
különleges rendeltetésű térség
erdőgazdálkodási térség
mezőgazdasági térség
vízgazdálkodási térség
térségi övezetek
magterület övezete
ökológiai folyosó övezete
puffer terület övezete
kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete
kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete
erdőtelepítésre alkalmas terület övezete (névváltozás: Erdőtelepítésre javasolt terület
övezete)
rendszeresen belvízjárta terület övezete
földtani veszélyforrás területének övezete
kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete
honvédelmi terület övezete

Törzsszám: 1085
2016. január File: Gyömrő_sportpálya_TSZTmod.doc

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-

21

Tervezett sportpálya területének településszerkezeti módosítása

Gyömrő

R EGIONÁLIS KAPCSOLATO K , TELEPÜLÉSSZERKEZET
Gyömrő Budapest határától délkeleti irányban, a Gödöllői - Monori dombvidék közepén fekszik. A
település Budapest központjától 30 km-re, Budapest városhatárától és a Ferihegyi repülőtértől 7 km-re
fekszik.
A település területe az őskortól kezdve lakott volt, ennek bizonyítékai a réz- és bronzkori leletek. A
településre vonatkozó első írásos adat 1274-ből származik.
A község 1913-tól 1950-ig járási székhely volt. Közigazgatásilag Ecser, Maglód, Mende, Péteri,
Tápiósáp, Tápiósüly, Úri tartozott a gyömrői járáshoz.
Gyömrő 2001. óta város, ma földrajzilag és történelmileg is meghatározó térségi szerepe van. A
lakosság száma jelenleg már meghaladja a 15 ezer főt. Teljes területe 26,51 km2, belterülete 6,45
km2. A település kertvárosias jellegű.
2013. január 1-től az új közigazgatási járási beosztásban Gyömrő a Monori járáshoz tartozik, további
11 település társaságában (Bénye, Csévharaszt, Gomba, Káva, Monor, Monorierdő, Nyáregyháza,
Pánd, Péteri, Pilis, Vasad).
A város fizikai kapcsolatrendszere jó, úthálózati kapcsolatai mind Budapest, mind a szomszédos
települések és a kistérségi központok irányában megfelelőek. Közlekedési szempontból központi
helyzete kiemelkedő, mivel Észak-, Kelet- és Dél-Magyarország összekötő útjai, vasútja áthaladnak a
városon, Nyugat-Magyarország pedig Budapesten érhető el Gyömrőről. A Liszt Ferenc Nemzetközi
Repülőtér közelsége még az előbbieknél is szélesebb kapcsolat lehetőségét hordozza.
Közigazgatási területén és annak közelében az alábbi regionális és térségi jelentőségű utak és vasút
érintik:







az M0 autópálya a várostól kb. 3 km-re Ecser és Maglód között halad,
a közigazgatási terület déli részén található a 4. számú főút elkerülő szakasza,
a közigazgatási terület északi szélén a 31. sz. Budapest - Jászberény - Dormánd főút,
a 3111 j. Ecser - Monor összekötő út,
és a 4603 j. Mende - Üllő - Ócsa összekötő út,
valamint a Budapest - Újszász - Szolnok kétvágányú villamosított vasútvonal.

Napjainkban Gyömrő vonzáskörzetéhez 7 nagyközség és község - Mende, Péteri, Üllő, Maglód,
Ecser, Sülysáp és Úri - tartozik. Gyömrő és vonzáskörzete lakóinak száma megközelíti az ötvenezret.

A TERVEZÉSI TERÜLET BEMUTATÁSA
A tervmódosítás tervezési területe Gyömrő Mende felőli
közigazgatási határa mellett, a jelenlegi belterülettől
keletre, a Mendei út mellett, annak keleti oldalán található.
A terület a Budapest – Nagykáta - Szolnok vasútvonal
közelében, attól délre helyezkedik el.
A tervezési terület a belterületi 4801/4, és a külterületi
0148/16-20 hrsz. területekre terjed ki.
A tervezési terület a belterület keleti szélén található,
amelyen belül a 4801/4 hrsz. területen belül jelenleg egy
vízműkút területe található, a terület többi része pedig
nagyjából üresen áll, ami a hatályos szerkezeti tervben
erdő területbe van sorolva.
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A 0148/17 hrsz. ingatlan területén találhatók szintén vízműkutak területe, a 0148/18-19 hrsz. területen
egy kamionparkolóként használt közlekedési terület helyezkedik el, egy nagyobb kiszolgáló épülettel.
A 0148/20 és 0148/16 hrsz. ingatlanok területe jelenleg üresen áll, de dél-nyugati részükön építési
törmelék, hulladék figyelhető meg. A szomszédos 0148/4 hrsz. területen egy volt üzemi terület
helyezkedik el elhagyatott, üresen álló csarnoképületekkel.
A terület egésze egy majdnem négyzet alakú terület melyből a 0148/4 hrsz. kisebb négyzet területe
hiányzik, mélysége a Mendei úttól ~300 méter, szélessége ~350 méteres. Területe összesen: ~8,7 ha.
A terület észak-nyugati oldalán csatlakozik a meglévő falusias lakóterületekhez. Észak-keleti részén a
közigazgatási határon túl mendei területek találhatók, a déli oldalán pedig mezőgazdasági területek
veszik körül a tervezési területet, melyek egy része már bekerítve, szintén kamionparkolóként üzemel.
Gyömrő településrendezési tervének tervezési területet érintő részleteit a következő ábrák mutatják
be:
Gyömrő hatályos Településszerkezeti tervének
kivágata a tervezési területre:
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A terület elhelyezkedését, környezetét és beépítését az alábbi Google űrfelvétel mutatja be a
legszemléletesebben:

A terület jelenlegi állapotát az alábbi felvételek szemléltetik (2016. január, saját felvételeink)

