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2. melléklet a 82/2015. (X. 27.) Kt. határozathoz
A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV‐LEÍRÁSA

Táborfalva Nagyközség:
•
a Budapest főváros és Pest Megye alkotta Közép‐Magyarország Régióban található.
•
Pest Megyében helyezkedik el.
•
része a Dabasi Járásnak.
•
szomszédos a Pest Megyéhez tartozó Tatárszentgyörgy Községgel, Dabas várossal, Örkény Várossal
és Pusztavacs Községgel, továbbá szomszédos a Bács‐Kiskun Megyéhez tartozó Lajosmizse Várossal,
Felsőlajos Községgel és Ladánybene Községgel.
1.

A TERÜLETFELHASZNÁLÁS
A település közigazgatási területe építési szempontból
•
beépítésre szánt, valamint
•
beépítésre nem szánt területekre osztható.

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK TAGOZÓDÁSA:
Táborfalva közigazgatási területén a beépítésre szánt területek használatuk általános jellege, valamint
sajátos építési használatuk szerint a következő terület‐felhasználási egységekbe sorolódnak:
(Zárójelben a megengedett legnagyobb szintterület‐sűrűség szerepel.)
(1) Lakóterületek:
Ln ‐ nagyvárosias lakóterület (szt.: max.3,0)
Lk ‐ kisvárosias lakóterület (szt.: max.1,5)
Lf ‐ falusias lakóterület (szt.: max.0,5)
(2)

Vegyes területek:
Vt ‐ településközpont vegyes terület (szt.: max.2,4)

(3)

Gazdasági területek:
Gksz ‐ kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület (szt.: max.2,0)
Gip ‐ ipari gazdasági terület (szt.: max.1,5)

(4)

Különleges területek:
K‐H – különleges honvédségi terület (szt.: max.2,0)
K‐Km – különleges közműterülete (szt.: max.2,0)
K‐Mg – különleges mezőgazdasági üzemi terület (szt.: max.2,0)
K‐Sp – különleges sportterület (szt.: max.2,0)
K‐Sz – különleges szennyvíztisztító területe (szt.: max.2,0)
K‐T – különleges temetőterület (szt.: max.1,0)

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK TAGOZÓDÁSA:
Táborfalva közigazgatási területén a beépítésre nem szánt területek használatuk általános jellege, valamint
sajátos rendeltetésük szerint a következő terület‐felhasználási egységekbe sorolódnak:
(1)

Közlekedési és közműterületek:
KÖu ‐ közutak
KÖk ‐ kötöttpályás közlekedési terület
KÖk‐I – kötöttpályás közlekedési terület – iparvasút

(2)

Zöldterületek:
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Zkk – közkert
(3)

Erdőterületek:
Ev ‐ védelmi rendeltetésű erdőterület
Eg ‐ gazdasági rendeltetésű erdőterület

(4)

Mezőgazdasági területek:
Mk ‐ kertes mezőgazdasági terület
Má ‐ általános mezőgazdasági terület

(5)

Vízgazdálkodási területek:
V ‐ folyók‐ és állóvizek, közcélú nyílt csatornák területe

2.
(1)

A TÁJRENDEZÉS ÉS TERMÉSZETVÉDELEM
Nemzetközi jelentőségű természeti értékek
Natura 2000 területek:
•
HUDI20051 Kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület – Turjánvidék

(2)

Országos jelentőségű természeti értékek
Nemzeti ökológiai hálózat:
•
Magterület, ökológiai folyosó, pufferterület

(3)

Helyi jelentőségű természeti értékek
Területi védelem:
•
Takács‐rét

3.
(1)

A ZÖLDFELÜLETI RENDSZER
Közterületi zöldfelületek
Közkertek
Közlekedési nyomvonalakat kísérő zöldfelületek

(2)

Egyéb zöldfelületek
Intézményi kertek
Lakókertek
Mezőgazdasági művelésű ingatlanok
Erdőterületek, erdősávok

4.
(1)

AZ ÖRÖKSÉGVÉDELEM
Országos jelentőségű művi értékek
Táborfalván 4 régészeti lelőhely található:
•
39556 azonosítószámú, „Örkénypuszta”‐megnevezésű,
•
58541 azonosítószámú, „Postadűlői tanya mögött”‐megnevezésű,
•
58542 azonosítószámú, „Kőhalom”‐megnevezésű, valamint
•
70003 azonosítószámú, „Kőhalomtól É‐ra”‐megnevezésű.

(2)

Helyi jelentőségű művi értékek
•
Honvéd utcai épületegyüttes, Honvéd utca (hrsz.: 0207/2‐5, 0207/8‐9, 0116/4)
•
Művelődési ház, Köztársaság tér 2. (hrsz.: 548)
•
Lakóépület, Honvéd utca (hrsz.: 181/2)
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•
•

Honvédségi lovarda, Petőfi laktanya területe (hrsz.: 0116/5)
Volt Templom, Tarcsay út (hrsz.: 0116/5)

5.
(1)

A KÖZLEKEDÉS
Közúthálózati elemek:
Gyorsforgalmi út:
•
M5 autópálya /Budapest – Röszke/
Országos főút:
•
5 sz. Budapest – Szeged – Röszke elsőrendű főút
Országos mellékút:
•
46113 j. Örkény – Örkénytábor bekötő út
•
46123 j. állomáshoz vezető út

(2)

Vasúthálózati elemek:
Törzshálózati vasútvonal:
•
142 Budapest – Lajosmizse – Kecskemét vonal
Vasútállomás / megálló:
•
Táborfalva állomás /régi nevén: Csurgay‐major/
Iparvágány:
•
242T Táborfalva – Táborfalva–Fenyves rakodó

6.
(1)

A KÖZMŰELLÁTÁS
Vízellátás:
A település vízellátását 4 db mélyfúrású kút biztosítja:
•
Rákóczi utca 87. (hrsz.: 896) – 1. sz. kút (B9)
•
Fogarasi utca 30. (hrsz.: 138) – 2. sz. kút (B8)
•
Arany J. (Dózsa Gy.) utca 119. (hrsz.: 750/1) – 3 sz. kút (B15)
•
Vízműtelep, Iskola u. 1. (hrsz.: 563) – 4. sz. kút (B22)
Két helyen található hidroglóbusz:
•
Iskola utcában (hrsz.: 563)
•
Honvéd utcában (hrsz.: 0116/5)

(2)

Felszíni vízrendezés
Táborfalva területén több csatorna is található.
Kizárólagos állami tulajdonú, a Közép‐Duna‐völgyi Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő csatorna:
•
XX. csatorna 0+000‐17+098 kmsz‐ig (Tatárszentgyörgy‐ Dabas közúti hídig)
Állami tulajdonú és a Duna‐völgyi Vízgazdálkodási Társulat (DVT) kezelésében lévő csatornák:
•
XX. csatorna
•
XX/f
Az Önkormányzat tulajdonában és a DVT kezelésében lévő csatornák:
•
XX/d
•
XX/e
•
XX/f‐a
•
XX/f‐b
•
XX/f‐c
•
XX/f‐e
•
XX/h
A felszíni vizek a zöld felületeken, illetve az út menti árkokban szikkadnak el.
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(3)

Szennyvízelvezetés
A keletkező szennyvíz a Táborfalvi Szennyvíztisztító Telepre (Táborfalva, Patonai‐dűlő, hrsz.: 0125/31)
kerül. A BIOVAC rendszerű biológiai szennyvíztisztító berendezéssel felszerelt telep 1050 m3/nap
kapacitású. A tisztított szennyvizet a Nyárfás öntöző telepen helyezik el.
A telep szabad kapacitással rendelkezik.

(4)

Villamosenergia‐ellátás
Táborfalva Nagyközség villamosenergia ellátása 20kV‐os középfeszültségű hálózatról biztosított. A vasúttól
északra fekvő területeket a Lajosmizse – Örkény vezeték, míg a vasúttól délre eső részeket a Ladánybene –
Lajosmizse vezeték látja el.

(5)

Vezetékes gázellátás
A település két irányú betáplálással rendelkezik. Az egyik Örkény irányából. a Rákóczi úton kiépült
nagyközép / középnyomású nyomásszabályozó felől látja el a települést. A másik az 5 sz. főút déli oldalán,
az Örkény területén található nyomásszabályozó felől a laktanya, illetve a volt szovjet laktanya és
lakóépületei ellátását biztosítja.
A középnyomású hálózatról ingatlanonként kiépült nyomásszabályozókon keresztül kötnek le, melyek a gáz
kisnyomásúvá alakításában vesznek részt.
A MOL Nyrt. 2015 februári adatszolgáltatása szerint Táborfalva Nagyközség területét érinti az alábbi
vezeték:
•
Algyő – Százhalombatta DN3000 PN60 kőolajvezeték és annak biztonsági övezete (13‐13 m).
Az FGSZ Zrt. Kecskeméti Földgázszállító Üzemének 2015 februári adatszolgáltatása szerint Táborfalva
Nagyközség területét érintik az alábbi nyomvonalak:
•
Vecsés – Városföld DN700 nagynyomású földgázszállító vezeték,
•
Algyő – Vecsés DN600 nagynyomású földgázszállító vezeték, valamint
•
A gázvezetékekkel párhuzamosan húzódó bányaüzemi hírközlő kábel.

(6)

Elektronikus hírközlés
Táborfalva Nagyközség területén 3 helyen üzemel átjátszó / erősítő állomás:
•
M5 autópályától északra (hrsz.: 037/361)
•
Arany János utcában (hrsz.: 746/8), valamint
•
Petőfi Laktanya területén (hrsz.: 0116/5).
Az Antenna Hungária Zrt. Business to Business szolgáltatást biztosít mikrohullámú berendezéssel, melynek
bejegyzett magassági korlátozása nincsen.
A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. műholdas televíziós műsorszolgáltatást végez.
A UPC Magyarország Kft. a településen alépítményi és léges hálózattal egyaránt rendelkezik.

7.
(1)

A KÖRNYEZETVÉDELEM
Talaj‐ és talajvízvédelem
A település nitrátérzékeny. A település területe a felszín alatti vizek állapota szempontjából érzékeny
besorolású. Déli részén átlagosnál jobb minőségű termőföldek találhatók. Szélerózióra érzékeny
talajtípusú. sp.1.14.1 sekély porózus víztesten helyezkedik el, melynek mennyiségi állapota gyenge, kémiai
állapotát tekintve pedig jó állapotú.

(2)

Levegővédelem
A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1.
melléklete alapján Táborfalva Nagyközség – az ország önálló légszennyezettségi zónába nem tartozó
területeihez hasonlóan – a 10. légszennyezettségi zónába tartozik. Légszennyezettségi állapota kedvező.
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(3)

Zaj‐ és rezgésvédelem
A zaj‐ és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM‐EüM együttes rendelet
rendelkezik a határértékekről.
A stratégiai zajtérképezésről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 14.§.(1) a) pont alapján kiadott
8002/2005. (V. 24.) GKM tájékoztató listájában szereplő közutak zajtérképen ábrázolt szelvényei nem érintik
Táborfalva területét.

(4)

Hulladékgazdálkodás
A Táborfalva területén keletkező kommunális hulladék a Dabasi Regionális Hulladékkezelő Központ (Dabas,
Öregországút hrsz.: 0108/2) területére kerül.

8.
(1)

A VÉDŐTERÜLETEK ÉS VÉDŐSÁVOK (MEGHATÁROZVA A MÁS JOGSZABÁLLYAL ÉRVÉNYESÜLŐ ELEMEKET IS)
Vésőterületek, védősávok
•
Honvédségi létesítmények védőterülete
•
Szennyvíztisztító telep védőterülete
•
Közműlétesítmények (vízműkút, szennyvízátemelő, gáznyomásszabályozó stb.) védőterülete
•
Közművezetékek védősávja
•
Termékvezetékek védősávja
•
Csatornák parti sávja

(2)

Kezelői hozzájárulási sávok
•
Közcélú vasút szélső vágányának tengelyétől számított 50‐50 m
•
Autópálya és főút külterületi szakaszának tengelyétől számított 100‐100 m
•
Mellékút külterületi szakaszának tengelyétől számított 50‐50 m

9.
(1)

A KORLÁTOZÁSOK (MEGHATÁROZVA A MÁS JOGSZABÁLLYAL ÉRVÉNYESÜLŐ ELEMEKET IS)
Sajátos jogintézmények
•
Elővásárlási jog
•
Kisajátítás
•
Helyi közút céljára történő lejegyzés
•
Beültetési kötelezettség

(2)

Egyéb korlátozások
•
Rendszeres belvízjárta terület
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3. melléklet a 82/2015. (X. 27.) Kt. határozathoz
VÁLTOZÁSOK
3.1. melléklet: VÁLTOZÁSOK BEMUTATÁSA M=1:38 000
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3.2. melléklet: VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA
HATÁLYOS TERÜLET‐FELHASZNÁLÁS

TERVEZETT TERÜLET‐FELHASZNÁLÁS

V1.

Gip

Ipari terület

>

Ln

Nagyvárosias lakóterület

V2.

KÖu

Közúti közlekedési terület

>

Ln

Nagyvárosias lakóterület

V3.

Lf

Falusias lakóterület

>

Lk

Kisvárosias lakóterület

V4.

K‐H

Különleges honvédelmi terület

>

Lk

Kisvárosias lakóterület

V5.

KÖu

Közúti közlekedési terület

>

Lk

Kisvárosias lakóterület

V6.

KÖu ‐ II

II. rendű közúti közlekedési terület

>

Lk

Kisvárosias lakóterület

V7.

Vt

Településközpont terület

>

Lf

Falusias lakóterület

V8.

Gksz

Kereskedelmi, szolgáltató terület

>

Lf

Falusias lakóterület

V9.

Gip

Ipari terület

>

Lf

Falusias lakóterület

V10.

K‐Sp

Különleges sportterület

>

Lf

Falusias lakóterület

V11.

V

Vízgazdálkodási terület

>

Lf

Falusias lakóterület

V12.

KÖu

Közúti közlekedési terület

>

Lf

Falusias lakóterület

V13.

KÖu ‐ II

II. rendű közúti közlekedési terület

>

Lf

Falusias lakóterület

V14.

KÖk

Kötöttpályás közlekedési terület

>

Lf

Falusias lakóterület

V15.

Ee

Egészségügyi, szociális, turisztikai
rendeltetésű erdőterület

>

Lf

Falusias lakóterület

V16.

Mk

Kertes mezőgazdasági terület

>

Lf

Falusias lakóterület

V17.

Má

Általános mezőgazdasági terület

>

Lf

Falusias lakóterület

V18.

Lf

Falusias lakóterület

>

Vt

Településközpont vegyes terület

V19.

V

Vízgazdálkodási terület

>

Vt

Településközpont vegyes terület

V20.

KÖu

Közúti közlekedési terület

>

Vt

Településközpont vegyes terület

V21.

KÖu ‐ II

II. rendű közúti közlekedési terület

>

Vt

Településközpont vegyes terület

V22.

Lf

Falusias lakóterület

>

Gksz

Kereskedelmi, szolgáltató terület

V23.

Gip

Ipari terület

>

Gksz

Kereskedelmi, szolgáltató terület

V24.

KÖu

Közúti közlekedési terület

>

Gksz

Kereskedelmi, szolgáltató terület

V25.

KÖu ‐ II

II. rendű közúti közlekedési terület

>

Gksz

Kereskedelmi, szolgáltató terület

V26.

KÖk

Kötöttpályás közlekedési terület

>

Gksz

Kereskedelmi, szolgáltató terület

V27.

Ln

Nagyvárosias lakóterület

>

Gip

Ipari terület

V28.

Lf

Falusias lakóterület

>

Gip

Ipari terület

V29.

