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T ERVI

MUNKARÉSZEK MŰLEÍRÁSA

- alátámasztó munkarész -

E LŐZMÉNYEK
Jelen településszerkezeti tervi módosítás a gyömrői külterületen 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 és a tulajdonos igényeit, a terület
adottságait, a településszerkezeti terv vizsgálati munkarészeinek készítése során rendelkezésünkre
álló vizsgálatok eredményeit, egyeztetést folytatott a Tulajdonossal és a Polgármesteri Hivatallal.
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 TANULMÁNYTERVEK)
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 a Telektulajdonos által szolgáltatott információk, előzményi
egyeztetési iratok, szakvélemények álltak rendelkezésünkre.
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A HÉSZ és a szabályozási terv módosítás megalapozásaként párhuzamos tervezésben elkészült a
Településszerkezeti terv módosítása (l.: külön kötetben).
Gyömrő hatályos Településszerkezeti tervének
kivágata a tervezési területre:

Gyömrő hatályos szabályozási
kivágata a tervezési területre:

tervének

A TERVEZÉSI TERÜLET B EMUTATÁSA
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 külterületi 4801/4, és a külterületi 0148/7-8 és 0148/16-17 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.
A 0148/17 hrsz. ingatlan területén találhatók szintén
vízműkutak területe, a 0148/7 hrsz. területen egy
kamionparkolóként
használt
közlekedési
terület
helyezkedik el, egy nagyobb kiszolgáló épülettel.
A 0148/8 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.
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A terület elhelyezkedését, környezetét és beépítését az alábbi Google űrfelvétel mutatja be a
legszemléletesebben:
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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:
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.
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A szerkezeti terv módosítása

A szabályozási terv

A terület javasolt övezeti előírásai:

A Kksp-2 jelű beépítésre nem szánt különleges övezet
(1) Az övezetben létesíthető beépítés paramétereit az alábbi táblázat tartalmazza:
ÖVEZET

BEÉPÍTÉSI

JELE

MÓD

Kksp-2

Szabadon
álló

LEGKISEBB
TELEKTERÜLET

LEGNAGYOBB
BEÉPÍTETTSÉG

20.000 m2

5%

LEGNAGYOBB
ÉPÜLET-

ZÖLDFELÜLET

MAGASSÁG

LEGKISEBB
MÉRTÉKE

9m

80 %

(2) Az övezetben sportolási célú épületek, építmények, valamint ezt kiegészítő funkciójú épület,
építmény helyezhető el (szociális blokk, lelátó-, öltözőépület, vendéglátóépület és ehhez
kapcsolódó vendéglátási, szolgáltatási létesítmények).
(3) A sportcsarnok épület lapostetős vagy magastetős tetőidommal építhető.
 lapostetős kialakítása esetén a tetőfelület minimum 80%-a zöldtetőként valósítandó meg;
 magastetős kialakítása esetén a tető hajlásszög maximum 25o lehet.
(4) A sporttelep területét minden oldalhatára mentén legalább dupla fasorral, vagy egy fa- és egy
cserjesorral kialakított folyamatos telekhatároló zöldsávval kell kialakítani. A telekhatároló zöldsáv
bejáratoknál, a vízműteleppel határos telekrészen, valamint a tervezett véderdősávval határos
telekrészeken szakítható meg.
(5) Az építési övezetekben elhelyezhető melléképítmények, egyéb építmények és létesítmények a
következők:
 sportpályák, sportszerek, kerti építmények,
 közműbecsatlakozási műtárgy,
 hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal),
 szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antennaoszlop, zászlótartó oszlop.
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A terület előzetes telepítési javaslata - Földméter Kft., Somlyai Mihály:

K ÖZLEKEDÉSI JAVASLAT
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.
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.
Közösségi közlekedés
A tervezett sportlétesítmények forgalma rendezvényektől függő, ezért menetrendszerű autóbuszjárat
közvetlen elérését nem teszi szükségessé.
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.
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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
Csarnok
200 férőhely = P 40
Szabadtéri pályák
300 férőhely = P 20
Összesen:
P 60

Z ÖLDFELÜLETEK , KÖRNYEZETALAKÍTÁS ÉS KÖRNYEZETI ÉRTÉKEL ÉS
A tervezett területfelhasználási módosítás területi mértéke és zöldfelületi - környezeti hatásai
összességükben kedvezőek a hatályos tervi állapothoz képest. Ennek részletes szakági leírását a
TSZT kötet tartalmazza.
1.
A tervmódosítás zöldfelületi és környezetalakítási szabályozási vonatkozásai
A tervmódosítás jelentősebb területegységet érint: eddig közlekedési telephelyi övezetbe sorolt
területet vesz igénybe. A célzott átsorolás: nagykiterjedésű sportolási célú beépítésre nem szánt
különleges terület.
A két beépítésre nem szánt övezet jelentősen eltérő használata miatt jelentős zöldfelületi
paraméterekkel rendelkezik, a telken belüli zöldfelületek kötelező arányát illetően. A közlekedési
telephely feltételezte a burkolt felületek magas arányát, az övezetre előírt minimális (40%) zöldfelületi
fedettséggel. A tervezett besorolás szerint ez az arány értelemszerűen növelhető, az aktivitásérték
rendeletben norma – minimumként előírt 80%-os értékre, amely az eddigi besorolási érték duplája.
Változatlanul szerepel a tervben az átsorolt terület körülfásításának javaslata. A javaslat kötelező
előírásként bekerült a HÉSz pontjai közé is, így a zöldfelületi szempontok érvényesítése ebben a
tekintetben is erősödött.
A szabályozási terven eddig is szereplő, kapcsolódó belterületi telken tervezett véderdősáv
fennmarad, figyelembe véve a lehatárolását érintő egyéb beépítésre nem szánt meglévő (közlekedési, közmű-, vízmű-) területek elhelyezkedését.
2.
A tervmódosítás hatásai a település biológiai aktivitás egyenlegére
A biológiai aktivitásérték számítás pozitív egyenleget mutat, ismertetését a TSZT kötet tartalmazza.
3.
A környezet alakítása és védelme a tervmódosítás környezeti hatásai, környezeti
értékelés
A Gyömrő város egy kisebb területére kiterjedő tervmódosítás a várható környezeti hatások
jelentőségét tekintve kisebb jelentőségűnek minősíthető. A témakör részletes ismertetését a TSZT
kötet tartalmazza, ennek lapján összefoglalóan megállapítható, hogy az övezeti átsorolásból eredő
várható környezeti hatások pozitív irányúak, elsősorban a kedvezőbb zöldfelületi mérlegnek, valamint
a tervezett használatból eredő alacsonyabb szintű káros emissziós terhelésnek köszönhetően.
A tervmódosítás során új HÉSz övezet kialakítására kerül sor, amely tartalmazza a szükséges
környezetalakítási és zöldfelületi paraméterek előírását is.