Törzsszám: 1085
2016. január File: Gyömrő_sportpálya_TSZTmod.doc

24

Gyömrő

Tervezett sportpálya területének településszerkezeti módosítása

A TELEPÜLÉSSZERKEZET ÉS TERÜLETFELHASZNÁL ÁS MÓDOSÍTÁSA
Jelen módosítással Gyömrő város településszerkezeti jellemzői a hatályos településszerkezeti tervben
rögzítettekhez képest alapvetően nem változnak. A jelenlegi tervmódosítás megfelel a
településfejlesztési koncepciónak, ezért annak módosítása jelenleg még nem szükséges, de a
módosítás jelenleg már folyamatban van.
A jelenlegi tervmódosítás célja, hogy Gyömrő város településszerkezeti terve a területen megépítendő
sportcsarnok, sportpályák és hozzá kapcsolódó létesítmények szükséges beépítési feltételeit
megteremtse. Ehhez módosítani szükséges Gyömrő város hatályos Településszerkezeti tervét
valamint Szabályozási tervét és Helyi Építési Szabályzatát.
Gyömrő 2010-ben jóváhagyott településszerkezeti terve a tervezési terület nagy részét közlekedési
területbe sorolta. A terület nagy része jelenleg a beépítésre nem szánt közlekedési területben és a
KÖu-1 jelű közlekedési övezetben található, melynek beépíthetősége 5%. Az övezetben a
kamionparkoló épületei, építményei, az ezt a funkciót kiegészítő gazdasági funkciójú épületek,
valamint a közlekedést kiszolgáló építmények helyezhetők el.
Mivel a tervezett sportlétesítmények megépítéséhez más funkciók építhetőségére van szükség, ezért
szükséges a településszerkezeti és a szabályozási terv módosítása. A területet elsőként át kell sorolni
különleges beépítésre nem szánt sport területbe, amely lehetőséget ad a területen a
sportlétesítmények elhelyezésére.
A jelenlegi szerkezeti tervi módosítás ezért a tervezési terület a Kksp jelű különleges beépítésre nem
szánt sport területbe sorolja, a terület mellett található meglévő vízműkutak területének pontosítása is
szükségessé vált, ezért a terv ezek területét a V jelű vízgazdálkodási övezetbe sorolja:

Törzsszám: 1085
2016. január File: Gyömrő_sportpálya_TSZTmod.doc
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A 0148/20 és /16 hrsz. területek területe kerül a különleges beépítésre nem szánt sport-területbe a
terv módosításában, valamint a Mendei út melletti sávon már tervezett véderdősáv meghagyása
mellett, az azon belüli vízműkutat feltünteti, a másik területen pedig a vízműkutak területét pontosítja.
Így a terület nagy része különleges beépítésre nem szánt sport-területbe, a vízműkutak területe
vízgazdálkodási területbe lesz sorolva, a tervezett erdősáv területe megmarad, a meglévő
kamionparkoló területe közlekedési területben marad.
A sportpályák területének feltárása a Mendei út felől, a terület nyugati sarka felől történik majd. Az
erdő és a sportterület közötti sáv, valamint a terület nyugati sarka parkolók számára lesz kialakítva.
A szabályozási terven a sportterület a Kksp-2 övezetbe tartozik majd, melyben a beépítés mértéke
legfeljebb 5 % lehet, a legnagyobb épületmagasság 9,0 m, a kialakítható legkisebb telekméret 20.000
m2, a beépítés módja szabadon álló. A terület többi része a V jelű vízgazdálkodási, a Köu-1 jelű
közlekedési övezetbe és az Ev jelű erdő övezetbe fog tartozni.
Ezzel a szerkezeti terv módosítása és a szabályozási terv a települési adottságokat és az
önkormányzati fejlesztési elképzeléseket egyaránt figyelembe veszi.
A módosítások mértékét és helyszínét mutatja be az alábbi TSZT-kivonat:
(1.) KÖu közlekedési terület ~5,29 ha Kksp jelű különleges beépítésre nem szánt sport
területfelhasználásba kerül, a módosítással érintett terület mérete ~5,29 ha
(2.) E erdőterület ~0,08 ha V jelű vízgazdálkodási területfelhasználásba kerül, a
módosítással érintett terület mérete ~0,08 ha
(3.) KÖu közlekedési terület ~0,14 ha V jelű vízgazdálkodási területfelhasználásba kerül,
a módosítással érintett terület mérete ~0,14 ha
(4.) V vízgazdálkodási terület ~0,11 ha E jelű erdő területfelhasználásba kerül, a
módosítással érintett terület mérete ~0,11 ha
(5.) KÖu közlekedési terület ~0,32 ha E jelű erdő területfelhasználásba kerül, a
módosítással érintett terület mérete ~0,32 ha
A hatályos szerkezeti terv kivonata

Törzsszám: 1085
2016. január File: Gyömrő_sportpálya_TSZTmod.doc
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A terület előzetes telepítési javaslata - Földméter Kft., Somlyai Mihály.

A terület javasolt övezeti paraméterei:
ÖVEZET

BEÉPÍTÉSI

JELE

MÓD

Kksp-2

Szabadon
álló

LEGKISEBB
TELEKTERÜLET

LEGNAGYOBB
BEÉPÍTETTSÉG

20.000 m2

5%

LEGNAGYOBB
ÉPÜLET-

ZÖLDFELÜLET

MAGASSÁG

LEGKISEBB
MÉRTÉKE

9m

80 %

K ÖZLEKEDÉSI JAVASLAT
HELYZETFELTÁRÁS
1. Hálózati kapcsolatok
A terület közvetlen közúthálózati kapcsolata a 4603 jelű összekötő út. Az országos közút jó
megközelítést biztosít a területtől északra húzódó 31. sz. főút felé, illetve DNY irányban Gyömrő
központja és a 4. sz. főút felé.
A 4603 jelű úthoz, az érintett szakaszon ÉNY felől csak lakóutcák csatlakoznak (Mátyás király utca,
Hattyú utca).
A területet a 4603 jelű útról a (0147/2) hrsz. úton lehet elérni.

Törzsszám: 1085
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2. Közúti közlekedés
A 4603 jelű út terület menti szakasza 2x1 sávos, lakott területen belüli, járda az ÉNY-i oldalon van. A
DK-i oldalon az út menti telkeket kiszolgáló szerviz út húzódik. Az út forgalma mintegy 9500 Ej/nap,
amelynek 10 %-a nehéz forgalom (Ej-ben), az út csúcsidei kapacitáskihasználtsága 70 – 75 %.
A terület megközelítését biztosító (0147/2) hrsz. út csomópontja egyszerű útcsatlakozás, a kiszolgáló
út nincs szilárd burkolattal ellátva. Jelenleg 2 telephely forgalmát bonyolítja le.