Vt

Településközpont terület

>

Gip

Ipari terület

V30.

Gksz

Kereskedelmi, szolgáltató terület

>

Gip

Ipari terület

V31.

V

Vízgazdálkodási terület

>

Gip

Ipari terület

V32.

KÖu

Közúti közlekedési terület

>

Gip

Ipari terület

V33.

KÖu ‐ II

II. rendű közúti közlekedési terület

>

Gip

Ipari terület

V34.

KÖk

Kötöttpályás közlekedési terület

>

Gip

Ipari terület

V36.

Má

Általános mezőgazdasági terület

>

Gip

Ipari terület

V37.

Mgy

Mezőgazdasági, gyepterület

>

Gip

Ipari terület

V38.

Lf

Falusias lakóterület

>

K‐Sp

Különleges sportterület

V39.

KÖu

Közúti közlekedési terület

>

K‐Sp

Különleges sportterület

V40.

KÖu ‐ II

II. rendű közúti közlekedési terület

>

K‐Sp

Különleges sportterület
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V41.

KÖu

Közúti közlekedési terület

>

K‐T

Különleges temetőterület

V42.

KÖu ‐ II

II. rendű közúti közlekedési terület

>

K‐T

Különleges temetőterület

V43.

Lf

Falusias lakóterület

>

K‐H

Különleges honvédelmi terület

V44.

Gksz

Kereskedelmi, szolgáltató terület

>

K‐H

Különleges honvédségi terület

V45.

KÖu

Közúti közlekedési terület

>

K‐H

Különleges honvédelmi terület

V46.

KÖu ‐ II

II. rendű közúti közlekedési terület

>

K‐H

Különleges honvédelmi terület

V47.

KÖk

Kötöttpályás közlekedési terület

>

K‐H

Különleges honvédelmi terület

V48.

Má

Általános mezőgazdasági terület

>

K‐H

Különleges honvédelmi terület

V49.

Gip

Ipari terület

>

K‐Sz

Különleges szennyvíztisztító telep területe

V50.

KÖu

Közúti közlekedési terület

>

K‐Sz

Különleges szennyvíztisztító telep területe

V51.

Má

Általános mezőgazdasági terület

>

K‐Sz

Különleges szennyvíztisztító telep területe

V52.

Mgy

Mezőgazdasági, gyepterület

>

K‐Sz

Különleges szennyvíztisztító telep területe

V53.

Lf

Falusias lakóterület

>

K‐Km

Különleges közműterület

V54.

Vt

Településközpont terület

>

K‐Km

Különleges közműterület

V55.

Gip

Ipari terület

>

K‐Km

Különleges közműterület

V56.

KÖu

Közúti közlekedési terület

>

K‐Km

Különleges közműterület

V57.

Má

Általános mezőgazdasági terület

>

K‐Km

Különleges közműterület

V58.

Gip

Ipari terület

>

K‐Mg

Különleges mezőgazdasági üzemi terület

V60.

KÖu

Közúti közlekedési terület

>

K‐Mg

Különleges mezőgazdasági üzemi terület

V61.

KÖu ‐ II

II. rendű közúti közlekedési terület

>

K‐Mg

Különleges mezőgazdasági üzemi terület

V61a.

Eg

Gazdasági rendeltetésű erdőterület

>

K‐Mg

Különleges mezőgazdasági üzemi terület

V62.

Mk

Kertes mezőgazdasági terület

>

K‐Mg

Különleges mezőgazdasági üzemi terület

V63.

Má

Általános mezőgazdasági terület

>

K‐Mg

Különleges mezőgazdasági üzemi terület

V63a.

Mgy

Mezőgazdasági gyepterület

>

K‐Mg

Különleges mezőgazdasági üzemi terület

V64.

Lf

Falusias lakóterület

>

V

Vízgazdálkodási terület

V65.

Vt

Településközpont terület

>

V

Vízgazdálkodási terület

V66.

K‐H

Különleges honvédelmi terület

>

V

Vízgazdálkodási terület

V67.

KÖu

Közúti közlekedési terület

>

V

Vízgazdálkodási terület

V68.

KÖu ‐ II

II. rendű közúti közlekedési terület

>

V

Vízgazdálkodási terület

V69.

Má

Általános mezőgazdasági terület

>

V

Vízgazdálkodási terület

V70.

Mgy

Mezőgazdasági, gyepterület

>

V

Vízgazdálkodási terület

V71.

Lf

Falusias lakóterület

>

KÖu

Közúti közlekedési terület

V72.

Gip

Ipari terület

>

KÖu

Közúti közlekedési terület

V73.

KÖu ‐ II

II. rendű közúti közlekedési terület

>

KÖu

Közúti közlekedési terület

V74.

Ee

Egészségügyi, szociális, turisztikai
rendeltetésű erdőterület

>

KÖu

Közúti közlekedési terület

V75.

Má

Általános mezőgazdasági terület

>

KÖu

Közúti közlekedési terület

V76.

KÖu

Közúti közlekedési terület

>

KÖk

Kötöttpályás közlekedési terület

V77.

KÖu ‐ II

II. rendű közúti közlekedési terület

>

KÖk

Kötöttpályás közlekedési terület

V78.

KÖu

Közúti közlekedési terület

>

KÖk‐I

Kötöttpályás közlekedési terület ‐ Iparvasút

V79.

KÖu ‐ II

II. rendű közúti közlekedési terület

>

KÖk‐I

Kötöttpályás közlekedési terület ‐ Iparvasút

V80.

KÖk

Kötöttpályás közlekedési terület

>

KÖk‐I

Kötöttpályás közlekedési terület ‐ Iparvasút
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V81.

Má

Általános mezőgazdasági terület

>

KÖk‐I

Kötöttpályás közlekedési terület ‐ Iparvasút

V82.

Lf

Falusias lakóterület

>

Zkp

Zöldterület ‐ közpark

V83.

Vt

Településközpont terület

>

Zkp

Zöldterület ‐ közpark

V84.

KÖu

Közúti közlekedési terület

>

Zkp

Zöldterület ‐ közpark

V85.

Gip

Ipari terület

>

Ev

Védelmi rendeltetésű erdőterület

V86.

Gmg

Mezőgazdasági üzemi terület

>

Ev

Védelmi rendeltetésű erdőterület

V87.

K‐H

Különleges honvédelmi terület

>

Ev

Védelmi rendeltetésű erdőterület

V88.

K‐Sz

Különleges szennyvíztisztító telep területe

>

Ev

Védelmi rendeltetésű erdőterület

V89.

V

Vízgazdálkodási terület

>

Ev

Védelmi rendeltetésű erdőterület

V90.

KÖu

Közúti közlekedési terület

>

Ev

Védelmi rendeltetésű erdőterület

V91.

KÖu ‐ II

II. rendű közúti közlekedési terület

>

Ev

Védelmi rendeltetésű erdőterület

V92.

Eg

Gazdasági rendeltetésű erdőterület

>

Ev

Védelmi rendeltetésű erdőterület

V93.

Ee

Egészségügyi, szociális, turisztikai
rendeltetésű erdőterület

>

Ev

Védelmi rendeltetésű erdőterület

V94.

Mk

Kertes mezőgazdasági terület

>

Ev

Védelmi rendeltetésű erdőterület

V95.

Má

Általános mezőgazdasági terület

>

Ev

Védelmi rendeltetésű erdőterület

V96.

Mgy

Mezőgazdasági, gyepterület

>

Ev

Védelmi rendeltetésű erdőterület

V97.

Lf

Falusias lakóterület

>

Eg

Gazdasági rendeltetésű erdőterület

V98.

Gip

Ipari terület

>

Eg

Gazdasági rendeltetésű erdőterület

V99.

K‐H

Különleges honvédelmi terület

>

Eg

Gazdasági rendeltetésű erdőterület

V100.

V

Vízgazdálkodási terület

>

Eg

Gazdasági rendeltetésű erdőterület

V101.

KÖu

Közúti közlekedési terület

>

Eg

Gazdasági rendeltetésű erdőterület

V102.

KÖu ‐ II

II. rendű közúti közlekedési terület

>

Eg

Gazdasági rendeltetésű erdőterület

V103.

KÖk

Kötöttpályás közlekedési terület

>

Eg

Gazdasági rendeltetésű erdőterület

V104.

Ee

Egészségügyi, szociális, turisztikai
rendeltetésű erdőterület

>

Eg

Gazdasági rendeltetésű erdőterület

V105.

Mk

Kertes mezőgazdasági terület

>

Eg

Gazdasági rendeltetésű erdőterület

V106.

Má

Általános mezőgazdasági terület

>

Eg

Gazdasági rendeltetésű erdőterület

V107.

Mgy

Mezőgazdasági, gyepterület

>

Eg

Gazdasági rendeltetésű erdőterület

V108.

Lf

Falusias lakóterület

>

Mk

Kertes mezőgazdasági terület

V109.

Gip

Ipari terület

>

Mk

Kertes mezőgazdasági terület

V110.

K‐H

Különleges honvédelmi terület

>

Mk

Kertes mezőgazdasági terület

V111.

V

Vízgazdálkodási terület

>

Mk

Kertes mezőgazdasági terület

V112.

KÖu

Közúti közlekedési terület

>

Mk

Kertes mezőgazdasági terület

V113.

KÖu ‐ II

II. rendű közúti közlekedési terület

>

Mk

Kertes mezőgazdasági terület

V114.

Eg

Gazdasági rendeltetésű erdőterület

>

Mk

Kertes mezőgazdasági terület

V115.

Ee

Egészségügyi, szociális, turisztikai
rendeltetésű erdőterület

>

Mk

Kertes mezőgazdasági terület

V116.

Má

Általános mezőgazdasági terület

>

Mk

Kertes mezőgazdasági terület

V117.

Mgy

Mezőgazdasági, gyepterület

>

Mk

Kertes mezőgazdasági terület

V118.

Lf

Falusias lakóterület

>

Má

Általános mezőgazdasági terület

V119.

Gksz

Kereskedelmi, szolgáltató terület

>

Má

Általános mezőgazdasági terület

V120.

Gip

Ipari terület

>

Má

Általános mezőgazdasági terület

V121.

K

Idősek otthona

>

Má

Általános mezőgazdasági terület
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V122.

K‐H

Különleges honvédelmi terület

>

Má

Általános mezőgazdasági terület

V123.

K‐Sz

Különleges szennyvíztisztító telep területe

>

Má

Általános mezőgazdasági terület

V124.

V

Vízgazdálkodási terület

>

Má

Általános mezőgazdasági terület

V125.

KÖu

Közúti közlekedési terület

>

Má

Általános mezőgazdasági terület

V126.

KÖu ‐ II

II. rendű közúti közlekedési terület

>

Má

Általános mezőgazdasági terület

V127.

KÖk

Kötöttpályás közlekedési terület

>

Má

Általános mezőgazdasági terület

V128.

Eg

Gazdasági rendeltetésű erdőterület

>

Má

Általános mezőgazdasági terület

V129.

Mk

Kertes mezőgazdasági terület

>

Má

Általános mezőgazdasági terület

V130.

Mgy

Mezőgazdasági, gyepterület

>

Má

Általános mezőgazdasági terület
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4. melléklet a 82/2015. (X. 27.) Kt. határozathoz
A TELEPÜLÉS TERÜLETI MÉRLEGE

Területfelhasználás

Ln
Lk
Lf

248,28

5,90

Vt
Gksz

20,38
17,55

0,48
0,42

255,32
18,03
7,06

Gip

125,83

2,99

115,44

Gmg
K‐H
K (idősek otthona)
K‐Km
K‐Mg
K‐Sp
K‐Sz
K‐T
KÖu
KÖk
KÖk‐I
Kt
Zkk
Zkp
Ev
Eg
Ee
Mk
Má
Mgy
V
Összesen:

Hatályos terv szerint
Javasolt terv szerint
Terület (ha)
Területi megoszlás (%) Terület (ha)
Területi megoszlás (%)
BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK
3,41
0,08
2,08
0,05
0
0
7,73
0,18

0,82
0,02
1950,46
46,37
5,99
0,14
0
0
0
0
4,72
0,11
20,09
0,48
6,54
0,16
BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK
102,01
2,42
11,82
0,28
0
0
36,03
0,86
0
0
1,26
0,03
0
0
397,33
9,45
46,82
1,11
154,31
3,67
917,10
21,80
119,63
2,84
16,17
0,38
4206,55
100,00

6,07
0,43
0,17

0
1811,26
0
1,41
22,35
4,02
20,27
6,66

2,74
0
43,06
0
0,03
0,53
0,10
0,48
0,16

56,39
8,51
4,19
0
2,15
0
104,28
599,58
0
85,68
1050,14
0
24,00
4206,55

1,34
0,20
0,10
0
0,05
0
2,48
14,25
0
2,04
24,96
0
0,57
100,00
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5. melléklet a 82/2015. (X. 27.) Kt. határozathoz
A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA
Országos Területrendezési Terv – 2. számú melléklet – Az ország szerkezeti terve

A
mellékletben
szereplő
ábrákon piros színnel kiemelve
jelenítettük meg Táborfalva
Nagyközség
közigazgatási
területét.

2003. évi XXVI. törvény
az Országos Területrendezési Tervről
31/B. §
a) az Országos Szerkezeti Terv által kijelölt országos jelentőségű műszaki infrastruktúra‐hálózatokat az e
törvénynek az MTv.‐vel megállapított 1/1–11. melléklete, 9. § (7) bekezdése, valamint 10. §‐a előírásainak
alkalmazásával kell kijelölni
b) a megyei területrendezési tervben megállapított térségi területfelhasználási kategóriákon belül az e
törvénynek az MTv.‐vel megállapított 6. § (2) bekezdésének előírásait kell alkalmazni
…
10. § (1) Az 1/5–1/7. mellékletekben szereplő országos műszaki infrastruktúra‐hálózatok elemeit és az
egyedi építményeket az ott felsorolt, a térbeli rend szempontjából meghatározó települések közigazgatási
területét érintve, az országos szerkezeti terv figyelembevételével, az engedélyezési eljárás során
felmerülő ágazati szempontok és követelmények miatt szükséges korrekciókkal kell megvalósítani.
(2) Az 1/1–1/4. mellékletekben szereplő országos műszaki infrastruktúra‐hálózatok elemeit és az egyedi
építményeket az ott felsorolt, a térbeli rend szempontjából meghatározó települések közigazgatási
területét – térség esetén a megjelölt település közigazgatási területét vagy annak 10 km‐es körzetét –
érintve, az országos szerkezeti terv figyelembevételével, az engedélyezési eljárás során felmerülő ágazati
szempontok és követelmények miatt szükséges korrekciókkal kell megvalósítani.
(3) Az 1/8–10. számú mellékletekben szereplő országos műszaki infrastruktúra‐hálózatok elemeit és az
egyedi építményeket az ott felsorolt, a térbeli rend szempontjából meghatározó települések közigazgatási
területét – térség esetén a megjelölt település közigazgatási területét vagy annak 25 km‐es körzetét –
érintve, az országos szerkezeti terv figyelembevételével, az engedélyezési eljárás során felmerülő ágazati
szempontok és követelmények miatt szükséges korrekciókkal kell megvalósítani.
(4) Az 1/11. melléklet 1. pontjában szereplő Vásárhelyi‐terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló
vízkár‐elhárítási célú szükségtározókat az ott felsorolt települések közigazgatási területét – térség esetén
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a megjelölt települések közigazgatási területét vagy annak 25 km‐es körzetét – érintve, az országos
szerkezeti terv figyelembevételével, az engedélyezési eljárás során felmerülő ágazati szempontok és
követelmények miatt szükséges korrekciókkal kell megvalósítani.
Az alábbi országos jelentőségű műszaki infrastruktúra‐hálózatok érintik a tervezési területet:
‐ Gyorsforgalmi út
‐ Főút
‐ Egyéb országos törzshálózati vasúti pálya
‐ Kőolajszállító vezeték
‐ földgázszállító vezeték
‐ Burkolt út (alaptérképi elem)
A felsorolt infrastruktúra hálózati elemek nyomvonalának pontosításához szükséges adatszolgáltatás
meg lett kérve. A nyomvonalak, a szükséges védőtávolságokkal együtt a településrendezési eszközökben
feltüntetésre kerültek.
Az alábbiakban, valamint a megyei területrendezési tervnek való megfeleltetés során a 282/2009. (XII. 11.)
Korm. rendelet ‐ a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek
készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan
állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás részletes szabályairól – által
meghatározott államigazgatási szervektől kapott adatszolgáltatás alapján pontosítottuk az övezeti
lehatárolásokat.
Országos Területrendezési Terv – 3/1. számú melléklet – Országos
ökológiai hálózat övezete
A tervezési terület az övezetet az OTrT 3/1. sz. melléklete szerint érinti.
Az övezetek lehatárolásának pontosítását a Dunai‐Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóság (továbbiakban: DINPI) 2014. szeptember hónapban,
elektronikus úton küldött adatszolgáltatása szerint végeztük, melyet az
1.12.3.3. ‐ ökológiai hálózat ‐ fejezetben mutatunk be.
2003. évi XXVI. törvény
az Országos Területrendezési Tervről
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 országos ökológiai hálózatra vonatkozó előírásoknak való
megfelelőség igazolása a megyei területrendezési tervnek való
megfeleltetésnél tekinthető meg.
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Országos Területrendezési Terv – 3/2. számú melléklet – Kiváló
termőhelyi adottságú szántóterület övezete
A tervezési terület az övezetet az OTrT 3/2. számú mellékletének
lehatárolása szerint nem érinti.
Az övezet lehatárolásának pontosításához szükséges adatokat a FÖMI
szolgáltatja. Az adatszolgáltatásra kötelezett szerv (FÖMI) tájékoztatott
arról, hogy jelenleg a szükséges adatok hiányában adatszolgáltatási
kötelezettségének nem tud eleget tenni.