K ÖZMŰVESÍTÉSI VIZSGÁLAT ÉS JAVASLAT
Jelen beépítés fejlesztés közműigény szempontjából a kis közműigényű, gazdasági funkciójú
fejlesztések közé tartozik. A tervezési terület gazdasági területfejlesztéséhez az Üllői út mentén annak
közelségében valamennyi közműkapcsolat rendelkezésre áll. A kiszabályozott közterületeken ki kell
építeni a távlati fejlesztéseket biztosító közműhálózatokat.
A témakör részletes ismertetését a TSZT kötet tartalmazza.
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HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA
jóváhagyandó munkarész
GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
……/2016. (………….) KT. RENDELETE
A 14/2011. (V. 20.) SZ . A TELEPÜLÉS H ELYI É PÍTÉSI S ZABÁLYZATÁRÓL ÉS
S ZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 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 (a továbbiakban:
Étv.) 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az alábbiak szerint módosítja a
14/2011. (V. 20.)sz. önkormányzati rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzatát (továbbiakban:
HÉSZ). A módosítás a 314/2012. (XI.8.) 45.§. (2) bekezdésének értelmében a 2013. január 1-től
hatályos eljárási szabályok szerint, de az OTÉK 2012. augusztus 6.-án hatályos tartalmi
követelményeknek megfelelően, a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. §. alapján a 9. számú
mellékletében nevesített államigazgatási szervek és partnerek közreműködésével készült.

1. § A város helyi építési szabályzatáról szóló a 14/2011. (V. 20.) Ök. rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1.
§ (2) bekezdése az alábbi h) bekezdéssel egészül ki,:
h) A rendelet melléklete az SZT-B-7m jelű Szabályozási tervlap a 4801/4, és a 0148/16-20
hrsz. területre (m=1:2.000), mely módosítja az SZT-B jelű tervlapot.
2. § Az Ör. a következő 76/A. §-sal egészül ki:
A KKSP-2 JELŰ BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT KÜLÖNLEGES ÖVEZET

76/A §
(1) Az övezetben létesíthető beépítés paramétereit az alábbi táblázat tartalmazza:
ÖVEZET

BEÉPÍTÉSI

JELE

MÓD

Kksp-2

Szabadon
álló

LEGKISEBB
TELEKTERÜLET

LEGNAGYOBB
BEÉPÍTETTSÉG

20.000 m2

5%

LEGNAGYOBB
ÉPÍTMÉNY-

ZÖLDFELÜLET

MAGASSÁG

LEGKISEBB
MÉRTÉKE

9m

80 %

(2) Az övezetben sportolási célú épületek, építmények, valamint ezt kiegészítő funkciójú épület,
építmény helyezhető el (szociális blokk, lelátó-, öltözőépület, vendéglátóépület és ehhez
kapcsolódó vendéglátási, szolgáltatási létesítmények).
(3) A sportcsarnok épület lapostetős vagy magastetős tetőidommal építhető.

lapostetős kialakítása esetén a tetőfelület minimum 80%-a zöldtetőként valósítandó meg;

magastetős kialakítása esetén a tető hajlásszög maximum 25o lehet.
(4) A sporttelep területét minden oldalhatára mentén legalább dupla fasorral, vagy egy fa- és egy
cserjesorral kialakított folyamatos telekhatároló zöldsávval kell kialakítani. A telekhatároló zöldsáv
a bejáratoknál, a vízműteleppel határos telekrészen, valamint a tervezett véderdősávval határos
telekrészeken szakítható meg.
(5) Az építési övezetekben elhelyezhető melléképítmények, egyéb építmények és létesítmények a
következők:
 sportpályák, sportszerek, kerti építmények,
 közműbecsatlakozási műtárgy,
 hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal),
 szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antennaoszlop, zászlótartó oszlop.
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3. § E rendelet a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát
veszti.
E rendelet Gyömrő Város Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kerül
kihirdetésre.

Gyömrő, 2016. ……………….

Gyenes Levente
Polgármester

Varga Ernő
Jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve: …………...

Varga Ernő
Jegyző

Törzsszám: 1061
2016. január File: Gyömrő_sportpálya_SZT.doc

12