3. Közösségi közlekedés
A terület közösségi közlekedési kapcsolata a Volánbusz 2210 számú helyközi járata, Gyömrő
belterületéről Budapest Kőbánya – Kispest metróállomásig bonyolítja le az utasforgalmat. Mendei út
megállója a területtől mintegy 500 méterre van.
4. Kerékpáros, gyalogos kapcsolatok
A területhez közvetlenül sem kerékpárút, sem járda nem vezet, a Mendei úti járda a területtel
ellentétes oldalon van kiépítve.
5. Parkolás
A terület közvetlen megközelítését biztosító (0147/2) hrsz. úton rendezetlen módon parkolnak
járművek, kiépített parkoló nincs.
Fejlesztési javaslat
1. Hálózati kapcsolatok
A területet közvetlenül közúti hálózatfejlesztés nem érinti. A 31. sz. főút tervezett fejlesztései
(kapacitásbővítés, belterületi szakaszok elkerülése) távlati elképzelések.
A 4603 jelű útnak a területen tervezett fejlesztésből várható forgalomnövekedés lebonyolítására
megfelelő kapacitástartaléka van.
2. Közúti közlekedés
A várható forgalom a sportterület parkolóigénye (60 férőhely) alapján csúcsórában max. 45 jármű/óra.
A becsült forgalom a 4603 jelű út mértékadó óra forgalmának (MOF 900 E/h) csak 5 %-a.

3. Közösségi közlekedés
A tervezett sportlétesítmények forgalma rendezvényektől függő, ezért menetrendszerű autóbuszjárat
közvetlen elérését nem teszi szükségessé.
4. Kerékpáros, gyalogos kapcsolatok
A sportlétesítményeknél várható kerékpáros forgalom lebonyolítására a 4603 jelű út szerviz útjának
kiépítése alkalmas.
A Mendei úti autóbuszmegállótól a létesítményekig a gyalogos kapcsolat megfelelő kialakítása
szükséges.
5. Parkolás
A parkolási igények a sportlétesítményeknél a látogatói férőhelyek alapján határozható meg az OTÉK
előírásai szerint: fedett létesítménynél 5 fő/1 P, szabadtéri pályáknál 15 fő/1 P

Törzsszám: 1085
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200 férőhely = P 40
300 férőhely = P 20
Összesen:

Csarnok
Szabadtéri pályák

P 60

Z ÖLDFELÜLET I , KÖRNYEZETALAKÍTÁS I VIZSGÁLAT ÉS JAVASLAT ,
KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

A tervezett területfelhasználási módosítás területi mértéke és zöldfelületi - környezeti hatásai
összességükben nem jelentősek, de vizsgálandó zöldfelületi mérlegre való hatása, annak ellenére,
hogy új beépítésre szánt terület kijelölése nem történik: a jelenlegi beépítésre nem szánt közlekedési
telephely területén beépítésre nem szánt nagy kiterjedésű sportolási célú különleges terület
kerül kijelölésre.
1.
A tervmódosítás hatása a település biológiai aktivitás egyenlegére
Település szerkezeti tervi szinten vizsgálandó a település biológiai aktivitásérték egyenlegének
alakulása. A biológiai aktivitásérték számításáról az Étv*, annak módjáról a 9/2007. (IV. 3.) ÖTM
rendelet rendelkezik. *(Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény 8.§ (2) bekezdés b) pontja értelmében az újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével
egyidejűleg a település közigazgatási területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti
aktivitás értékhez képest nem csökkenhet.)
A terület eredeti (változtatás előtti) biológiai aktivitásértékének számítása hatályos településrendezési
eszközök esetében a terület-felhasználási egységek és az építési övezeti, valamint az övezeti
besorolásból adódó építési használat alapján történik. Ebben az esetben a differenciált számítási
módszer alkalmazása nem indokolt, mivel a tervezett besorolás zöldfelületi paramétere a fenti ÖTM
rendeletben írtakkal megegyező.
Az átminősítés előtti aktivitásérték egyenlegének megtartásához elegendő a változással érintett
területfelhasználások (övezetek) biológiai aktivitásértékének (BAé) számítását elvégezni és azt 0egyenleggel (esetleg pozitívummal) zárni, mivel a terv a település más területrészein változást nem
tervez, ezért ott a meglévő biológiai aktivitásérték sem változik.
A területi mérleg adatok szerint a BAé az alábbiak szerint alakul:

1.

Köu

0,6

Kksp

6,0

+28,566

0,11

V

6,0

E

9,0

+ 0,33

0148/16 - /17

0,14

Köu

0,6

V

6,0

+0,756

4801/4

0,08

E

9,0

V

6,0

- 0,24

4801/4

0,32

Köü

0,6

E

9,0

+2,688

2.

Kompenzáció:

0,0 ha

Biológiai
aktivitásérték
változás

5,29

0148/16

Tervezett
területfelhasználás

Biológiai
aktivitás
értékmutató

Meglévő
területfelhasználás

Biológiai
aktivitás
értékmutató

átsorolással
érintett
területek
mérete (ha)

Terület azonosító
(hrsz.)

nem szükséges

A tervezett területfelhasználás változások összesített biológiai aktivitásérték változása:

+32,1

A BAé változások a területen nem mutatnak negatív irányba, mivel a hatályos terv szerinti Köu övezeti
besorolás kisebb aktivitásértékű területfelhasználás, közlekedési övezet helyén tervezett: beépítésre
nem szánt Köu övezetből  beépítésre nem szánt KKsp övezetbe. Ennek következtében a BAé
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egyenleg nyereséget mutat, ezért kompenzációs intézkedéseket nem igényel:  a BAé nyereség
értéke mintegy +32,1 BAé pont.
A törvényi előírásnak az átsorolás megfelel, minden további kompenzációs intézkedés nélkül. Az itt
keletkező többletet a folyamatban lévő tervmódosítás más területein keletkező veszteségek
kiegyenlítésére fel lehet használni.
2.
A tervmódosítás zöldfelületi és környezetalakítási vonatkozásai, a vizsgálati
megállapítások összefoglalása
A tervmódosítás néhány külterületi (0148/16-20 hrsz.) és egy kisebb belterületi (4801/4 hrsz.)
területegységet érint: egy közúti közlekedési telephelyi (Köu) övezetbe sorolt, jelenleg még
mezőgazdasági, átlagosnál jobb termőhelyi adottságú külterületet, valamint erdő övezetbe sorolt,
jelenlegi parlag belterületet vesz igénybe.
A vizsgált terület Gyömrő 0148/16-/20 és 4801/4 hrsz., összesen ~8,7 ha kiterjedésű ingatlanjainak
alakított terület és közvetlen környezete. Zöldfelületi szempontból a környezet több eltérő tulajdonságú
területrészre osztható: nagyüzemi módon művelt mezőgazdasági területek (általános mezőgazdasági
övezet), valamit kivett területek (vízmű és közlekedési telephelyek és utak). A terület döntő hányadát a
mezőgazdasági területek teszik ki. Ezen mezőgazdasági művelésű területek biológiai szempontból
aktívnak tekinthetők, de ökológiai szempontból nem rendelkeznek különösebb értékkel és települési
zöldfelületi szempontból nem kiemelt jelentőségű területek.
A tervezési terület meghatározó területhasználata a közlekedési területi besorolás, kivéve a
mezőgazdasági és erdő övezetbe sorolt kisebb területeket. A vizsgált területegység jellemzője, hogy
többnyire ellentmondásban áll a besorolás és a valós használat szerinti állapot, kivéve a kiépített
telephelyek (vízművek és kamionparkoló) területeit.
A közlekedési övezetbe sorolt területek nagyobb része (0148/16 /20 hrsz.) a jelen állapotban
mezőgazdasági művelés alatt áll, míg a mezőgazdasági övezetbe sorolt területek többnyire kivett
telephelyek (pl.: 0148/4, a területtel szomszédos 0139/10-/11 hrsz.). E művelés alól kivett, részben
beépített területek a földnyilvántartás szerint „átlagosnál jobb minőségű” szántók (a jelenlegi állapotot
l. alább)