Országos Területrendezési Terv – 3/3. számú melléklet – Jó termőhelyi
adottságú szántóterület övezete
A tervezési terület az övezetet az OTrT 3/3. számú mellékletének
lehatárolása szerint nem érinti.
Az övezet lehatárolásának pontosításához szükséges adatokat a FÖMI
szolgáltatja. Az adatszolgáltatásra kötelezett szerv (FÖMI) tájékoztatott
arról, hogy jelenleg a szükséges adatok hiányában adatszolgáltatási
kötelezettségének nem tud eleget tenni.

Országos Területrendezési Terv – 3/4. számú melléklet – Kiváló
termőhelyi adottságú erdőterület övezete
A tervezési terület az övezetet az OTrT 3/4. sz. melléklete szerint érinti.
Az övezet lehatárolásának pontosítását a Nemzeti Élelmiszerlánc‐
biztonsági Hivatal legfrissebb nyilvántartási adatai alapján végeztük.
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Az ábra készítése során felhasználásra kerültek az állami alapadatok.
2003. évi XXVI. törvény
az Országos Területrendezési Tervről
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.
Az övezetben új, beépítésre szánt terület, illetve bányászati terület
nem került kijelölésre.
Országos Területrendezési Terv – 3/5. számú melléklet
Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete

–

A tervezési terület az övezetet az OTrT 3/5. számú mellékletének
lehatárolása szerint érinti.
Az övezet lehatárolásának pontosítását a DINPI adatszolgáltatása szerint
végeztük.

2003. évi XXVI. törvény
az Országos Területrendezési Tervről
Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete
14/A. § (1) A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület
övezete területét a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv és
annak alapján a településszerkezeti terv pontosítja.
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(2) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított lehatárolása által érintett
területre a kiemelt térség és a megye területrendezési tervének
megalapozó munkarésze keretében meg kell határozni a tájjelleg helyi
jellemzőit, valamint a település teljes közigazgatási területére készülő
településrendezési eszköz megalapozó vizsgálata keretében meg kell
határozni a tájjelleg megőrzendő elemeit, elem‐együtteseit, valamint a
tájképi egység és a természeti adottságokhoz igazodó hagyományos
tájhasználat helyi jellemzőit.
(3) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított lehatárolása által érintett
területre a tájképi egység és a hagyományos tájhasználat
fennmaradása érdekében a helyi építési szabályzatban meg kell
határozni a területhasználatra és az építmények tájba illeszkedésére
vonatkozó szabályokat.
(4) A helyi építési szabályzat az építmények tájba illeszkedésének
bemutatására látványterv készítését írhatja elő és a készítésre
vonatkozó követelményeket határozhat meg.
(5) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból
kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni.
(6) 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.

A helyzetfeltáró munkarész 1.12.3. ‐ Védett, védendő táji‐, természeti
értékek, területek – fejezetében a tájjelleg helyi jellemzői bemutatásra
kerültek.
A helyi építési szabályzatban az építmények tájba illesztésére
vonatkozó szabályok meghatározásra kerültek.
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Országos Területrendezési Terv – 3/6. számú melléklet – Világörökségi
és világörökségi várományos terület övezete
A tervezési terület az övezetet az OTrT 3/6. számú mellékletének
lehatárolása szerint nem érinti.

Országos Területrendezési Terv – 3/7. számú melléklet – Országos
vízminőség‐védelmi terület övezete
A tervezési terület az övezetet az OTrT 3/7. számú mellékletének
lehatárolása szerint nem érinti.

Országos Területrendezési Terv – 3/8. számú melléklet – Nagyvízi
meder és a Vásárhelyi‐terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló
vízkár‐elhárítási célú szükségtározók területének övezete
A tervezési terület a nagyvízi meder övezetét és a Vásárhelyi‐terv
továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár‐elhárítási célú
szükségtározók területének övezetét az OTrT 3/8. számú mellékletének
lehatárolása szerint nem érinti.
Az övezet lehatárolásának pontosításához szükséges adatokat a Közép‐
Duna‐völgyi Vízügyi Igazgatóság szolgáltatja.
A Közép‐Duna‐völgyi Vízügyi Igazgatóság adatszolgáltatása (Ikt. sz.:
02237‐0023/2014.) szerint a tervezési terület a nagyvízi meder
területének övezetét nem érinti.
Az adatszolgáltatás a Vásárhelyi‐terv továbbfejlesztése keretében
megvalósuló vízkár‐elhárítási célú szükségtározók területének
övezetéről nem tesz említést.
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Országos Területrendezési Terv – 3/9. számú melléklet – Kiemelt
fontosságú honvédelmi terület övezete
A tervezési terület az övezetet az OTrT 3/9. számú melléklete szerint
érinti.
Az övezet lehatárolásának pontosítását a Honvédelmi Minisztérium
Hatósági Hivatalának adatszolgáltatása alapján végeztük.

Az ábra készítése során felhasználásra kerültek az állami alapadatok.
2003. évi XXVI. törvény
az Országos Területrendezési Tervről
Kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete
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.
Az adatszolgáltatás alapján pontosított, kiemelt fontosságú
honvédelmi terület övezete a településrendezési eszközökben
tényleges kiterjedésének megfelelően lett lehatárolva, továbbá
beépítésre szánt, különleges honvédelmi területfelhasználási
egységbe lett sorolva.
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Pest Megye Területrendezési Terve Módosítása (5/2012. (V.10.) önkormányzati rendelete) – 2.
melléklet – Térségi szerkezeti terv

TERÜLETFELHASZNÁLÁS
2003. évi XXVI. törvény
az Országos Területrendezési Tervről
31/B. § b) a megyei területrendezési tervben megállapított térségi területfelhasználási kategóriákon belül
az e törvénynek az MTv.‐vel megállapított 6. § (2) bekezdésének előírásait kell alkalmazni
6. § (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;
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;
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;
d) a települési térség bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható;
e) a vízgazdálkodási térséget legalább 85%‐ban vízgazdálkodási terület vagy természetközeli
területfelhasználási egységbe kell sorolni;
f) az építmények által igénybe vett térséget az adott építmény jellege szerinti települési
területfelhasználási egységbe kell sorolni.
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(3) Az országos területfelhasználási kategóriákra vonatkozó szabályoknak a kiemelt térség vagy a megye
területére vetítve, a kiemelt térségi és megyei területfelhasználási szabályoknak a település közigazgatási
területére vetítve kell teljesülniük.
A tervezési területet az alábbi megyei területfelhasználási kategóriák érintik:
‐ hagyományosan vidéki települési térség
‐ mezőgazdasági térség
‐ vegyes területfelhasználású térség
‐ erdőgazdálkodási térség
Az alábbiakban mutatjuk be a megyei területrendezési tervnek való területi megfeleltetést a térségi
területfelhasználási kategóriák tekintetében:
MEZŐGAZDASÁGI TÉRSÉG:
‐ mezőgazdasági térség területe Táborfalva területén (honvédelmi területen kívül): 511,30 ha
‐ mezőgazdasági térség területe Táborfalva területén (honvédelmi területen): 749,29 ha
‐ mezőgazdasági térség területe Táborfalva területén összesen: 1260,60 ha (100 %) – sárga színnel jelölve
‐ mezőgazdasági és honvédelmi területfelhasználásba sorolt területek a mezőgazdasági térségen belül:
1194,77 ha (94,78 %) – zöld színnel jelölve
‐ egyéb területfelhasználásba sorolt területek a mezőgazdasági térségen belül: 65,83 ha (5,22 %) – piros
színnel jelölve
A módosítás a jogszabályi előírásnak megfelel.

VEGYES TERÜLETFELHASZNÁLÁSÚ TÉRSÉG:
‐ vegyes területfelhasználású térség területe Táborfalva területén (honvédelmi területen kívül): 650,09
ha (100 %)
‐ mezőgazdasági és erdő területfelhasználásba sorolt területek a vegyes területfelahsználási térségen
belül: 602,36 ha (92,66 %)
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‐ egyéb területfelhasználásba sorolt területek a vegyes területfelahsználási térségen belül: 47,73 ha (7,34
%)
A módosítás a jogszabályi előírásnak megfelel.

ERDŐGAZDÁLKODÁSI TÉRSÉG:
‐ erdőgazdálkodási térség területe Táborfalva területén (honvédelmi területen kívül): 699,39 ha (100 %)
‐ erdő területfelhasználásba sorolt területek az erdőgazdálkodási térségen belül: 613,43 ha (87,70 %)
‐ egyéb területfelhasználásba sorolt területek az erdőgazdálkodási térségen belül: 85,95 ha (12,30 %)
A módosítás a jogszabályi előírásnak megfelel.
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INFRASTRUKTÚRA HÁLÓZATOK
A tervezési területet az alábbi infrastruktúra hálózatok érintik:
‐ gyorsforgalmi út
‐ főút
‐ egyéb országos törzshálózati vasútvonal
‐ 400 kV‐os átviteli hálózat távvezeték eleme (A hatályos OTrT nem jelöli)
‐ térségi ellátást biztosító 120 kV‐os elosztó hálózat
‐ nemzetközi és hazai szénhidrogén szállítóvezeték
‐ térségi szénhidrogén szállítóvezeték
A vízgazdálkodás létesítményei közül a Közép‐Duna‐völgyi Vízügyi Igazgatóság adatszolgáltatása (Ikt. sz.:
02237‐0023/2014.) szerint az alábbi csatornák érintik a tervezési területet:
‐ XX. csatorna
‐ XX/f
‐ XX/d
‐ XX/e
‐ XX/f‐a
‐ XX/f‐b
‐ XX/f‐c
‐ XX/f‐e
‐ XX/h
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2003. évi XXVI. törvény
az Országos Területrendezési Tervről
31/B. § A kiemelt térségi és a megyei területrendezési terveknek az e törvénnyel való összhangba
hozataláig a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál az alábbi átmeneti rendelkezéseket
kell alkalmazni:
a) az Országos Szerkezeti Terv által kijelölt országos jelentőségű műszaki infrastruktúra‐hálózatokat az e
törvénynek az MTv.‐vel megállapított 1/1–11. melléklete, 9. § (7) bekezdése, valamint 10. §‐a
előírásainak alkalmazásával kell kijelölni…
Az infrastruktúra hálózatok, a hozzájuk tartozó védőtávolságokkal együtt, a szükséges
adatszolgáltatások szerint kerültek kijelölésre a településrendezési eszközökben.

RENDLETETÉS SZERINTI ERDŐTERÜLETEK
2003. évi XXVI. törvény
az Országos Területrendezési Tervről
7. § (1) Az Országos Erdőállomány Adattár szerint erdőterületnek minősülő területet a településrendezési
eszközökben legalább 95%‐ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni.
A tervezési területen találhatóak nyilvántartott erdőterületek.
Az erdőterületek lehatárolásának pontosítását a NÉBIH erdőterületeket nyilvántartó térinformatikai
állományának adatai alapján végeztük.

Az ábra készítése során felhasználásra kerültek az állami alapadatok.
‐ Üzemtervezett erdőterületek területe Táborfalva területén (honvédelmi területen kívül): 681,00 ha
(100%) – narancssárga színnel jelölve
‐ Erdőterületbe sorolt üzemtervezett erdőterületek területe: 668,54 ha (98,17 %) – zöld színnel jelölve
‐ Egyéb területfelhasználásba sorolt üzemtervi erdőterületek területe: 12,46 ha (1,83 %) – piros színnel
jelölve
A módosítás a jogszabályi előírásnak megfelel.
25