Forrás: Google Earth, 2016. január hó
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A területen védett illetve védelemre érdemes természetközeli növényzet (lágyszárú és fás
növényzet illetve ezek társulása) nem található.
A terület művelés alatt álló részét haszonnövényzet fedi. A területen található egyéb gyér
növényállomány az átsorolandó terület kerítésvonalán kívül épített szervizút és az Üllői út közötti
zöldsáv spontán települt gyomos lágyszárú növényzet, fásítás nélkül. A kapcsolódó közterületeken
megtartandó növényzet nem található.
A területen meglévő erdőterület, egyéb fásítás a természeti állapot és az ágazati nyilvántartás
alapján sem található. A jelenlegi állapotot az alábbi erdő-nyilvántartási térkép szemlélteti:

forrás: http://erdoterkep.mgszh.gov.hu/ 2016. január hó

A területen kijelölt véderdősávot még telepítették, helyén gyér faállománnyal rendelkező parlag van.
Természetvédelmi szempontból a terület nem rendelkezik védettséggel és különösebb értékekkel, a
fent vázolt szerény zöldfelületi adottságokat leszámítva.
A szakterületi nyilvántartás (forrás: http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm) a területen nem jelez semmilyen
védendő elemet illetve védettséget:
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TIR térképkivonat 2016. január

A tervezési területen természeti értékvédelmi szempontból értékes terület (természeti terület, védett
természeti terület, ökológiai hálózat, Natura2000 terület) nem található. A tervezési terület közvetlen
szomszédságában sem található ilyen terület. Viszonylagos közelségében húzódik az Alsó - Tápió
patak ökológiai folyosó övezethez tartozó szakasza, de több száz méteres távolságban, így erre nincs
hatással.
Természetközeli állapotú társulások sem fordulnak elő a területen, természeti – ökológiai és biológiai
– szempontból a terület védendő adottsággal nem rendelkezik.
A tervezési terület döntő hányada jelenleg mezőgazdasági besorolású, nagy része művelés alatt áll,
kisebb hányada kivett, sitt lerakással szennyezett illetve parlagterület. A terület domborzati, síkterületi
adottságai következtében eróziónak nem kitett terület.
A jelenlegi területhasználatból adódóan méréskelt zaj- és légszennyezés jelent terhelést környezetére.
Elsősorban a terület szegélyeit, az országos közút (Mendei út) felőli oldalon jelentősebb a közlekedési
eredetű zaj- és légszennyezés terhelés.
Környezeti ártalmakkal terhelt közút menti területek meghatározásánál figyelembe véve az uralkodó
szélirányt is, megállapítható, hogy az átsorolandó terület a relatíve legterheltebb zónába esik, mivel
közel szomszédos a közúti területtel, 50 méteres elvi védőtávolságával határos. Konkrét mérési,
terhelési adatok nem hozzáférhetők, de ezek számszerűsítése nem is szükséges, mivel a közlekedési
terület közvetlen szomszédságában is elhelyezhető területfelhasználás tervezett, kellő erdőterületi
védelme mellett.
A területen illegális szervetlen hulladék (sitt, törmelék) elhelyezés figyelhető meg, gyomnövényzettel
benőve. A terület egyéb részeinek tisztántartása többé – kevésbé megoldott, kisebb időszakos
terheléssel jár a spontán út menti szemetelés, az közút menti árok és zöldsáv területén, de ezek
nyomait is rendszeresen takarítják.
Az újonnan kialakítandó területet is be kell kapcsolni a meglévő kommunális hulladékgyűjtési
rendszerbe. A keletkező veszélyes hulladékok a telephelyeken belül átmenetileg tárolhatók, melyek
rendszeres elszállításáról gondoskodni kell. A területen szilárd és folyékony hulladék elhelyezése is
tilos.
A talaj védelme érdekében a telken belüli tereprendezési munkák végzése során a kitermelt humuszt
és az altalajt egymástól elkülönítve kell tárolni, a deponált humuszos talaj újrahasznosításáról
gondoskodni kell. A területre a talajvédelmi terv készítendő, amely ennek részletkérdéseit feltárja. A
talajvédelmi hatósághoz a benyújtott kérelem és terv feltétele a terület művelés alóli kivonásának.
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Talaj- és termőföld védelmi szempontból lényeges továbbá, hogy a területileg illetékes földvédelmi
hatóság, a Monori Járási Hiv. Földhivatala határozatában hozzájáruljon az átlagosnál jobb adottságú
termőterület művelés alóli kivonáshoz és a telephely létesítéséhez.
A keletkező szennyvizek kezelésének és elhelyezésének módjával külön szakági munkarész
foglalkozik. Az ott megfogalmazott feladatoknak alapvető vízvédelmi vonatkozásai vannak, mivel a
területen vízműkutak is üzemelnek. Szennyvíz szikkasztása nem engedélyezhető, ezért a tervezett
beépítések területén a szennyvizek csatornában való elvezetését és tisztítását a meglévő települési
rendszerhez csatlakoztatva kell megoldani, vagy zárt rendszerben tárolni az elszállításáig (esetleg
házi kisberendezéssel helyben megtisztítani).
A tervezett sporttelepen belül a kialakítandó burkolt felületekről a csapadékvizet kontrollált módon
kell elvezetni, vagy helyben hasznosítani, elszikkasztással vagy medencés összegyűjtéssel.
A környezetvédelmi információs rendszer (KÖRINFO) adatbázis a területen szennyezettséget és
szennyezőforrást nem jelez, adatot nem közöl.
A területen monitoringpont nincs, de közelében két környezetvédelmi információs pont található:
- Az átsorolandó területtől délnyugatra egy talajvizsgálati monitorpont (729. sz.)
- ennek közelében egy felhagyott kommunális hulladéklerakó.
- (a területen lévő illegális sittlerakó nem szerepel a nyilvántartásban).
A KÖRINFO térképkivonat 2016. január hó; - l. alább, (forrás: http://www.enfo.hu/gis/korinfo/)
/A térkép talajtani alapszínezése szerint a terület fizikai talajfélesége homokos vályog, főbb
talajtulajdonságai szerint gyengén savanyú, alacsony humusztartalmú, közepes termőréteg
vastagságú szolonyeces réti talaj./

3.
A környezet alakítása és védelme a tervmódosítás környezeti hatásai, tájékoztató a
környezeti vizsgálati eljárásról és a környezeti értékelésről
A településtervezési munka indításával egyidejűleg nem történt meg a környezet védelméért felelős
szervek véleményének kikérése a környezeti vizsgálat (KV) szükségességéről, mivel a tervezett
területfelhasználási változtatások következtében nem várhatók jelentős (káros) hatások a környezet
állapotára. Egyéb, a 2/2005.(I.11.) sz. kormányrendeletben előírt feltétel sem teszi szükségessé a KV
készítést: a területet nem érinti sem Natura2000 terület, sem természeti értékvédelmi szempontból
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értékes terület és ilyen területre a tervezési terület illetve az ott tervezett változások nincsenek
hatással. A KV lefolytatása mellőzhető. A rendelkezésre álló információk alapján a KV lefolytatása a
tervmódosításhoz nem szükséges.
A rendelkezésre álló környezeti információkat összefoglalva:
Gyömrő város egy kisebb területére kiterjedő tervmódosítás a várható környezeti hatások jelentőségét
tekintve kisebb jelentőségűnek minősíthető. Az ennek eldöntését megalapozó, 2/2005. (I.11.) sz.
kormányrendelet előírásainak megfelelő tervezés előkészítés eljárás lefolytatását az Önkormányzat
nem látta szükségét, a terület előzőekben ismertetett adottságai valamint a tervezési program jellege
miatt. A tervezési terület adottságainak és a tervezési programnak az ismeretében, terv közbenső
véleményezése alapján javasolható az Önkormányzatnak a KV szükségtelenségéről szóló döntés
meghozatala.
A javasolt területfelhasználás nem teszi szükségessé a részletesebb helyszíni méréseket, vizsgálatot
és hatásbecslést, mivel a közúti közlekedés környezeti ártalmain túl további környezetszennyezés
nem valószínűsíthető. Az út védőtávolsága biztosított, a védőterületen erdőtelepítés tervezett. A
tervezett beépítés a jelenlegi állapothoz képest kis mértékű zaj- és légszennyezés terhelésnövekedést
okoz, saját gépjárműforgalma illetve használata révén, környezeti szempontból a jövőben is a jelenlegi
alapterhelés (a közút forgalma) lesz a meghatározó. A 3111 jelű országos közút forgalmi adatait
közlekedési fejezetünk közli, ehhez képest a telephely várható saját forgalma elenyésző.
A tervezett területfelhasználás környezetvédelmi szempontból elsődlegesen a termőföldvédelmi
előírások betartása illetve betarthatósága szempontjából igényel külön – a településrendezési
eljárástól független – intézkedéseket. Az övezetet váltó (0148/8, /16) terület ugyan beépítésre nem
szánt kategóriában marad, de a hatályos Köu besorolásnak megfelelő művelés alóli kivonás még nem
került engedélyezésre a területen, így ez jelenleg is a települési átlagnál jobb minőségű (2–3-osztályú)
szántóterületként szerepel a nyilvántartásban. Ez a tervezett övezeti átsorolást ugyan nem zárja ki, de
ennek az ellentmondásnak a feloldása alapfeltétele a tervezett beruházás megvalósíthatóságának.
A tervezett területfelhasználás zöldfelületi szempontból is változást hoz a területen. A besorolás
szerinti közlekedési, használata szerint mezőgazdasági terület nagy kiterjedésű, jelentős zöldfelülettel
rendelkező, beépítésre nem szánt különleges sportolási célú (Kksp) területként kerül kialakításra. Az
övezetben, az előírásoknak megfelelően, a telkeken belül biztosítani kell az előírt 80%-os zöldfelületi
arányt, amely a jelenlegi övezeti besoroláshoz képest jelentős növekedést eredményez (ez az
előzetesen elvégzett biológiai aktivitásérték számítás során is nyilvánvalóvá vált).
A zöldfelületi arányoknak megfelelően, a Kksp-2 övezet zöldfelületeit oly módon célszerű létrehozni,
hogy elsősorban a telekhatárok mentén védő zöldfelületi funkciót ellátó terület, többszintes
védőzöldsáv jöjjön létre. A telek belső területén a gyepes sportpályák, a telken belüli egyéb
zöldfelületek (kertek) mellett javasolt a sportcsarnok lapostetős kialakítása esetén a terület
funkciójához illeszkedő zöldtetős - tetőkertes kialakítás. A zöldfelületeket táj- és kertépítészeti tervek
alapján kell kialakítani.
A telken belüli zöldfelületek mellett környezeti szempontból nagy jelentősége van az országos közút
védőtávolságában telepítendő véderdősávnak. A tervezett különleges övezet határa mentén már a
hatályos tervben is javasolt fásítás, zöldsáv kialakítás a közlekedési terület (4603 j. út)
védőtávolságában szükséges a véderdősávot mielőbb telepíteni. A védőzöldsávban többszintes
növényállományt kell kialakítani, az ellenállóság és a gyors növekedés szempontjainak figyelembe
vételével.
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K ÖZMŰVESÍTÉSI VIZSGÁLAT ÉS JAVASLAT
Gyömrő város közműhálózatai, - a víz-, gáz-, villamosenergia-ellátás és a szennyvízcsatornázás,
mellett a hírközlés valamennyi vételi lehetősége áll rendelkezésre az összközműves ellátáshoz.
A közműrendszerek fejlesztése és jelenlegi kiépítettsége főleg a község lakó-, és a meglévő
gazdasági területek közműigényeinek figyelembevételével történt. A közlekedési infrastruktúra
jelentős fejlődése tovább indukálja Gyömrő város beépítésfejlesztéseinek lehetőségeit.
A tervezési terület beépítés-fejlesztését, szabályozását a településfejlesztési terv műleírása
részletesen ismerteti.
A tervezési terület Kksp-2 területfelhasználású sportterületre terjed ki.
A tervezési terület közműkiszolgálására a Mendei út mentén annak közelségében valamennyi
közműkapcsolat rendelkezésre áll. Közművesités szempontjából fontos kérdés, hogy a 4801/4 hrsz
ingatlan és a 0148/19, valamint a 0148/16 hrsz. ingatlanok között 16,0 m széles közterület került
kiszabályozásra.
A kiszabályozott közterületen ki kell építeni a sportterület távlati
közműhálózatokat.