Az ábrán az erdőterületek (védelmi, közjóléti, gazdasági, egyéb) együtt kerültek feltüntetésre.
A megyei területrendezési terv térségi övezetei esetében az érintettséget csak azoknál az övezeteknél
vizsgáltuk, melyek a jelenleg hatályos OTrT 31/B. § szerint érvényesek.
2003. évi XXVI. törvény
az Országos Területrendezési Tervről
12/A. § (4) A településrendezési eszközök készítésénél a hatályos kiemelt térségi és megyei
területrendezési terv térségi övezeteinek lehatárolásához képest a térségi övezetek területének a
település közigazgatási területére eső része legfeljebb ±5%‐kal változhat.
Pest Megye Területrendezési Terve Módosítása (5/2012. (V.10.)
önkormányzati rendelete) – 3.1. melléklete – magterület övezete,
ökológiai folyosó övezete, pufferterület övezete
A tervezési terület az övezeteket a PMTrT 3.1. sz. melléklete szerint
érinti.
Az övezetek lehatárolásának pontosítását a DINPI 2014. szeptember
hónapban, elektronikus úton küldött adatszolgáltatása szerint végeztük.
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Az ábra készítése során felhasználásra kerültek az állami alapadatok.
2003. évi XXVI. törvény
az Országos Területrendezési Tervről
Magterület övezete
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.
Ökológiai folyosó övezete
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
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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.
Pufferterület övezete
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.
Az ökológiai hálózat övezeteiben beépítésre szánt terület nem került
kijelölpésre. A XX. számú csatorna mentén kijelölt ökológiai folyosó,
illetve magterület határa mentén alacsony mértékű átfedés áll fenn, a
kijelölt, beépítésre szánt különleges mezőgazdasági üzemi területtel
(Kmg), illetve kisvárosias lakóterülettel (Lk). Az ökológiai hálózat
lehatárolása nem igazodik a telekhatárokhoz, így az alacsony mértékű
átfedés rajzi hibából adódik, így a módosítás megfelel a jogszabályi
előírásoknak.
Pest Megye Területrendezési Terve Módosítása (5/2012. (V.10.)
önkormányzati rendelete) – 3.2. melléklete – Kiváló termőhelyi
adottságú szántóterület övezete
A tervezési terület az övezetet a PMTrT 3.2. számú mellékletének
lehatárolása szerint nem érinti.
Az övezet lehatárolásának pontosításához szükséges adatokat a FÖMI
szolgáltatja. Az adatszolgáltatásra kötelezett szerv (FÖMI) tájékoztatott
arról, hogy jelenleg a szükséges adatok hiányában adatszolgáltatási
kötelezettségének nem tud eleget tenni.
Pest Megye Területrendezési Terve Módosítása (5/2012. (V.10.)
önkormányzati rendelete) – 3.3. melléklete – Kiváló termőhelyi
adottságú erdőterület övezete, erdőtelepítésre alkalmas terület
övezete
A tervezési terület a kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetét
a PMTrT 3.3. számú mellékletének lehatárolása szerint érinti.
Az övezet lehatárolásának pontosításához szükséges adatokat a
Nemzeti Élelmiszerlánc‐biztonsági Hivatal szolgáltatja. A pontosított
övezeti lehatárolás az OTrT övezeti megfeleltetését szemléltető
táblázatban tekinthető meg.
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2003. évi XXVI. törvény
az Országos Területrendezési Tervről
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.
Az övezetben új, beépítésre szánt terület, illetve bányászati terület
nem került kijelölésre.
Az „erdőtelepítésre alkalmas terület övezete” törlésre került, helyette
az „erdőtelepítésre javasolt terület övezete” került bevezetésre az
OTrT szerint.
Az erdőtelepítésre javasolt terület övezetének pontos lehatárolásához
a szükséges adatokat a Földmérési és Távérzékelési Intézet szolgáltatja.
Az adatszolgáltatásra kötelezett szerv tájékoztatott arról, hogy jelenleg
a szükséges adatok hiányában adatszolgáltatási kötelezettségének nem
tud eleget tenni. A szükséges adatok, illetve jogszabályi előírások
hiányában a megfeleltetést nem tudjuk elvégezni.
Pest Megye Területrendezési Terve Módosítása (5/2012. (V.10.)
önkormányzati rendelete) – 3.10. melléklete – ásványi nyersanyag‐
gazdálkodás övezete
A hatályos OTrT az ásványi nyersanyag‐gazdálkodás övezetét
megszüntette, helyette ásványi nyersanyagvagyon‐terület övezete
került megnevezésre.
A PMTrT 3.10. melléklete szerint a tervezési terület az övezetet nem
érinti.
A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal bányakapitánysága előzetes
véleményében tájékoztat, hogy a településrendezési eszköz
módosítása a bányakapitányság hatáskörét nem érinti. A
tájékoztatásban bányászati területtel való érintettségről nem tesz
említést.
Pest Megye Területrendezési Terve Módosítása (5/2012. (V.10.)
önkormányzati rendelete) – 3.11. melléklete – rendszeresen
belvízjárta terület övezete, nagyvízi meder övezete
A tervezési terület a rendszeresen belvízjárta terület övezetét a PMTrT
3.11. sz. melléklete szerint érinti.
A tervezési terület a nagyvízi meder övezetét a PMTrT 3.11. sz.
melléklete szerint nem érinti.
Az övezet lehatárolásának pontosításához szükséges adatokat a Közép‐
Duna‐völgyi Vízügyi Igazgatóság szolgáltatja.
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A Közép‐Duna‐völgyi Vízügyi Igazgatóság adatszolgáltatása (Ikt. sz.:
02237‐0023/2014.) szerint a tervezési terület nagyvízi mederrel nem
érintett, de belvízzel veszélyeztetett.
Az alábbi ábra képezi az adatszolgáltatás tárgyát:

2003. évi XXVI. törvény
az Országos Területrendezési Tervről
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.
A településrendezési eszközök módosítása során, a rendszeresen
belvízjárta terület övezetében új, beépítésre szánt terület nem került
kijelölésre, mindössze a meglévők kerültek módosításra, egyes
részterületeken.
Pest Megye Területrendezési Terve Módosítása (5/2012. (V.10.)
önkormányzati rendelete) – 3.12. melléklete – Földtani veszélyforrás
területének övezete
A PMTrT 3.12. melléklete szerint a tervezési terület az övezetet nem
érinti.
Az övezet lehatárolásának pontosításához szükséges adatokat a Magyar
Bányászati és Földtani Hivatal bányakapitánysága szolgáltatja.
A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal bányakapitánysága előzetes
véleményében tájékoztat, hogy a településrendezési eszköz
módosítása a bányakapitányság hatáskörét nem érinti. A
tájékoztatásban földtani veszélyforrás területével való érintettségről
nem tesz említést.
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Pest Megye Területrendezési Terve Módosítása (5/2012. (V.10.)
önkormányzati rendelete) – 3.15. melléklete – Kiemelt fontosságú
meglévő honvédelmi terület övezete, honvédelmi terület övezete
A PMTrT 3.15. melléklete szerint a tervezési terület a kiemelt
fontosságú meglévő honvédelmi terület övezetét érinti.
Az övezet lehatárolásának pontosítását a Honvédelmi Minisztérium
Hatósági Hivatalának adatszolgáltatása alapján végeztük.
A lehatárolás az OTrT‐nek való megfeleltetést ábrázoló táblázatban
tüntettük fel.
Az övezet lehatárolásának adatszolgáltatás szerinti pontosítása
megtörtént, a módosítás megfelel a jogszabályi előírásoknak.
(Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény
2014. január 1‐én hatályba lépett módosítása megváltoztatta a
„kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület” övezetének
megnevezését, az új megnevezés „kiemelt fontosságú honvédelmi
terület” lett.)
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6. melléklet a 82/2015. (X. 27.) Kt. határozathoz
A BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYE
…
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: az Étv.) 7. § (3) b)
pontja kimondja:
„újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének biológiai
aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem csökkenhet,”
Táborfalva Nagyközség közigazgatási területére szóló településrendezési eszközeinek felülvizsgálata beépítésre
nem szánt terület beépítésre szánt területté történő kijelölésével együtt jár, így a biológiai aktivitásérték szinten
tartásának igazolása jogszabályi kötelezettség.

A területek biológiai aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet 1/A. § szerint a biológiai
aktivitásérték szinten tartását a településszerkezeti tervben kell igazolni.
A terület biológiai aktivitásérték (BAÉ) számítása során a változtatás előtti biológiai aktivitásérték
megállapításához az ÖTM rendelet 3. § b) pontja alapján a hatályos településszerkezeti tervi besorolást vettük
alapul.
A változtatás utáni érték megállapításához ugyancsak az ÖTM rendelet 1. mellékletében szereplő, az egyes
terület‐felhasználási egységekre megadott biológiai aktivitásérték mutatókat alkalmaztuk.

TERÜLET (HA)

3,41
248,28
20,38
17,55
125,83
0,82
1950,46
5,99
4,72
20,09
6,54
102,01
11,82
36,03
1,26
397,33
46,82
154,31
917,10
119,63
16,17
4206,55

TERÜLET‐FELHASZNÁLÁS
Ln
Lf
Vt
Gksz
Gip
Gmg
K‐H
K (idősek otthona)
K‐Sp
K‐Sz
K‐T
KÖu
KÖk
kt
Zkp
Eg
Ee
Mk
Má
Mgy
V
összesen

HATÁLYOS
BAÉ‐MUTATÓ
0,6
2,4
0,5
0,4
0,4
0,4
1,5
1,5
3
0,1
3
0,5
0,6
0,6
6
9
9
5
3,7
3,7
6
összesen

BAÉ
2,05
595,86
10,19
7,02
50,33
0,33
2925,69
8,98
14,16
2,01
19,62
51,00
7,09
21,62
7,54
3575,99
421,35
771,57
3393,28
442,65
97,03
12 425,36
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TERÜLET (HA)

2,08
7,73
255,32
18,03
7,06
115,44
1 811,26
1,41
22,35
4,02
20,27
6,66
56,39
8,51
4,19
2,15
104,28
599,58
85,68
1050,14
24,00
4206,55

TERÜLET‐FELHASZNÁLÁS
Ln
Lk
Lf
Vt
Gksz
Gip
K‐H
K‐Km
K‐Mg
K‐Sp
K‐Sz
K‐T
KÖu
KÖk
KÖk‐I
Zkk
Ev

TERVEZETT
BAÉ‐MUTATÓ
0,6
1,2
2,4
0,5
0,4
0,4
1,5
1,5
0,7
3
0,1
3
0,5
0,6
0,6
6
9

Eg

9

Mk
Má
V
összesen

5
3,7
6
összesen

BAÉ
1,25
9,28
612,77
9,01
2,83
46,18
2 716,89
2,12
15,64
12,05
2,03
19,98
28,20
5,11
2,51
12,91
938,54
5 396,22
428,40
3885,52
144,00
14291,40

A számítást a közigazgatási terület egészére elvégeztük. Tekintettel több jogszabályi kötelezettségre (például a
nem szerkezeti jelentőségű úthálózat szomszédos terület‐felhasználásba való besorolásának kötelezettségére,
vagy az üzemtervi erdők erdőterületbe sorolásának szükségességére) a módosítás a biológiai aktivitásérték
jelentős többletét eredményezi.
A változtatás utáni számított BAÉ nem csökkent a változtatás előtti értékhez képest, így a tervmódosítás az
Étv. vonatkozó előírását betartja.
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SZABÁLYOZÁSI TERV és
HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13/2015. (X. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉVEL ELFOGADVA

1. melléklet a 13/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelethez
TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVE
/Jelmagyarázat, szelvényháló/

1.1. TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVE M=1:4000

1.2. TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG KÜLTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVE M=1:10.000

2. melléklet a 13/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelethez
TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG ÉPÍTÉSI ÖVEZETEI / ÖVEZETEI
2.1. ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK PARAMÉTEREI
A
B
C
D
E
F
1
Az építési telekre meghatározott
Az épületre
Az építési
legnagyobb
legkisebb
legkisebb
legnagyobb
2
beépítés
övezet jele
beépítettség
telekterület
zöldfelület épületmagasság
módja
3
%
m2
%
m
4
Ln‐1
SZ
40
3000
30
14,5
5
Lk‐1
SZ
40
1500
40
9,0
6
Lf‐1
O
30
700
40
6,0
8
Vt‐1
O, SZ
70
800
20
10,5
8
Vt‐2
O, SZ
60
600
30
6,0
10
Gksz‐1
SZ
40
1000
30
6,0
12
Gip‐1
SZ
40
2000
30
9,0*
13
Gip‐2
SZ
50
2500
25
6,0*
14
Gip‐3
SZ
30
4000
40
9,0*
15
K‐H‐1**
SZ
40
K
40
7,5
16
K‐H‐2**
SZ
10
K
40
7,5
17
K‐Km
‐
40
K***
40
7,5
18
K‐Mg
SZ
40
3000
40
6,0
19
K‐Sp
SZ
30
3000
50
9,0
20
K‐Sz
SZ
40
K***
40
7,5
21
K‐T
SZ
40
K***
40
7,5
*
Az épületmagasság technológia indokoltság esetén növelhető.
**
Honvédelmi indokok bármely paramétert felülírnak.
*** „K” = kialakult legkisebb telekterület szabályozású építési övezetekre a sajátos rendeltetésből következő,
szükségessé váló telekalakításra nincs előírt paraméter.

2.2. ÖVEZETEK PARAMÉTEREI
A
B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
NR
*
**

C
D
E
F
A telekre meghatározott
Az épület
legkisebb
Az övezet
legnagyobb
legkisebb
legnagyobb
beépíthető
beépítés
jele
beépítettség
zöldfelület épületmagassága
telekterület
módja
%
m2
%
m
KÖu
NR
5
NR
NR
7,5*
KÖk
NR
5
NR
NR
7,5*
KÖk‐I
NR
5
NR
NR
7,5*
Zkk
NR
3
1000
60
7,5*
Ev
NR
NR
1000
NR
NR
Eg
NR
0,5
1000
NR
4,0*
Má
NR
3,0
**
NR
7,5*
Mk
NR
3,0
**
NR
7,5*
V
NR
5
NR
NR
4,0*
V‐Sp
NR
5
NR
NR
4,0*
Nem releváns, azaz magadásától el lehet tekinteni.
A megadott legnagyobb épületmagasság értéke ‐ technológiailag indokolt esetben‐ növelhető.
A 253/1997. Korm. rendeletben szereplő paraméterek az irányadóak.

3. melléklet a 13/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelethez
EGYES SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEKKEL ÉRINTETT INGATLANOK

3.1.
1
2
3

ELŐVÁSÁRLÁSI JOGGAL ÉRINTETT INGATLANOK
A
AZ ELŐVÁSÁRLÁS CÉLJA

Intézményfejlesztés.
(Általános iskola bővítése)
Intézményfejlesztés.
(Ügyfélszolgálati iroda kialakítása)

B
HRSZ.
356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 369,
372, 373, 374, 375, 376.
552, 553

3.2.
KISAJÁTÍTÁSSAL ÉRINTETT INGATLANOK
Valamennyi helyi közút céljára történő lejegyzéssel, valamint közkert kialakítással érintett ingatlan.
Helyi közút céljára történő lejegyzéssel érintett ingatlanok:
Hrsz.:
026/91, 026/147, 026/148, 771, 026/146, 026/149, 026/150, 026/103, 026/104, 026/107, 026/129, 026/151,
782, 026/152, 783, 026/128, 026/153, 785, 026/155, 018/4, 026/154, 490, 786/2, 492, 493, 479/19, 618, 012/19,
011/76, 011/75, 011/74, 360, 07/13, 07/18, 07/7, 07/12, 172, 05/11, 05/8, 2002/1, 0130/39, 095/9, 0130/27,
2001, 095/31, 0130/17, 0130/43, 2300/3, 0126/37, 0109/14
Közkert kialakításával érintett ingatlanok:
Hrsz.:
026/107, 026/128, 026/129

3.3.
HELYI KÖZÚT CÉLJÁRA TÖRTÉNŐ LEJEGYZÉSSEL ÉRINTETT INGATLANOK
Valamennyi nem szerkezeti jelentőségű, közlekedési célú közterületi kiszabályozással érintett ingatlan.
Hrsz.:
026/91, 026/147, 026/148, 771, 026/146, 026/149, 026/150, 026/103, 026/104, 026/107, 026/129, 026/151,
782, 026/152, 783, 026/128, 026/153, 785, 026/155, 018/4, 026/154, 490, 786/2, 492, 493, 479/19, 618, 012/19,
011/76, 011/75, 011/74, 360, 07/13, 07/18, 07/7, 07/12, 172, 05/11, 05/8, 2002/1, 0130/39, 095/9, 0130/27,
2001, 095/31, 0130/17, 0130/43, 2300/3, 0126/37, 0109/14

3.4.
BEÜLTETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL MINT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI KÖTELEZÉSSEL ÉRINTETT INGATLANOK
A Helyi Építési Szabályzat szöveges előírásai által, a mindenkori telekállapot függvényében érintett ingatlanok.