fejlesztéseit biztosító

A következőkben szakáganként ismertetjük a vízellátás, a szennyvízcsatornázás, a csapadékvízelvezetés, a gázellátás, a villamosenergia-ellátás, hírközlés fejlesztéseit - ez utóbbit szöveges
formában – és a becsült közműigényeket.

V ÍZE LL ÁT ÁS
A Gyömrői vízmű saját, helyi (Halas pataki, Mendei úti) vízbázisra épül, térségi vízátadás egyik
irányban sem történik. A 60-300 méter mélységben lévő vízadó rétegből, a felszíntől kb. 50 m-re lévő
búvárszivattyúk termelik ki a vizet, kutanként 140-400 l/min kapacitással. A település teljes körű
vezetékes vízellátása, minden lakott utcára kiterjedően megoldott, és megfelelően üzemel.
A város hosszú távú minőségi és mennyiségi (jövőbeni lakóterület-beépítések) igények kielégítése
érdekében 2008-ban nagy volumenű ivóvíz-hálózati beruházás valósult meg. Ennek köszönhetően
rendkívüli mértékben javult a gyömrői ivóvíz minősége, és egyben a kitermelt víz mennyisége is
jelentős mértékben növekedett. A beruházással bekapcsolt, a város K-i részén, a Mendei út mellett
önkormányzati területen lévő vízbázison lehetőség van további kutak létesítésére is, amivel a város
vízellátása saját területről való vízbeszerzéssel biztonságosan megoldható. Tehát a város itt kíván a
jövőben több új kutat is létesíteni, folyamatosan felszámolva a maglódi területen lévő régieket.
A város vízellátása 100 %-osnak tekinthető. Az ivóvíz-szolgáltatást a DAKÖV Kft., Bagi
Üzemigazgatóság Gyömrői Vízellátási Üzeme biztosítja. A városban jelenlegi igényeknek megfelelő
körvezetékes vízellátó hálózat üzemel.
A hálózat fővezeték rendszere DN 300, illetve DN 200 mm-es, mely megfelelő kapacitással
rendelkezik a településen belüli meglévő és távlati kommunális-, illetve tűzi-vízigények biztosítására.
A főhálózatra csatlakozó elosztóhálózat DN150, és DN100 mm-es.
A tervezési terület déli határoló 4854/22 hrsz és (0142 hrsz) útja mentén a Mendei út DN 300 mm-es
fővezetékéről lecsatlakozó NÁ 100 mm-es ágvezetékes közcső üzemel végtűzcsappal lezárva. Az út
mentén üzemelő két ingatlan rendelkezik vízbekötéssel.
A jelenlegi beépítés tűzivízigényét egyrészt a vezetékes hálózatról a közterületi tűzcsappal, továbbá
az üzemen belüli külön tűzivíz-tározó és hálózat biztosítja.
A tervezési területen belül - beépítési szándékkal - sport terület létesítése a 0148/16 hrsz. ingatlanon
jelentkezett. A sportlétesítmény több ütemben valósul meg.
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Várható becsült vízigények:
Kommunális vízigény:
A sport terület várható becsült többlet vízigénye - 50,0 m3/d
TŰZI-VÍZIGÉNY:
A tervezési területen a csarnok épület várható becsült tűzi-vízigénye 2100 l/min, mely a tervezett
közcső-hálózatról és tűzi-víztározóval lehet biztosítani.
A tervezési területet határoló új közterületeken, vagy közterületi funkciójú magánutak mentén NÁ 100
mm-es körvezetékes hálózatot kell kiépíteni a kommunális és tűzi-vízigények biztosítására.
Az új hálózatokon 100 m-enként tűzcsapokat kell létesíteni.

SZENNYVÍZELVEZETÉS
Gyömrőn, az Üllői út melletti szennyvíztelep látja el a város és a két szomszédos település (Maglód,
Ecser) szennyvizének tisztítását. A telep 2008-tól engedéllyel rendelkezik szippantott szennyvíz
kezelésére (2008. évben 2000 m 3 beszállítás történt), de engedélyes cégek más telepekre is
szállítanak (pl. Gyálra).
A városban elválasztott rendszerű csatornázás működik. A jelen szennyvízhálózati rendszer
szennyvízátemelőkből és gravitációs elvezetésre kiépített csatornákból áll. A csatornahálózat
gravitációs rendszerű, szennyvízbeemelő műtárgyak (kis kapacitású átemelők) alkalmazására csak a
kedvezőtlen fekvésű utcák esetében kerül(t) sor.
Gyömrő belterületének csatornahálózati kiépítettsége csaknem 100%-os. Gyakorlatilag a lakott
utcákban mindenütt kiépült a gravitációs szennyvízcsatorna hálózat.
A tervezési terület jelenlegi beépítésének szennyvízelhelyezése még mindig zárt tározóban történik. A
vízbázis védelem szennyvíztározót meg kell szüntetni és a szennyvizeket zárt csatornával a
közcsatornába kell vezetni
A tervezési terület beépítés-fejlesztése során létesülő sportterület szennyvizeinek elvezetésére zárt
szennyvízcsatorna kiépítése szükséges.
A szennyvízcsatornázás megoldására rendelkezésre áll a Mendei út, Hattyú u. Mátyás Király u.
meglévő gravitációs csatorna-hálózata. A Hattyú u. Mátyás Király u. meglévő gravitációs csatornahálózata a 11-es számú átemelőre csatlakozik. A tervezési terület befogadójaként a Mendei út DN
200 mm-es KG-PVC szennyvíz- csatornáját javasoljuk.
A tervezési terület várható többlet szennyvízmennyisége a vízfogyasztások alapján: 40,0 m3/d
A sportterülethez kialakított új közterületen, vagy közterületi funkciójú magánút mentén javasoljuk
kiépíteni a gravitációs DN 200 mm-es KG-PVC szennyvízcsatorna-hálózatot.