4. melléklet a 13/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelethez
ÁLLATTARTÓ ÉPÜLETEK / ÉPÍTMÉNYEK VÉDŐTÁVOLSÁGA
A

B

C

D

E

F
ÉLELMISZER

ÁLLATOK

ELŐÁLLÍTÁSI
EGÉSZSÉGÜGYI,
SZOCIÁLIS, OKTATÁSI
INTÉZMÉNY

SZÁMA
/DB/

SAJÁT

SZOMSZÉD

LAKÓÉPÜLET

LAKÓÉPÜLET

Baromfi,
galamb

1‐50
51‐200
200 felett

5m
5m
5m

10 m
15 m
20 m

5m
5m
10 m

50 db felett: 100 m

3

Nyúl,
prémes állatok

1‐50
51‐200
200 felett

5m
5m
5m

10 m
15 m
20 m

5m
5m
10 m

50 db felett: 100 m

4

Sertés

1‐10
11‐50
50 felett

5m
10 m
15 m

15 m
25 m
30 m

10 m
15 m
20 m

10 db felett: 100 m

5

Szarvasmarha

1‐2
3‐10
10 felett

5m
5m
10 m

10 m
20 m
30 m

10 m
15 m
20 m

2 db felett:100 m

6

Ló

1‐2
3‐10
10 felett

5m
5m
10 m

10 m
20 m
30 m

10 m
15 m
20 m

2 db felett:100 m

7

Kecske,
juh

1‐10
11‐50
50 felett

5m
10 m
15 m

10 m
20 m
30 m

10 m
15 m
20 m

10 db felett: 100 m

10 m

20 m

20 m

100 m

1

MEGNEVEZÉS

2

8

Állat‐
Zárt trágyatároló létszámtól
független

FÚRT KÚT

1. függelék a 13/2015. (X. 28.) számú önkormányzati rendelethez
NEMZETKÖZI / ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰ ÉRTÉKEK
1.1. FÜGGELÉK RÉGÉSZETI LELŐHELYEK
A
B
LH
KÖH
1
SZÁM

2
3
4
5
*
‐

2

3
*
**
***

D

LELŐHELY NEVE /JELENSÉG/

HRSZ.

Örkénypuszta
/éremlelet/
Postadűlői tanya mögött
2
58541
/telep, temető/
Kőhalom
3
58542
/temető, szórványlelet/
Kőhalomtól É‐ra
0
70003
/szórványlelet/
Valamennyi lelőhely általános szakmai védelem alatt áll.
Koordinátákat az adatszolgáltatás nem tartalmazott.
1

1.2. FÜGGELÉK
1

AZONOSÍTÓ

C

39556

TERMÉSZETI ÉRTÉKEK*
A
MEGNEVEZÉS

Natura 2000 terület:
SCI** – Turjánvidék (HUDI20051)

‐
0131/39
06
09/9, 07/4, 07/15, 07/16

B
HRSZ.
086/33, 088, 089c, 091/18a, 091/19a, 094,
095/15, 095/28b, 095/28c, 095/32, 095/33,
095/34, 095/35, 095/36, 095/37, 095/38,
095/39, 095/40, 095/41, 095/42, 095/43,
095/48, 095/49, 0219/1, 0219/4, 0220, 0221,
0223

nemzeti ökológiai hálózat:
***
magterület, ökológiai folyosó, pufferterület
DINPI adatszolgáltatása alapján.
Kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület. Az aláhúzott helyrajzi számok
Helyrajzi számok felsorolása a táblázat alatt szerepel.

*** Magterülettel érintett ingatlanok
Hrsz.:
0223, 0222, 0221, 0220, 092, 0157/11, 0182, 0157/9, 0180, 0157/12, 0157/8, 0179, 0219/1, 0157/5, 0157/4,
0157/3, 0167, 0157/7, 0157/13, 0153, 0156, 0152, 0148/2, 0150, 0151/2, 0151/1, 0155, 0154/1, 0154/2, 0154/3,
0149, 0148/1, 0147, 0146, 0145
*** Ökológiai folyosóval érintett ingatlanok
Hrsz.:
0219/4, 0111/3, 0111/24, 0111/25, 0111/26, 0111/23, 0111/42, 0111/43, 0121/4, 0111/29, 0111/30, 0111/31,
0111/4, 0111/32, 0111/33, 0111/34, 0111/35, 0111/38, 0111/40, 0111/6, 0112, 0111/41, 0111/39, 0113/6,
0121/6, 0113/8, 0119, 0118/2, 0125/37, 0113/9, 0125/39, 0113/10, 0125/40, 0113/12, 0118/1, 0125/41,
0113/11, 0113/4, 0113/14, 0113/13, 0125/42, 0125/51, 0218, 0217/2, 0125/52, 0207/7, 0208/3, 0208/2, 0208/5,
0208/6, 0209, 0207/6, 0203, 0210, 0204, 0202/5, 0202/1, 0201/3, 0184, 0183, 0188
*** Puffer területtel érintett ingatlanok
Hrsz.:
095/28, 095/29, 095/12, 095/49, 095/43, 086/33, 095/48, 088, 089, 090, 091/19, 095/32, 095/33, 095/35,
095/37, 091/18, 095/39, 091/21, 091/17, 091/20, 095/41, 094, 095/34, 095/42, 095/36, 095/38, 091/16, 095/40,

091/23, 091/22, 091/7, 091/15, 095/15, 091/12, 091/14, 091/5, 091/4, 091/13, 091/3, 093/17, 091/11, 091/10,
091/9, 093/16, 091/2, 091/8, 093/15, 093/19, 093/14, 093/4, 093/1, 093/11, 093/10, 093/8

2. függelék a 13/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelethez
HELYI JELENTŐSÉGŰ ÉRTÉKEK
2.1. FÜGGELÉK
1
2
3
4
5
6
7
8
*

BESOROLÁS

2

B

C

MEGNEVEZÉS

HELY

Honvéd utca
[hrsz. 0207/2‐4, 0207/8‐9]
Köztársaság tér 2.
védett épületek
Művelődési ház
[hrsz. 548]
Lakóépület (vadászház) és
Jajj‐major
magtár épület
[hrsz. 0181/4]
Honvédségi lovarda épülete
[hrsz. 0116/5]
védelemre javasolt
Tarcsay út.
volt Templom
épületek*
[hrsz. 0116/5]
Kossuth Lajos utca
Templom
[hrsz. 619/1]
Kossuth Lajos utca 62.
Imaház és Kápolna
[hrsz. 657]
A védelem alatt nem álló objektumok védelem alá helyezéséről külön önkormányzati rendelet
gondoskodik.
védett terület

2.2. FÜGGELÉK
1

MŰVI ÉRTÉKEK
A

Honvéd utcai tiszti
lakóépületek együttese

TERMÉSZETI ÉRTÉKEK
A

BESOROLÁS

védett terület

B

C

MEGNEVEZÉS

HELY

Takács‐rét

Takács‐rét
[hrsz. 026/131‐135]

3. függelék a 13/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelethez
Hatályos jogszabályok kivonatos jegyzéke
ÁLTALÁNOS
1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről [Étv.]
1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről
2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről [OTrT]
2005. évi LXIV. törvény a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről [BATrT]
2007. évi CXXIII. törvény a kisajátításról
2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról
2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésről
2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről, a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető
intézkedésekről
2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről [OTÉK]
145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról
252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet a településrendezési és az építészeti‐műszaki tervtanácsokról
338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév
Bizottságról és az ingatlan‐nyilvántartási eljárás részletes szabályairól
76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet a területrendezési hatósági eljárásról
190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről
282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a
településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi
érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás
részletes szabályairól
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
312/2012. (XI. 9.) Korm. rendelet a az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről,
valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentés alapján gyakorolható
egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a
bejelentés szabályairól
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási
tevékenységekről
297/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet az ipari parkokról
85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet a telekalakításról
61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet a jogszabályszerkesztésről
24/2009. (IX. 30.) NFGM rendelet a telekalakítási és építési tilalom elrendeléséről
5/2012. (V. 10.) ÖK rendelet Pest Megye Területrendezési Tervéről [Pest Megye TrT]
KÖZLEKEDÉS
1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről
19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet a közutak igazgatásáról
103/2003. (XII. 2.) GKM rendelet a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról (4. számú
melléklet: a 103/2003. (XII. 2.) GKM rendelethez: Országos Vasúti Szabályzat)
26/2007. (III. 1.) GKM‐HM‐KvVM együttes rendelet a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről
e‐ÚT 03.03.21 számú Útügyi műszaki előírás a szintbeni közúti csomópontok méretezéséről és tervezéséről

e‐ÚT 02.01.41 számú Útügyi műszaki előírás a településrendezési tervek közlekedési munkarészeinek tartalmi
követelményeiről
e‐ÚT 03.02.21 számú Útügyi műszaki előírás közutak melletti ingatlanok, kiszolgáló létesítmények
útcsatlakozásáról
e‐ÚT 03.03.21 számú Útügyi műszaki előírás a szintbeni közúti csomópontok méretezésére és tervezésére
e‐ÚT 03.01.11 számú Útügyi műszaki előírás a közutak tervezéséről
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELEM
2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről
393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról
439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői
tevékenységről
39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról
66/1999. (VIII. 13.) FVM rendelet az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól
5/2010. (VIII. 18.) NEFRI rendelet a régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelőhely, lelet megtalálója
anyagi elismerésének részletes szabályozásáról
KÖRNYEZET‐ ÉS TERMÉSZETVÉDELEM
1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
1996. évi LIII. törvény a természet védelméről
1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról
275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről
2/2005.(I.11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezet‐használati
engedélyezési eljárásról
347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről
269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól
346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről
481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
5/1990. (VI. 18.) KöM rendelet a Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet létesítéséről
9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet a területek biológiai aktivitásértékének számításáról
14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel
érintett földrészletekről
134/2013. (XII. 29.) VM rendelet a nemzeti parkok területének övezetekbe való besorolásáról.
8002/2005. KvVM tájékoztató a nyílt karszt területek jegyzékéről /Nem hatályos!!!/
TERMŐFÖLDVÉDELEM
2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről [Tfvt.]
50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és
kezelésének szabályairól
ERDŐVÉDELEM
2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdő‐gazdálkodásról [Evt.]
153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet az erdőről, az erdő védelméről és az erdő‐gazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII.
törvény végrehajtásáról
VÍZVÉDELEM
1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

2009. évi CXLIV. törvény a vízitársulatokról
72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról
123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló
vízilétesítmények védelméről
201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről
220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól
221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a vízgyűjtő‐gazdálkodás egyes szabályairól
83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett
területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv
készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról
27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről
147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló
tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról
482/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről
18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről
18/2003. (XII. 9.) KvVM‐BM együttes rendelet a települések ár‐ és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő
besorolásáról
27/2004. (XII. 25) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen levő települések
besorolásáról
28/2004. (XII. 25.) KvVm rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és
alkalmazásuk szabályairól
27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes
szabályokról
101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai
követelményeiről
30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló
tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról
6/2009. (IV. 14.) KvVM‐EüM‐FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni
védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről
10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának
szabályairól
74/2014. (XII. 23.) BM rendelet a folyók mértékadó árvízszintjéről
ZAJ. ÉS REZGÉSVÉDELEM
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól
27/2008. (XII. 3.) KvVM‐EüM együttes rendelet a zaj‐ és rezgésterhelési határértékek megállapításáról
TALAJVÉDELEM
43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet a nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő
közzétételéről
LEVEGŐVÉDELEM
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről
4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről
4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező
pontforrások kibocsátási határértékeiről
6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának
vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS
2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
101/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és
ártalmatlanításáról szóló, Bázelben, 1989. március 22. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
241/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a jegyző hulladékgazdálkodási feladat‐ és hatásköréről
164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről
5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények
kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól
16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi
követelményekről
15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet a területi hulladékgazdálkodási tervekről
71/2003. (VI. 27.) FVM rendelet az állati hulladékok kezelésének és hasznosításukkal készült termékek
forgalomba hozatalának állategészségügyi szabályairól
23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről
45/2004. (VII. 26.) BM‐KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladékok kezelésének részletes
szabályairól
20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes
szabályokról és feltételekről
72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről
TŰZVÉDELEM
1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról
EGÉSZSÉGÜGY
1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
BÁNYÁSZAT, GEOLÓGIA
1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról
203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról
79/2005. (X. 11.) GKM rendelet a szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeiről és a Szénhidrogén
Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről
KÖZMŰVEK
2011. évi CCIX. törvény a víziközmű szolgáltatásról
MSZ 7487/2‐80
MSZ 7487/3‐80
VILLAMOS ENERGIA
2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról
2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamosmű, valamint a termelői, magán‐ és közvetlen vezetékek biztonsági
övezetéről
VEZETÉKES GÁZELLÁTÁS
2008. évi XL. törvény a földgázellátásról
19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról

TÁVHŐ‐ELLÁTÁS
2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról
157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény rendelkezéseinek
végrehajtásáról
HÍRKÖZLÉS
2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről
2003. évi CI. törvény a postáról
29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet a távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről
14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus
hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról /26.§/
KATASZTRÓFAVÉDELEM
1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemről
1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal
kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről
2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes
anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról
95/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet a veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos hatósági eljárás rendjéről
219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről
26/2014. (III. 25.) VM rendelet egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról
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kategoria
IV. kategória
III. kategória
II. kategória
I. kategória

DAKÖV KFT
2370 Dabas, Széchenyi u. 3.
Táborfalva Kirendeltség
2381 Táborfalva, Iskola u. 1.
VÁTI Városépítési Kft
Paksi Szilvia részére
Budapest
József kft. 29.
1085
Tárgy: Szolgáltatói nyilatkozat
Tisztelt Paksi Szilvia!
Adatszolgáltatás Táborfalva településrendezési helyi építési
előkészítéséhez.
- A település vízellátását 4 db mélyfúrású kút biztosítja.
•
•
•
•

szabályzat

vízműtelep Iskola u. 1. sz. – hrsz: 563 – 4. sz. kút – (B22)
Fogarasi utca 30. sz. – hrsz: 138 – 2. sz. kút – (B8)
Rákóczi utca 87. sz. – hrsz: 896 – 1. sz. kút – (B9)
Arany J. utca (Dózsa Gy.) 119. sz. – hrsz: 750/1 – 3 sz. kút – (B15)

A vízbázisok bekerített védterületen helyezkednek el .
Táborfalva, 2014. október 29.

Szakács József
üzemegység vezető

módosítás

DABASI JARASI H I V A T A L
JARASI F O L D H I V A T A L A
Targy: Tajekoztatas termofolddel kapcsolatos adatokrol
Hivatkozasi szam: nines
Melleklet: -

Ugyiratszam: 10.550/2014.
E l o z m e n y i ugyiratszam: U g y i n t e z o : N a g y Ildiko
g : +36-29/361-134, +36-29/362-380

Kerjiik, beadvanyaiban hivatkozzon iigyiratszamunkra!
Ugyfel: V A T I Varosepitesi Kft.
A z erintett ingatlan: Taborfalva (nem meghatarozott)
A z eljaras megindulasanak napja: 2014.09.01.
A z iigyintezesi hatarido: 30 nap
VATI

Varosepitesi Tanacsado es Tervezo Iroda

Korlatolt Felelossegu Tarsasag
Budapest
Jozsef krt. 29.
1085
Tisztelt Paksi Szilvia!
Megkeresesevel kapcsolatban tajekoztatom, hogy Taborfalva torzskonyve szerint a telepiiles teriileten a
kiilonbozo muvelesi agak atlagos Kataszteri tisztajovedelmet az alabbi tablazat 1-2. oszlopa tartalmazza.
Taborfalva a Soroksari I. becslojarasba tartozik, amelynek adataihoz hasonlitva a telepiilesi atlagot, a 3.
oszlopban tiintettem fel - kerese szerint - az atlagosnal jobb minosegu termofoldet.
muvelesi ag

4tl. KTJ
Ak/ha

atlagosnal jobb
minosegi
osztaly

gyiimolcsos

25.52

1-4.

szanto

10.40

1-4.

szoio

24.82

1-4.

legelo

3.92

1-4.