C S AP AD É KVÍZ -ELVEZETÉS
Gyömrő vonalas műszaki infrastrukturális ellátottságát illetően a legkomolyabb problémát a
csapadékvíz elvezető hálózat minőségi és mennyiségi hiányosságai jelentik. A meglévő rendszer az
eddig ellátatlan, illetve az új beépítésű területeken átépítésre, bővítésre szorul. A város belterületi
vízrendezésére a HIDROKÖR Környezetvédelmi Kft. 39/2000 tervszám alatt 2000-ben vízjogi elvi
engedélyezési tervet, majd az elvi vízjogi engedély (H.48145-6/2000) birtokában vízjogi létesítési
engedélyezési tervet készített 2001-ben.
A lehullott csapadék egy része elszikkad, az elvezetett csapadékvíz két vízgyűjtő-területének fő
befogadója az északi részen az Alsó-Tápió, a többi területen a Döbön és Halas patak (18 sz.
csatorna), melyek végső befogadója a Gyáli 1. sz. főcsatorna.
Az új beépítésfejlesztéseknél törekedni kell a csapadékvíz ingatlanon történő megtartására, azaz
szükséges a csapadékvíz tározása, és célszerűen újrafelhasználása. A városban javasoljuk a zárt
vagy a felszínközeli csapadékcsatornák kiépítését az árokhálózatok helyett.
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Hasonlóan a tervezési terület közlekedési területein, az úthálózata mentén zárt vagy zárt felszínközeli
csapadékcsatorna kiépítését javasoljuk. A tervezési terület csapadékcsatornáinak befogadója a
Mendei út páratlan oldali beépítés mögötti földmedrű árok, illetve a Mendei út menti
csapadékcsatorna. A tervezési területen kialakításra javasolt zárt vagy zárt felszínközeli
csapadékcsatornákat, a csapadék-minőségétől függően hordalék-, és olajfogó keresztül lehet a
befogadóba bevezetni.

G ÁZ EL L ÁT ÁS
Gyömrőn a kilencvenes évektől épült ki a vezetékes gázellátás hálózata. A város közműhálózat
fejlesztéseknek köszönhetően mára mindegyik belterületi utcában kiépült a középnyomású
gázhálózat. A város korszerűnek mondható gázellátó rendszerét TIGÁZ Zrt üzemelteti.
A tervezési területen a sportcsarnok vízellátásához hasonlóan a Mendei út menti gázvezetékéről a
tervezési terület déli határoló utja mentén kiépült a középnyomású gázvezeték lehet biztosítani.
A sport terület becsült többlet gázigénye:100 gnm3/h
A többlet gázigény a meglévő D63 mm-es KPE középnyomású vezetékről, annak a tervezett 4801/4
hrsz. és a 0148/16 hrsz. ingatlanok között kialakításra kerülő közterületen továbbfejlesztve, kiépítve
biztosítható.

V IL L AM OS ENE RGI AE LL ÁT ÁS
Gyömrő városában a villamosenergia-ellátás kis és középfeszültségű hálózatai általában
légvezetékes formában épültek ki. A településen mind a kisfeszültségű, mind a középfeszültségű
hálózat légvezetékes, illetve kismértékben földkábeles formában üzemel. Az oszloptranszformátorok
általában úgy kerültek kialakításra, hogy 400, 630 kVA-es teljesítményű transzformátor-bővítés
megoldható legyen.
A városon belüli kiépítettség 100 %-osnak mondható, tehát a villamos energiahálózatra a
rákapcsolódás az egész belterületen adott, a közvilágítás is mindenhol kiépített. A rendszer
kapacitása a meglévő lakossági és ipari igényeket megfelelően kiszolgálja.
A tervezési területen észak déli irányban 20 kV-os légvezeték húzódik. A légvezetékről
transzformátoron keresztül történik a jelenlegi beépítés energia-ellátása kisfeszültségű hálózattal.
A sport terület várható többlet becsült egyidejű villamosenergia-igénye 150 - 200 kW
A tervezési területen a becsült villamosenergia-igény biztosítására új 20 kV-os leágazás, és várhatóan
egy új 250 kVA teljesítményű transzformátor állomás építése szükséges. A konkrét
villamosenergiaigény az engedélyezési terv során lehet meghatározni, mely alapján az ELMŰ-ÉMÁSZ
Zrt. Határozzameg a fejlesztési igényeket. A tervezési területen kialakításra kerülő úthálózat mentén
javasoljuk kiépíteni a kisfeszültségű ellátó illetve közvilágítás hálózatait.

HÍRKÖZLÉS
Gyömrő és így a tervezési terület vezetékes távközlési ellátását jelenleg a Monortel Rt. biztosítja. A
Budapesti szekunder-központhoz tartozó Monor primer központ Gyömrő vezetékes távközlési
hálózatának bázisa. A település 29-es körzetszámon csatlakozik az országos, illetve nemzetközi
távhívó hálózathoz. A meglevő hálózat továbbépítése műszaki hátteret biztosít a tervezési terület
vezetékes távközlési ellátására.
A tervezési terület hírközlési ellátását az engedélyezési tervek során kell meghatározni.
A becsült vezetékes fővonal száma: 5-10 db
A távközlés hálózata műszaki megjelenésében bár közműjellegű, a szolgáltatás azonban alanyi jogú.
Az igények kielégítése alanyi jogon, egyénileg kötött szerződések segítségével történik. Az
Törzsszám: 1085
2016. január File: Gyömrő_sportpálya_TSZTmod.doc

37

Gyömrő

Tervezett sportpálya területének településszerkezeti módosítása

igénybejelentés alapján a szolgáltató az igények kielégítéséhez szükséges hálózatfejlesztést saját
beruházásként valósítja meg.
A távközlési ellátottságot a tervezési terület térségében is, így a tervezési területen is lényegesen
növelheti a mobiltelefonok használata. Ennek szabad kereskedelmi forgalma és műszaki területi
korlátja nincs, így igényhez igazodóan korlátlanul használható.
Gyömrő városában valamennyi vezeték nélküli táv- és hírközlési szolgáltató (T-Mobile, Telenor,
Vodafone) megfelelő vételi lehetőséget tud biztosítani.
A tervezési területen a hírközlési létesítmények elhelyezésénél és engedélyeztetésénél az
elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel
kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 14/2013 (IX.25.) NMHH rendelet és az MSZ 7487szabvány
előírásait kell betartani.
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TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA
- jóváhagyandó munkarész A településszerkezeti tervet jóváhagyó határozat javaslata:

GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
………/2016. (………...) KT. HATÁROZATA
A 252/2005. (IX. 12.) ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő testülete az alábbi döntéseket hozza: a 252/2005. (IX.
12.) Kt. határozattal elfogadott Gyömrő Város Településszerkezeti Tervét – a helyi önkormányzatokról
szóló, többször módosított 2011. évi CLXXXIX. tv.13.§. (1) bek.1. pontja szerint, valamint az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló, többször módosított 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. §ának (2) bekezdés a) pontjára tekintettel –, a TSZT-m jelű (M=1:10.000 méretarányú)
Településszerkezeti tervét valamint a Településszerkezeti terv módosításáról szóló leírását az M-1
jelű mellékletben rögzítettek szerint az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos állapota alapján
módosítja:
(1) A határozat hatálya területi értelemben Gyömrő város igazgatási területére terjed ki. A tervezési
területekre a 264/2010. (10.01.) Kt. határozathoz tartozó TSZT-m jelű településszerkezeti tervlap
helyett az e határozathoz tartozó TSZT-m7 jelű tervlap érvényes, mely a határozat M-2
melléklete. A közigazgatási terület többi részére a többször módosított TSZT-m jelű tervlap
érvényes.
(2) A Településszerkezeti tervet érintő, területfelhasználás változással érintett fejlesztési terület
változásai: az M-1 melléklet 1. pontja szerint.
(3) Biológiai aktivitásérték kompenzáció
A területek biológiai aktivitásértékének számításról szóló 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet
értelmében a tervmódosítás műleírásában kiszámított biológiai aktivitásérték egyenleg negatív,
ezért a törvényi előírásnak megfelelően kompenzációt igényel, az M-1 melléklet 1. sz. táblázata
szerint.
(4) A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve és a jelenlegi TRT módosítás területi mérlege:
az M-1 melléklet 2. sz. táblázata szerint.
(5) Ez a határozat és a hozzá tartozó módosított településszerkezeti tervlap 2016. év ………… hó
…….. napján lép hatályba.

Határidő:……………..

Gyenes Levente
Polgármester
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M-1 MELLÉKLET
1. A Településszerkezeti terv módosítása az alábbi változásokat tartalmazza:
A szerkezeti terv módosítása

A hatályos szerkezeti terv kivonata

2. A tervmódosítás alapján a településen a biológiai aktivitásérték egyenleg pozitív, ezért a törvényi
előírásnak megfelelően kompenzációt nem igényel.
sz. táblázat: A biológiai aktivitás érték számításának táblázata:

1.
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Köü

0,6

E
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2.

0148/16

Kompenzáció:

0,0 ha

Tervezett
területfelhasználás

Biológiai
aktivitásérték
változás

Meglévő
területfelhasználás

Biológiai
aktivitás
értékmutató

átsorolással
érintett
területek
mérete (ha)

Terület azonosító
(hrsz.)

Biológiai
aktivitás
értékmutató

1.

nem szükséges

A tervezett területfelhasználás változások összesített biológiai aktivitásérték változása:

+32,1

A kompenzációval a TSZT módosítás biológiai aktivitásérték egyenlege pozitív, a törvényi
előírásnak megfelel.
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3. A BATrT Szerkezeti Terv és a TRT módosítás területi mérlege Gyömrőt érintően:
sz. táblázat:
A BATrT Szerkezeti Terv és a jelenlegi TRT módosítás területi mérlege Gyömrőt érintően

2.

A BATrT-ben
meghatározott, a
települést érintő
térségi
területfelhasználási
kategóriák

városias települési
térség
magas zöldfelületi
arányú települési
térség
erdőgazdálkodási
térség
mezőgazdasági
térség
különleges
rendeltetésű térség
építmények
által
igénybe vett térség

BATrT alapján
beépítésre nem
szánt területek
igénybe vehető
területei (ha)

a 2011. utáni tervmódosítások során
igénybevett új
beépítésre szánt
területek (ha)

845,78

16,91

0,01, 0,38

38,85

11,65

-

11,65

321,35

48,2

+1,7 +2,2

52,1

1364,98

136,5

132,21

70,13

-

(-1,7), (-2,21)
-0,38,
-

9,04

-

-

-

A BATrT-ben
meghatározott,
területnagyságok (ha)

a jelenlegi tervmódosítás
során igénybevett új
beépítésre szánt területek,
illetve területfelhasználási
változás (ha)

További
igénybe
vehető
területek
(ha)

16,52

4,8

Kivonat a Budapesti Agglomeráció Területrendezési tervéről szóló 2005. LXIV. Tv. 2.2.
számú mellékletéből (Térségi Szerkezeti terv) módosított változat

A Gyömrő közigazgatási területét érintő területfelhasználási kategóriákra vonatkozó előírásokat az
alátámasztó munkarész tartalmazza.
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Igazolás: országos és térségi övezeti kategóriák
Az övezeti tervlapok alapján megállapítható, hogy Gyömrő közigazgatási területét és a módosítási
területeket az OTrT és a BATrT alapján hat különböző térségi övezet érinti. A módosítási területeket
az övezetek nem érintik.
Országos és térségi ökológiai hálózat övezete
Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete
országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete
világörökségi és világörökségi várományos terület
országos vízminőség-védelmi terület.

4. A településszerkezeti terv területi mérlege a változások után:
Terület-felhasználás (és jele)
Kertvárosias lakóterület
Kisvárosias lakóterület
Településközpont vegyes terület
Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület
Ipari gazdasági terület
Üdülőházas üdülő terület
Különleges terület
Közlekedési terület

Területnagyság (ha)
meglévő állapot
tervezett állapot
542,3
542,3
45,3
45,3
92,5
92,5
49,78
49,78
15,88
15,88
1,67
1,67
113,5
118,79
95

89,57

313,425
1367,275

313,455
1367,275

15,3
2651

15,41
2651

Erdőterület
Mezőgazdasági terület
Vízgazdálkodási terület
Összesen
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