11.53

1-4.

3.10

1-5.

//I

//

r^t
fasitott teriilet

Egyuttal tajekoztatom, hogy a telepiilesi adatokat a Takaros ingatlan-nyilvantartasi rendszer a tulajdoni
lapok aktualis adatai alapjan allitja ossze, ezert valtozhatnak az ertekek.
D a b a s , 2014. szeptember 3.

/^^
'<>^^ ^^^^^''iX

^^^^ /
dr. Vadkerti Toth Sandor
hivatalvezeto

2370 Dabas, Bartok Bela lit 52.; www. foldhivatal.hu; S 2372 Dabas, Pf. 21.; e-mail: dabas@takarnet.hu
f: +36-29/361-134, +36-29/362-380; * : +3629/362-177
A z iigyfelfogadasi ido:
hkio: 8°°-15°°; szerda: 8°°-15°°; pentek: 8°°-ll°°

HONVEDELMI MINISZTERIUM
HATOSAGI HIVATAL
1135 Budapest, Lehel utca 35-37. • Postacim: 1555 Budapest Pf.: 70.
Telefon: 06 (1) 237-5556 • HM 27-933 • Fax: 06 (1) 237-5557 • HM 27-945
e-mail: hatosagihivatal@hm.gov.hu, web: http://hm.hatosagihivatal.kormany.hu
_
Nyt. szam: 7182/2014/hhi
1. szamu peldany

VATI Varosepitesi Tanacsado es Tervezo Iroda
1085 Budapest
Jozsef krt. 29.

Targy: Taborfalva Nagykozseg Telepiilesrendezesi eszkozeinek (TSZT,
HESZ) modositasa - elozetes adatszolgaltatas pontositasa

Tisztelt Cim!

A 2014. szeptember 25-en megtartott egyeztetesen elhangzottak szerint a korabban
5976-1/2014/hhi szamon adott allasfoglalasomat az alabbiak szerint pontositom:
1. Kiemelt fontossagu honvedelmi teriilet ovezetenek kijeldlese
Taborfalva Nagykozseg kozigazgatasi teriileten az Orszagos Teriiletrendezesi Tervrol
szolo 2003. evi XXVI. torveny (a tovdbbiakban OTrT.) 12. § (1) i) pontja szerinti kiemelt
fontossagu honvedelmi teriilet ovezetebe - a Magyar Allam tulajdonaban es a Honvedelmi
Miniszterium vagyonkezeleseben levo - alabbi bontasban osszetartozo kulteriileti ingatlanok
tartoznak:
-

0115/3, 0116/3, 0116/5 es 0116/6 hrsz,

-

0195/2, 0198/2, 0212/2, 0213/2, 0214/2 hrsz,

-

0219/4, 0221, 0223 hrsz,

-

0210 hrsz.

A z OTrT 16/C. § alapjan kerem a kiemelt fontossagu honvedelmi teriilet ovezetet a
telepiilesrendezesi eszkozokben tenyleges kiterjedesenek megfeleloen lehatarolni, es a
telepiilesszerkezeti, valamint szabalyozasi tervben - a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 6. sz.
mellekletenek megfelelo jelkulccsal - kiilonleges beepitesre szant honvedelmi terulet
teruletfelhasznalasi egysegbe sorolni sziveskedjenek.
A kiemelt fontossagu honvedelmi teriilet hatarat szabadon valasztott kontiirral meg kell
jelolni.
2. Honvedelmi erdeket szolgalo teriiletek korlatozasmentes mukodeset biztosito
vedoteriiletek kijelolese
A telepiilesrendezesi eszkozokben az orszagos telepiilesrendezesi es epitesi
kovetelmenyekrol szolo 253/1997. (XII 20.) Korm. rendelet 38. § (2) bekezdese alapjan kell
kijelolni a honvedelmi erdeket szolgalo teriiletek korlatozasmentes miikodeset biztosito
vedoteriiletet.
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Elozoek ertelmeben - osszhangban a 3. pontban leirtakkal - a telepulesrendezesi
eszkozokon a gyakorloter (0219/4, 0221, 0223 hrsz) ingatlan hataratol mert 500, 1000 meteres
vedoteruletet kerem megjeleniteni.
A honvedelmi loszerraktar bazisok („Madaras" es „Fenyves" bazis) eseteben a
loszerraktar keritesetol kell felmemi a telepiilesrendezesi eszkozokon a 200, 800, 1000 es 1500
meter sugani vedoteriileteket.
3. Heiyi epitesi szabalyzat modositasa
A helyi epitesi szabalyzat kulonleges beepitesre szant honvedelmi teriiletekre vonatkozo
reszet az alabbiak szerint kerem megfogalmazni.
a) A HESZ 7. § (3) bekezdes helyebe az alabbi szovegresz kerul:
„(3) A K - H jelii ovezetben elsosorban honvedelmi celt szolgalo letesitmenyek
helyezhetoek el a Honvedelmi Miniszterium Hatosagi Hivatal engedelyevel. Mas epitmeny
csak akkor helyezheto el, ha az adott objektum funkciojaval osszeegyeztetheto. A megengedett
legnagyobb beepitettseg a honvedelmi gyakorloter teruleten 10%, egyeb ingatlanokon 40%. A
telek teruletenek 40%-at zoldfeliiletkent kell fenntartani."
ZJ;A HESZ 14. § (3) bekezdes helyett:
„ A honvedelmi gyakorloter vedoteruleten uj letesitesii epitmenyek kozul az alabbi
epitmenyek nem helyezhetok el:
Megnevezes
„ A " , „B" vagy „ C " tiizveszelyessegi osztalyba tartozo anyagok
tarolasara szolgalo epiilet es epitmeny.
Lakas es iidiiles celjara szolgalo, szocialis, egeszsegiigyi
epiilet, epitmeny.
Telepiilesi vagy regionalis hulladekkezelo es lerako,
szeleromiipark, biomassza eromii.
Orszagos kozforgalmu vasiit, orszagos koziit

Vedotavolsag (m)
1000
1000
1000
500

„ A honvedelmi loszerraktarbazis vedoteriileten az alabbi uj letesitesii epitmenyek nem
helyezhetok el:
Megnevezes
„ A " vagy „B" vagy „ C " tiizveszelyessegi osztalyba tartozo
anyagok tarolasara szolgalo epiilet es epitmeny.
Lakas es iidules celjara szolgalo, szocialis, egeszsegiigyi, ipari
vagy iizemi epiilet, epitmeny.
Telepiilesi vagy regionalis hulladekkezelo es lerako,
szeleromiipark, biomassza eromii.
Orszagos kozforgalmu vasut, orszagos kozut
20 kV-os es nagyobb fesziiltsegii szabadvezetek es ahhoz
kozvetleniil csatlakozo transzformator allomas, kisebb
jelentosegii vasiiti csomopont.

Vedotavolsag (m)
1500
1000
1000
800
200

A honvedelmi gyakorloter es a loszerraktarbazis vedoteriileten meglevo epiiletek,
epitmenyek atalakithatoak, bovithetok, de „ A " vagy „ B " vagy „ C " tuzveszelyessegi osztalyba
tartozo anyagok tarolasara szolgalo epiilet es epitmeny, epitmenyresz nem engedelyezheto.
A Honvedelmi Miniszterium Hatosagi Hivatala a fenti eloirasoktol valo elterest,
illetoleg a meghatarozott vedoteriileten beliil mas epitmeny elhelyezesenek felteteleit egyedileg
vizsgalja."
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4. Onkormanyzati rendeletben szabalyozhato kerdesek:
„A honvedelmi loszerraktarbazis 200 meteres vedoteruleten:
olyan anyag nem helyezheto el, amely tuz keletkezesere vagy tovabbterjedesere
vezethet;
- nagyuzemi kazanhaz nem helyezheto el;
tiizgyujtas, egetes nem vegezheto."

Budapest, 2014. oktober 27.

./i^U-^^'^'%
Tisztelettel:
3-

^

Dr. Gulyas Andras ezredes
H M Hatosagi Hivatal foigazgato
neveben es megbizasabol

Ott Gabor alezredes
kiemelt referens fotiszt

Keszult: 2 peldanyban
Egy peldany: 3 lap
Ugyintezo (tel/fax): Ott Gabor alezredes (tel.:+36 (1) 236-5192; fax: +36 (1) 237-5557)
Kapjak:
1. sz. pld.: Cimzett
2. sz. pld.: Irattar
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KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEK

JEGYZŐKÖNYV

JEGYZŐKÖNYV
Táborfalva Nagyközség településrendezési eszközeinek felülvizsgálata tárgyában
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és
a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: az Eljr.)
39. § (1) bekezdése alapján összehívott egyeztető tárgyalásról.

Időpont:
2015. június 16. 10:00
Helyszín:
Táborfalva, Köztársaság tér – Polgármesteri Hivatal tárgyalója
Résztvevők: Jelen Jegyzőkönyv 1. mellékletét képező Jelenléti íven
szereplők

Tóth Bertalan polgármester úr köszöntötte a megjelenteket, és felkérte a tárgyalás
vezetésére Paksi Szilviát; a VÁTI Városépítési Kft. vezető településtervezőjét
(továbbiakban: Tervező).
1./ Tervező ismertette a tárgyalás okát és menetét:
Az Eljr. 39. § (1) bekezdése kimondja:„Véleményeltérés esetén a polgármester
egyeztetést
kezdeményezhet,
amelyről
jegyzőkönyvet
kell
készíteni.”
Az egyeztető tárgyalásra a jogszabályban meghatározott időpont betartásával a
meghívók
kiküldésre
kerültek.
Minden
tértivevény
visszaérkezett.
Az egyeztető tárgyalás meghívójához csatolva kiküldésre kerültek a Megbízói
álláspontot tükröző tervezői válaszok valamennyi, a véleményezési eljárásban
beérkezett észrevételre vonatkozóan, mely jelen Jegyzőkönyv 2. mellékletét
képezi.
2./ A véleményezési eljárás keretében az államigazgatási szervek, az érintett
területi és települési önkormányzatok, a Partnerek, valamint Táborfalva
Önkormányzata
tett
észrevételt,
illetve
fogalmazott
meg
kérést.
A meghívottak közül néhányan előre jelezték, hogy az egyeztetésen, más irányú
elfoglaltság miatt, nem tudnak részt venni. A tárgyaláson részt venni nem
tudó, ezt írásban jelző Államigazgatási szervek, illetve önkormányzatok
meghívóra küldött válaszai jelen Jegyzőkönyv 3. mellékletét képezik.
Tervező a beérkezett írásos válaszok közül kiemelte az állami főépítészi
hatáskörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és
Törvényességi Felügyeleti Főosztály, Építésügyi Osztály válaszát. Ebben a
következő szerepel:
„Megkeresésükben a tervezői válaszokban kitértek arra, hogy a véleményezési
szakaszban megfogalmazott észrevételeink alapján átdolgozták a dokumentációt,
ez azonban nem került csatolásra a meghívóhoz.
Felhívom szíves figyelmét, hogy az új módosítási szándékok tekintetében sérült az
eljárási rend.”

A levéllel kapcsolatban az alábbi válasz született, amely azonban állami főépítészi
hatáskörében eljáró személy jelenléte híján csupán rögzítette a tervezői
álláspontot. E szerint:
A véleményezési eljárás során, amint az államigazgatási szerveknek, éppúgy a
partnereknek és az érintett önkormányzat(ok)nak is lehetőségük van új tervi elem
kérését megfogalmazni. Az egyeztető eljárás során arra van kötelezettség, hogy a
véleményezési anyaghoz képest változtatásra kerülő elemek egyértelműen
beazonosíthatóak legyenek, és új módosítás esetén erről valamennyi, az
egyeztetési eljárásban érintett tudomást szerezzen. Mindkét kritérium
esetünkben teljesült, hiszen a Megbízói álláspontot tükröző tervezői válaszok
egyértelműen bemutatták a kért módosítások helyeit, illetve az egyeztető
tárgyalás meghívója minden résztvevő számára ki lett postázva függetlenül attól,
hogy az eljárás előzetes szakaszában jelezte-e azt a szándékát, hogy nem kíván
részt venni a további eljárásban. Az Eljr. nem fogalmaz meg olyan kötelezettséget,
hogy az egyeztető tárgyalás meghívója mellé újabb véleményezési anyag
csatolására lenne szükség. A módosított tervlapokat, illetve a változtatásra kerülő
szöveges munkarészeket a résztvevők számára megismerhetővé tettük, azzal
kapcsolatban észrevételeiket megfogalmazhatták.
Fentiekre tekintettel az eljárásrend sérülésére utaló kitétellel nem tudunk
egyetérteni.
Valamennyi további meghívóra született válasz a Megbízói álláspontot
tükröző tervezői válaszokat elfogadta, a településrendezési eszközök
jóváhagyását támogatta.
3./ Tervező ismertette a Megbízói álláspontot tükröző tervezői válaszokat, és
bemutatta
valamennyi
abban
vállalt
módosítás
határozattervezeten,
rendelettervezeten
és
alátámasztó
munkarészeken
történő
szöveges
átvezetésének, valamint a településszerkezeti és szabályozási tervlapokon való
rajzi változtatásának helyét és módját.
4./ A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságának jelen lévő képviselője jelezte,
hogy noha a válaszokból az derül ki, hogy közbenső véleményt nem adtak,
mellékelten átadja a közbenső véleményezési anyagra adott észrevételeiket.
5./ A Megbízói álláspontot tükröző tervezői válaszok közül a Pest Megyei
Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya által a Natura
2000 területekkel érintett változtatásoknál hiányolt részletes bemutatás kapcsán
a következő megjegyzések hangzottak el a jelenlévők részéről:
5.1./ A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főosztály jelenlévő képviselője kérte, hogy a Natura 2000 területekkel
érintett mezőgazdasági területeken a hatályos terv által megfogalmazott
korlátozások – beépíthetőség max. 2%, kialakítható telekterület min. 10.000
m2 – a továbbiakban is érvényesítve legyenek.
5.2./ A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságának jelenlévő képviselője
csatlakozva a felvetéshez, kérte továbbá annak előírását, hogy a Natura 2000
területekkel érintett ingatlanokon birtokközpont kialakításának tilalma legyen
megfogalmazva.

Tóth Bertalan polgármester abbéli nézetének adott hangot, mely szerint a
helyi építési szabályzatban az önkormányzatnak nem kell megismételnie a
természetvédelemmel kapcsolatos jogszabályi előírásokat. Véleménye
szerint, az általános mezőgazdasági előírások a Natura 2000 hálózat
lehatárolásával együttesen biztosítják, hogy az adott ingatlanok csak az
élőhelyek védelmének szempontjait figyelembe véve épülhessenek be.
A PMKH Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály és a DINPI
képviselői egyértelműen az előírások helyi építési szabályzatban való
szerepeltetését tartották szükségesnek. Ellenkező esetben – tekintettel az
intenzitásnövekedésre – csak Natura hatásbecslés elkészítésével látták
biztosítottnak annak kimutatását, hogy a beépíthetőség növelése káros
hatásokat nem eredményez-e a védett területeken.
Polgármester Úr az érvek nyomásának engedve, a kért megfogalmazás helyi
építési szabályzatba kerülését elfogadta, és azt az alábbi megfogalmazásban
vette tudomásul:
„Az általános mezőgazdasági terület Natura 2000 területtel érintett részén:
a) max. 2%-os beépíthetőség érvényesíthető,
b) min. 10.000 m2 telekterület alakítható ki, valamint
c) a vonatkozó jogszabály [OTÉK 29. § (5)-(7)] szerinti birtokközpont
nem alakítható ki.”
5.3./ A DINPI képviselője a mezőgazdasági területekre megfogalmazott
általános előírások közül kifogásolta az 58. § (1) bekezdésben szereplő
megújuló
energiaforrás
hasznosítására
szolgáló
építmények
elhelyezhetőségét. Kérte a telepítés korlátozásának kimondását a Natura
2000 területekre vonatkozóan.
Tervező az Európa 2020 dokumentumban megfogalmazott klímaváltozással
kapcsolatos elvárásokra utalt, ugyanakkor megértve az aggodalmakat, az
alábbi kiegészített előírásra tett javaslatot:
„Mezőgazdasági területen a jogszabály vonatkozó rendelkezéseiben [OTÉK
29. §] nevesített építmény(eke)n kívül – a természetvédelmi elvek
maradéktalan érvényesítése mellett –, a megújuló energiaforrás
(geotermikus, szélenergia, napenergia stb.) hasznosítására szolgáló
építmény(ek) is elhelyezhető(k).”
5.4./ A DINPI képviselője a V122. számú változtatást, amely különleges
beépítésre szánt honvédelmi területből (K-H) általános mezőgazdasági
területbe (Má) való átsorolást takar, elfogadta. A terület kezelője a DunaIpoly Nemzeti park Igazgatósága, aki nem tervez változtatást a területen.
6./ A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatalának jelenlévő képviselője a –
Megbízói álláspontot tükröző tervezői válaszban is jelzett – honvédségi területek
köré kijelölt védőtávolságok lehatárolásának javítását tudomásul vette. Kérte a
tervlapok egybedolgozott, PDF-formátumban való átküldését a honvédségi
területek jobb áttekinthetőség miatt.

7./ Tervező külön kikérte a jelenlévők véleményét a Megbízói álláspontot tükröző
tervezői válaszokban szereplő partnerségi, illetve önkormányzati kérésekként
felmerült új módosításokkal kapcsolatban.
A jelenlévők az új változtatásokat elfogadóan tudomásul vették.
8./ A jelenlevők felé kérdésként került megfogalmazásra, hogy az eljárással, a
módosításokkal kapcsolatban a véleményezési szakaszt lezárhatónak ítélik-e meg.
A jelenlevők egyöntetűen nyilatkoztak arról, hogy szakterületükkel
kapcsolatban lezáratlan kérdés nem maradt fenn, kifogást nem emelnek
a felülvizsgálatban szereplő tervi elemekkel kapcsolatban.

Polgármester Úr az egyeztető tárgyalást sikeresnek nyilvánította, hiszen nyitott
kérdés a felülvizsgálattal kapcsolatban nem maradt fenn, így a véleményezési
szakasz Képviselő-testületi lezárásának kezdeményezését jelentette be.

Összeállította: Paksi Szilvia

Jelen Jegyzőkönyv mellékletei:
1. melléklet
2. melléklet:
3. melléklet:

Jelenléti ív
Megbízói álláspontot tükröző tervezői válaszok
Államigazgatási szervek, illetve önkormányzatok
küldött válaszai

meghívóra

1. melléklet
JELENLÉTI ÍV

2. melléklet:
MEGBÍZÓI ÁLLÁSPONTOT TÜKRÖZŐ TERVEZŐI VÁLASZOK
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MEGBÍZÓI ÁLLÁSPONTOT TÜKRÖZŐ TERVEZŐI VÁLASZOK
TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATA TÁRGYÁBAN ÉRKEZETT
ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVI ÉSZREVÉTELEKRE
A 314/2012. (XI. 8.) KORM.
RENDELET 9. MELLÉKLETE SZERINTI

ÉSZREVÉTEL

TERVEZŐI VÁLASZ

Kérte, az alátámasztó
munkarészben a
településrendezési
eszközökkel kapcsolatos egyes
módosítási szándékok tételes
bemutatását, az érintett
ingatlanok, valamint a
vonatkozó hatályos és
tervezett szerkezeti- és
szabályozási tervlap kivágatok
feltüntetésével.

Figyelembe véve, hogy csak a
terület-felhasználási változás
típusaiból 130 fajta fordul elő,
összességében 882 db
változási helyen, kiszámítható,
hogy tételes bemutatásuk
esetén – 1 db A3-as oldalon
hatályos és tervezett TSZTtervlap kivágatát, valamint
hatályos és tervezett SZTtervlap kivágatát, valamint
mindezek leírását feltételezve
– max. 6 db változtatás
bemutatására kerülhet sor.
Valamennyi területfelhasználási változtatás tehát
összesen több mint 147 db
oldalt venne igénybe, a melyet
a nem szerkezeti változtatással
járó módosítások tovább
növelnének. Emellett az
azonos témakörbe tartozó
változtatásoknál megegyező
lenne a leírás szövege (pl. a
V130. változásból 40 db
található), amely ilyen
mennyiségű ismétlés esetén
követhetetlenné tenné az
alátámasztó munkarészt.
Ennek elkerülésére a típusos
módosításokat együtt
mutattuk be, azaz
összevontan, ám részletesen
ismertettük.
Nem vitatjuk azonban, hogy a
módosulások követése sok
figyelmet igényel, ezért az
anyagot kiegészítettük:
a/ Valamennyi
változtatástípusnál
feltüntettük az érintett
módosítások számait, valamint

ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERV NEVE

2.

ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZI
HATÁSKÖRÉBEN ELJÁRÓ

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
ÉPÍTÉSÜGYI, HATÓSÁGI,
OKTATÁSI ÉS TÖRVÉNYESSÉGI
FELÜGYELETI FŐOSZTÁLY
ÉPÍTÉSÜGYI OSZTÁLY
/vizsgálat és alátámasztó
munkarészekkel kapcsolatos
észrevételek/
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A 314/2012. (XI. 8.) KORM.
RENDELET 9. MELLÉKLETE SZERINTI

ÉSZREVÉTEL

TERVEZŐI VÁLASZ

ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERV NEVE

b/ terület-felhasználásonként
külön ábrákat is mellékeltünk a
jobb követhetőség végett.
/Jóváhagyandó
munkarészekkel kapcsolatos
észrevételek/

/Rendelettervezettel és
szabályozási tervvel
kapcsolatos észrevételek/

A határozattervezetben a
nevesített 3/a. melléklet
Változások bemutatása
M=1:10 000 és 3/b. melléklet
Változások szöveges leírása
mellékletek a teljes
dokumentációban azonos
elnevezéssel és az
elnevezésnek megfelelő
tartalommal szerepeljenek
A határozat-tervezet 4.
mellékleteként benyújtott, a
település területi mérlegét,
kérjük az eltérő területfelhasználási kategóriák
szerinti kimutatásban
elkészíteni a vonatkozó
jogszabálynak megfelelően

A határozat
hatálybaléptetésével
kapcsolatban kéri figyelembe
venni a R. 43. (1) bekezdését
„a településrendezési eszköz
teljes eljárás esetén
legkorábban a
településrendezési eszköz
közlését követő 15. napon, de
leghamarabb az elfogadástól
számított 30. napon lép
hatályba.”
Az államigazgatási szervek
nevében változások álltak be.

Az elnevezésbeli
különbségeket megszűntettük,
azonos elnevezéssel és
tartalommal szerepeltetjük
ezeket.

A vonatkozó jogszabályi
szöveget:
„a település közigazgatási
területének egészére
vonatkozó, az eltérő
területfelhasználási
kategóriába tartozó meglévő
és tervezett területek
meghatározása és összegzése
hektárban”
figyelembe véve módosítottuk
a területi mérleget.
(Megjegyezzük ugyanakkor,
hogy a határozat 6. számú, a
biológiai aktivitásérték
számítás eredménye című
mellékletében a kért kimutatás
már szerepelt.)
Az Önkormányzat a
tájékoztatást tudomásul vette,
a határozattervezet szövegét
ekként módosította.

Az elnevezéseket az
elfogadáskor érvényben lévő
állapotnak megfelelően
tűntetjük fel.
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A 314/2012. (XI. 8.) KORM.
RENDELET 9. MELLÉKLETE SZERINTI

ÉSZREVÉTEL

TERVEZŐI VÁLASZ

Azokat a jogszabályhelyeket,
melyek nem az építés helyi
rendjével kapcsolatosak,
kérjük, töröljék a rendelettervezetből (pl. fakivágás,
hulladék ártalmatlanítás
szabályozások).
Az építési engedély
megadásának feltételeit az
építésügyi és építésfelügyeleti
hatósági szolgáltatásról szóló
312/2012. (XI.8.) Korm.
rendelet írja elő, a
hatáskörelvonást
eredményező
jogszabályhelyeket kérjük,
töröljék a rendelettervezetből.
Javasolják, hogy a nevesített
jogszabályi hivatkozások
kerüljenek át függelékbe

Az észrevételnek megfelelően
az érintett jogszabályhelyek
törlésre kerültek.

ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERV NEVE

Az észrevételnek megfelelően
az építési engedélyezésre
vonatkozó jogszabályhelyek
törlésre kerültek.

A könnyebb kezelhetőséget
szolgáló, a rendelet részét nem
képező, szögletes zárójelben
lévő jogszabályi
hivatkozásokat az
önkormányzat továbbra is
meg kívánja tartani.
Felhívta a figyelmet a kettős
Külterületre vonatkozóan a
szabályozás veszélyeire (pl. K2, külterületi szabályozási
K5, K7, K8 jelű szabályozási
tervlapokon lévő elemek az
tervlapokon lévő területeket
irányadóak, belterületen pedig
más szabályozási tervlapok is
a meglévő és tervezett
szabályoznak)
belterületi határon belül lévő
elemek a mértékadóak. (Ezért
is szükség van a meglévő,
valamint a tervezett
belterületi határ jelölésére!)
A belterületi tervlapokon a
külterületi elemek csak
tájékoztató jelleggel jelennek
meg, míg a külterületi lapokon
a belterületi elemek jelennek
meg tájékoztató jelleggel.
Fentiekre vonatkozó előírással
a rendelet szövegét
kiegészítettük.
Kérte a R. 6. mellékletében
A 314/2012 (XI. 8.) Korm.
meghatározott szabályozási
rendelet 6. mellékletében nem
elemek használatát. Tervezett szereplő elemek használata
belterületi határ, tervezett
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A 314/2012. (XI. 8.) KORM.
RENDELET 9. MELLÉKLETE SZERINTI

ÉSZREVÉTEL

TERVEZŐI VÁLASZ

beépítésre és beépítésre szánt,
illetőleg beépítésre nem szánt
területek határa, tervezett
szabályozási vonal nem
jelölhető a szabályozási
tervlapokon.

nem tiltott. Az Eljr. 14.§
kimondja:
„A településrendezési
eszközöket a 6. melléklet
szerinti jelmagyarázat
alkalmazásával kell elkészíteni,
amelynek elemei tovább
bővíthetők.”
A meglévő és a tervezett
belterületi határ határozza
meg a belterületi lapokon a
belterület és tervezett
belterületi határon belül lévő
elemek érvényességét, ennek
szerepeltetését tehát
szükségesnek tartjuk.
A meglévő és tervezett
beépítésre szánt területek
határát ugyanakkor elhagyjuk,
helyettük övezethatárt, illetve
szabályozási vonalat fogunk
jelölni.
A „tervezett szabályozási
vonal”-megnevezést a 6.
melléklet valóban
„szabályozási vonal”-ként
szerepelteti, ám zárójelben
maga is hozzáteszi, hogy
„tervezett közterületi
telekhatár”-ról van szó.
Az OTÉK 1. számú
mellékletének 107. pontja a
„szabályozási vonal”
fogalommagyarázataként a
következőt tűnteti fel:
„a közterületet és az egyéb
nem közterületet elválasztó
vonal.”
A két jogszabályhely együttes
értelmezéséből kitűnik, hogy a
„tervezett” jelző
hozzáillesztése a „szabályozási
vonal”-szóhoz valóban
szükséges, hiszen ezzel tesszük
egyértelművé, hogy nem
jelöljük valamennyi
szabályozási vonalat, csak és
kizárólag a tervezett
„közterületet és az egyéb nem

ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERV NEVE
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A 314/2012. (XI. 8.) KORM.
RENDELET 9. MELLÉKLETE SZERINTI

ÉSZREVÉTEL

TERVEZŐI VÁLASZ
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3.

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS
TERMÉSZETVÉDELMI FŐOSZTÁLY

Kérte a rendelet-tervezetben
nevesített „3. melléklet Egyes
sajátos jogintézményekkel
érintett ingatlanok” melléklet,
„1. függelék
Nemzetközi/országos
jelentőségű értékek” „2.
függelék helyi jelentőségű
értékek” függelékek a teljes
dokumentációban azonos
elnevezéssel szerepeljenek.
Kérte a nem telekhatáron futó
szabályozási vonalak pontos
helyének a szabályozási
tervlapokon való
feltüntetését.
Megállapította, hogy a V1-V8.
módosítással érintett
ingatlanok országos
jelentőségű védett természeti
területet, ex lege védett
természeti területet, Natura
2000 hálózat területét nem
érintenek.
A V1-V130 módosítás kapcsán:
A V66., V69., V87., V99.,
V113., V116., V122., V130.
számú módosítások Natura
2000 területet érintenek. A
Szabályozási Tervben és a
Helyi Építési Szabályzatban
eszközölt módosításokat a terv
nem taglalja, azok nem
beazonosíthatók, ezért Natura
2000 hatásbecslést kell
készíteni.

közterületet elválasztó vonal”akat.
A kérést teljesítettük. A
dokumentációban azonos
névvel szerepeltetjük a
mellékletek, illetve függelékek
megnevezését.

A szabályozási szélességet a
szükséges helyeken
feltűntettük.

Választ nem igényel.

A településszerkezeti terv
határozatának 3. számú
melléklete részletesen
bemutatja a változásokat. Az
alátámasztó munkarész ezen
felül a típusos módosításokról
részletesen beszámol. A
kedvezőbb követhetőség miatt
kiegészítettük a változásokat
azok részletesebb
bemutatásával.
- Valamennyi típusos
változásnál felsoroltuk az
érintett változások számát,
továbbá
- terület-felhasználásonként
külön ábrákon is feltüntettük a
módosításokat, azok könnyebb
beazonosítása végett.
Natura 2000 hatásbecslés
elkészítését nem látjuk
szükségesnek, mivel a Natura
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A 314/2012. (XI. 8.) KORM.
RENDELET 9. MELLÉKLETE SZERINTI

ÉSZREVÉTEL

TERVEZŐI VÁLASZ
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V66. K-H - V

V69. Mk - V

V87. K-H – Ev

2000-es területeket érintő
változások közül egyik sem jár
beépítésre szánt terület
kijelölésével, a változások
mindegyike a valós használat
tényének rögzítését célozza.
Az alábbiakban egyenként
bemutatjuk, hogy melyik
változás mit takar:
Honvédségi terület helyett
(mivel nem honvédségi
tulajdonú a terület) a tényleges
használatot tükröző
vízgazdálkodási területbe való
átsorolás a földhivatali
alaptérkép nyilvántartásával
megegyezően.
Kertes mezőgazdasági terület
helyett a tényleges használatot
tükröző vízgazdálkodási
területbe való átsorolás a
földhivatali alaptérkép
nyilvántartásával
megegyezően.
Honvédségi terület helyett
(mivel nem honvédségi
tulajdonú a terület) az
országos Erdőállomány Adattár
nyilvántartása szerinti védelmi
rendeltetésű erdőterületbe
való átsorolás
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V99. K-H - Eg

Honvédségi terület helyett
(mivel nem honvédségi
tulajdonú a terület) az
országos Erdőállomány Adattár
nyilvántartása szerinti
gazdasági rendeltetésű
erdőterületbe való átsorolás.

V113. KÖu II. - Mk

A jogszabály előírása szerint a
nem szerkezeti jelentőségű
utakat a szomszédos területfelhasználásba kell besorolni.
[Lásd: 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet 9.§ (8) pont]
A változtatásra kizárólag fenti
jogszabályi előírás miatt került
sor.

V116. Má - Mk

Mezőgazdasági hasznosításon
belüli változás:
általános mezőgazdasági
terület helyett kertes
mezőgazdasági területbe való
átsorolás.

V122. K-H - Má

Honvédségi terület helyett
(mivel nem honvédségi
tulajdonú a terület) a tényleges
használatot tükröző általános
mezőgazdasági területbe való
besorolás, a földhivatali
alaptérkép művelési ágának
megfelelően.

V130. Mgy – Má

A mezőgazdasági gyepterület
terület-felhasználási
kategóriának a megszűntetése
miatt általános mezőgazdasági
területbe való besorolás.
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04.
05.

NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI
IGAZGATÓSÁG
/HATÁROZATTERVEZET KAPCSÁN/

/RENDELETTERVEZET KAPCSÁN/

Véleményt nem adott
2. sz. melléklet 7. pontjában a
nitrátérékenység mellett
javasolják feltüntetni, hogy a
település területe a felszín
alatti vizek állapota
szempontjából érzékeny
besorolású, továbbá javasolják
a település által érintett
sp.1.14.1 sekély porózus
víztest konkrét megnevezését,
valamint annak megadását is,
hogy a víztest mennyiségileg
gyenge állapotú, kémiai
állapotát tekintve pedig jó
állapotú
24.§ (1) bekezdésében kérik a
„a földtani közeg és a felszín
alatti víz szennyezéssel
szembeni védelemhez
szükséges határértékekről és a
szennyezések méréséről” szóló
6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüMFVM együttes rendelet,
valamint az „Magyarország
Vízgyűjtő-gazdálkodási
Tervéről” szóló 1042/2012.
(II.23.) Korm. határozat
feltüntetését is.
33.§ (2) bekezdés módosítása:
„a csatornahálózat
megépítéséig vízzáró
szennyvízgyűjtő berendezés
létesíthető” és a mondat
második felét törölni kérik az
egyedi biológiai kistisztítóműről.
Javasolta a 48. § (3)
bekezdésből törölni az egyedi
biológiai szennyvíztisztítóban
történő szennyvíztisztítás
lehetőségére vonatkozó bc)
pontot.
Véleménye szerint a
rendelettervezetben
megfogalmazott előírásokban
indokolt lenne a már beépített
területeken az ingatlan
tulajdonosokat kötelezni az
ivóvíz- és szennyvízcsatorna
hálózatra való mielőbbi

A településszerkezeti terv
leírását a javasoltak szerint
kiegészítettük.

A kért jogszabályi
hivatkozásokat feltűntettük.

Az előírást módosítottuk a
kérésnek megfelelően.

Az előírást módosítottuk a
kérésnek megfelelően.

A vízi közmű szolgáltatásról
szóló 2011. évi CCIX. törvény
55.§ (1) bekezdése a javasolt
kitételt tartalmazza.
Megismétlése nem
megengedett.
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06.

FŐVÁROS KATASZTRÓFAVÉDELMI
IGAZGATÓSÁG IGAZGATÓHELYETTESI SZERVEZET
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI
OSZTÁLY
06a. ORSZÁGOS VÍZÜGYI
FŐIGAZGATÓSÁG
07. PEST MEGYEI
KATASZTRÓFAVÉDELMI
IGAZGATÓSÁG
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI
OSZTÁLY
08. BUDAPEST FŐVÁROS
KORMÁNYHIVATALA
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY
09. NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG
ÚTÜGYI, VASÚTI ÉS HAJÓZÁSI
HIVATAL
10. NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG
LÉGÜGYI HIVATAL
11. PEST MEGYE KORMÁNYHIVATAL
KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉGE
ÚTÜGYI OSZTÁLY
12. FORSTER GYULA NEMZETI
ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉS
VAGYONGAZDÁLKODÁSI
KÖZPONT
13. PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
ÉRDI JÁRÁSI HIVATALA
ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI
OSZTÁLY
14. PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
FÖLDHIVATALI FŐOSZTÁLY

15.

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
ERDÉSZETI IGAZGATÓSÁGA

rákötésre a felszín alatti vizek
mennyiségi és minőségi
védelme érdekében.
A benyújtott véleményezési
anyagot elfogadta.

Választ nem igényel.

Nem adott véleményt.

-

Tűz- és polgári védelmi
szempontból kifogást nem
emelt.

Választ nem igényel.

Közegészségügyi szempontból
észrevételt nem tett.

Választ nem igényel.

Észrevételt nem tett, az anyag
elfogadását támogatta.

Választ nem igényel.

A TRE-eszközök
módosításához hozzájárult.
Kifogást nem emelt.

Választ nem igényel.

Nem adott véleményt

-

A településrendezési eszközök
módosítását nem kifogásolta.

Választ nem igényel.

A 0126/32-34 hrsz.-ú 9,4 ha
nagyságú terület gazdasági
övezetbe való átsorolásához
nem adta meg a
hozzájárulását, mivel nem
érezte kellően
alátámasztottnak.
Tájékoztatott arról, hogy
erdőnek az országos
Adatállomány Adattárban
erdőként szereplő erdő
tekinthető.
Megállapította, hogy az
erdőket a rendeltetésüknek
megfelelően kell szerepeltetni.

Az Önkormányzat a kérést
visszavonta.

Választ nem igényel.

A tájékoztatást az
Önkormányzat tudomásul
vette.
A kérés okafogyott, mivel az
anyag ekként szerepelteti az
erdőterületeket.
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Kérte, hogy erdőt érintő
igénybevételeket ne, vagy csak
valóban kivételesen indokolt
esetben tervezzenek.
Felhívja a figyelmet az OTÉK és
az Etv. közötti ellentmondásra
a beépíthetőség kapcsán.
Megállapította, hogy a
biológiai aktivitásérték nem
csökkenhet.

17.

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
HATÓSÁGI HIVATAL

18.

DABASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY

19.

MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS
FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI
BÁNYAKAPITÁNYSÁG
NEMZETI MÉDIA ÉS HÍRKÖZLÉSI
HATÓSÁG HIVATALA

20.

Az infrastrukturális
létesítmények (út, víz, gáz,
elektromos áram, csatorna,
kábel, TV stb.) elhelyezését
erdő igénybevétele nélkül
kérte.
Javasolta, hogy az erdők
védelme érdekében, az erdők
mellett egy fahossznyi sáv
maradjon beépítetlenül.
Megállapította, hogy a
szabályozási és szerkezeti
tervben a honvédelmi
területek lehatárolása az
adatszolgáltatásnak
megfelelően megtörtént.
A védőterületek jelölésének
pontosítását kérte:
-A 0219/4, 0221, 0223 hrsz.-ú
ingatlanok határától 500 és
1000 m es védőterületet kért.
-A honvédelmi lőszerraktár
bázisok esetében a
lőszerraktár kerítésétől kérte
felmérni a 200, 800, 1000 és
1500 méteres sugarú
védőterületeket.
Megállapította, hogy az
elfogadásnak
közlekedésbiztonsági
szempontból akadálya nincs,
ezért a módosításokhoz a
hozzájárulását megadta.
A településrendezési eszközök
módosításához hozzájárult.
Megállapított, hogy az anyag
tartalmaz hírközlési fejezetet,
a mellékelt rendelet hírközlési

Az Önkormányzat az üzemtervi
erdőterületet érintő gazdasági
fejlesztést visszavonta.
A tájékoztatást az
Önkormányzat tudomásul
vette.
A terv az Étv. előírását
betartotta, azaz a település
biológiai aktivitásértékét a
változásokat követően nem
csökkentette.
A kérést az Önkormányzat
tudomásul vette.

A javaslattal a rendelet
szövegét kiegészítettük.

Választ nem igényel.

A védőtávolságokat az
észrevételnek megfelelően
javítottuk.
/Megjegyezzük, hogy a
lőszerraktárbázisok kerítése –
adatszolgáltatás híján – a
Google légifotó alapján került
feltűntetésre./

Választ nem igényel.

Választ nem igényel.

Választ nem igényel.
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Budapest, 2015. június hó

…………………………….
Paksi Szilvia sk.
vezető településtervező

érdeket nem sért, ezért az
elfogadás ellen kifogást nem
emelt.
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MEGBÍZÓI ÁLLÁSPONTOT TÜKRÖZŐ TERVEZŐI VÁLASZOK
TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATA TÁRGYÁBAN ÉRKEZETT
ÖNKORMÁNYZATI ÉSZREVÉTELEKRE
A 314/2012. (XI. 8.) KORM.
RENDELET 37.§ (2) C) SZERINTI

ÉSZREVÉTEL

TERVEZŐI VÁLASZ

A tervmódosítás Képviselőtestületi jóváhagyását
támogatta.
Az anyagot áttekintette,
megfelelőnek találta, kifogást
nem emelt.

Választ nem igényel.

ÖNKORMÁNYZAT NEVE

1.

PEST MEGYEI FŐÉPÍTÉSZ

2.

PUSZTAVACS KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

Budapest, 2015. június hó

…………………………….
Paksi Szilvia sk.
vezető településtervező

Választ nem igényel.
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MEGBÍZÓI ÁLLÁSPONTOT TÜKRÖZŐ TERVEZŐI VÁLASZOK
TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATA TÁRGYÁBAN ÉRKEZETT
PARTNERI ÉSZREVÉTELEKRE
ÉSZREVÉTEL

TERVEZŐI VÁLASZ

1.

A 314/2012. (XI. 8.) KORM.
RENDELET 29.§-A SZERINTI
PARTNER NEVE
GAJDÁCSI ISTVÁN

Kossuth Lajos út 204. szám
alatti telephely fejlesztését
lehetővé tevő szabályozás
megteremtése, amely
pályázatokon való indulásra is
alkalmas.

2.

GAZSÓ GÁBOR

Kérte a tulajdonában lévő
019/98, 019/99, 019/100,
valamint 019/101 hrsz.-ú
ingatlanok területéről a
lakóterületi fejlesztés
levételét, hogy tanyás
ingatlanok megvalósítása
váljon lehetővé.

3.

HALUPKA MIKLÓS

Kérte a tulajdonában lévő
019/32, 019/33, 019/87,
valamint 019/88 hrsz.-ú
részben Mk-, részben Má-,
besorolású ingatlanok
különleges beépítésre szánt
üzemi területbe (K-Mg)
sorolását.

Az Lf-1 építési övezeti
besorolás gazdasági
tevékenység elhelyezését
ugyan lehetővé teszi, ám a
pályázatokon való indulásnál
követelményként támasztott
ipari területi besorolást nem
teljesíti. A hosszú évtizedek óta
ezen az ingatlanon működő
vállalkozás fejleszthetőségére
a Gip-2 építési övezet
megadása alkalmas.
/Ugyanebbe az építési
övezetbe lett besorolva az utca
túloldalán lévő Ferroplast Kft.
telephelye is./
Az Lf-1 építési övezeti
besorolás Má övezeti
besorolásra változott. A
lakóterületi fejlesztéshez
tartozó útszabályozás elvetésre
került.
A szintén lakóterületi
fejlesztésre kijelölt 019/39,
019/42, 019/43, 019/83,
019/96, 019/97, 019/102,
019/103 hrsz.-ú ingatlanok
tulajdonosa a módosítást
ismerve, azt elfogadta.
A 019/87 hrsz.-ú ingatlan egy
részén üzemtervi erdőterület
található, melynek megtartása
az erdőtörvény előírásai miatt
indokolt. A további ingatlanrész, illetve a további
ingatlanok K-Mg- területté
történő besorolására sor
került.
A módosítás kapcsán a 019/32
és a 019/33 hrsz.-ú telkek
közterületi kapcsolatának
megteremtésére a telkek
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4.

IVÁNYI NORBERT

Budapest, 2015. június hó

…………………………….
Paksi Szilvia sk.
vezető településtervező

Kérte a tulajdonában lévő
046/24 hrsz.-ú, Má-besorolású
ingatlan tojótelep létesítésére
alkalmas besorolásának
megadását (különleges
beépítésre szánt üzemi
terület: K-Mg).

019/87 hrsz.-ú telekkel való
összevonására is javaslatot
tettünk.
A terület egy részén – a
földhivatali nyilvántartás
szerint, valamint temészetbeli
állapotát tekintve –
erdőterület található, melynek
megtartása az erdőtörvény
előírásai miatt indokolt. A
további részek K-Mg- területté
történő besorolására sor
került.
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MEGBÍZÓI ÁLLÁSPONTOT TÜKRÖZŐ TERVEZŐI VÁLASZOK
TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATA TÁRGYÁBAN ÉRKEZETT
TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉRÉSEI

1.
2.
3.

TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT KÉRÉSE
A HÉSZ SZÖVEGÉBEN AZ ALÁBBI
MÓDOSÍTÁSOK / JAVÍTÁSOK:

4.
5.
6.
7.
8.

A SZABÁLYOZÁSI TERVLAPOKON
AZ ALÁBBI MÓDOSÍTÁSOK

9.

/JAVÍTÁSOK:

10.
11.

12.
13.

14.
Budapest, 2015. június hó

…………………………….
Paksi Szilvia sk.
vezető településtervező

A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖKBEN VALÓ VÁLTOZTATÁS
1./ A HÉSZ 10.§(3) bekezdés szövegéből a „Vízfolyások,”-szó
törlésre kerüljön.
2./ A HÉSZ 17.§(3) bekezdés teljes szövege törlésre kerüljön.
3./ A HÉSZ 20.§(3), (4) és (5) bekezdéseinek teljes szövege
törlésre kerüljön.
4./ A HÉSZ 22.§(1) bekezdés szövegében az „1994. évi LV.
törvény” szöveg törlésre kerül.
5./ A HÉSZ 26.§ teljes szövege törlésre kerüljön.
6./ A HÉSZ 27.§(2) bekezdése helyébe az alábbi szöveg kerüljön:
„Állattartó épületek/építmények védőtávolságát e Rendelet 4.
melléklete szabályozza.” A HÉSZ 4. melléklettel egészüljön ki.
A HÉSZ 43.§ (1) a) pontja helyébe a hatályos szöveg 4.§ (2) b)
pontja lépjen.
B1.:
A Vogt-Kúria kerüljön ki a helyi értékek közül. /A HÉSZ 2.
függelékének táblázatát is érinti./
B3.:
A 865/2 hrsz.-ú ingatlan legyen útként (kt.) jelölve.
B6.:
A 645/1 hrsz.-ú ingatlan ne legyen Gip, maradjon Lf. A v5
tervezési terület módosul.
B8.:
A 617 hrsz.-ú ingatlan legyen közterület (kt.), elővásárlási jog
van rá bejegyezve. A hatályos terv szerinti utcavezetés
szerepeljen.
B8.:
A 656/2 hrsz.-ú ingatlan ne legyen út (kt.), mert a mögöttes
fejlesztés elmarad.
B9.:
A 0109/6-12 hrsz.-ú ingatlanok kerüljenek vissza Má-területbe (a
terven: Gip-1 építési övezetben szerepelt), mert a Földhivatal
nem engedte ezeket kivonni művelésből.
B9.:
A volt laktanya területe környéki tervezett utak egy részének
szabályozása maradjon el.

3. melléklet:
ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK, ILLETVE ÖNKORMÁNYZATOK MEGHÍVÓRA KÜLDÖTT
VÁLASZAI

VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZT LEZÁRÓ TESTÜLETI DÖNTÉS

ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZI HATÁSKÖRÉBEN ELJÁRÓ PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL VÉGSŐ SZAKMAI VÉLEMÉNYE

