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ELŐZMÉNYEK
Felsőpakony község közigazgatási területének egészére 2000. évek első felében készültek el a településszerkezeti terv és szabályozási terv, valamint az építés jogi kereteit meghatározó helyi építési szabályzat. Az elkészült
tervek teljes felülvizsgálatára 2009. évben került sor. A felülvizsgálatot és módosítást a 61/2009. (III. 25.) önkormányzati határozattal fogadta el az önkormányzat. A koncepció és településszerkezeti terv alapján került sor a
kül- és belterületet egyaránt lefedő szabályozási terv elkészítésére, valamint a helyi építési szabályzat rendelkezéseinek megfogalmazására. 3/2009.(III. 25.)ÖK rendelet egységes szerkezetűvé vált, a rendeletbe beépültek a
2/2011. (I. 31.) számú módosító rendelet rendelkezései is. Felsőpakony közigazgatási területére a T-1 jelű belterületi és a T-2 jelű külterületi szabályozási terv van hatályban, mindkét szabályozási terv a helyi építési szabályzat mellékletét képezi.
A fentiekben szereplő dokumentumokat az elmúlt években bekövetkezett társadalmi-, gazdasági- változásokhoz,
és az önkormányzat lehetőségeihez, valamint a törvényi, jogszabályi változásokhoz szükséges igazítani. Az
új országos jogszabályok tartalmi követelményeinek és előírásainak megfelelő új településszerkezeti tervet az új
településfejlesztési koncepciót alapul véve kell elkészíteni. Az építésjogi jogszabályok és az építésjogi eljárási
rendszerek, valamint az építésjogi sajátos jogintézmények teljesen átalakultak. A jogi környezet kötelezővé
teszi az új rendszerhez való igazodást, a településszerkezeti terv 10 évenkénti és a helyi építési szabályzat 4
évenkénti felülvizsgálatát. A hatályos rendezési tervek részmódosítása az új tartalmi és formai előírások miatt
csak korlátozott ideig történhet, ezután változatlan formában a tervek a hatályos jogszabályok alapján csak
december 31-ig alkalmazhatók.
Felsőpakony község képviselő-testülete önkormányzati határozatban döntött arra vonatkozóan, hogy felülvizsgálja településfejlesztési koncepcióját és településrendezési eszközeit, igazodva az új országos jogszabályi
környezethez, az eltelt időszakban bekövetkezett társadalmi-gazdasági változásokhoz, a településfejlesztési
célokhoz, valamint az egyedi kérelemként érkezett tulajdonosi fejlesztési igényekhez.
A fenti dokumentumok felülvizsgálatának módszertani alapját, egyeztetési folyamatát a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet határozza meg. A Korm.
rendelet alapján a koncepciót és településrendezési eszközöket helyzetfeltáró, -elemző és -értékelő munkarész,
összefoglalóan Megalapozó vizsgálatok készítése előzi meg.
Jelen megalapozó vizsgálatokat tartalmazó munkarész kidolgozása a Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott tartalmi követelmények figyelembevételével történt. A Korm. rendelet szerint a tartalom elemei összevonhatók, átcsoportosíthatók, indokolt esetben egyes elemei elhagyhatók, illetve azokat a település méretének,
sajátosságainak, a településhálózatban betöltött szerepének, valamint az adott témakörnek megfelelő részletezettséggel kell kidolgozni. Felsőpakony község önkormányzat képviselő-testülete .../2016. (.......) önkormányzati
határozatával döntött arról, hogy a megalapozó vizsgálat megfelel a tervezés alapjának, és elfogadta a város
fejlődési irányát meghatározó jövőképet és célrendszert.
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BEVEZET
TÉS

A települéésfejlesztési koncepció
k
az épített környeezet alakításááról és védelm
méről szóló 19997. évi LXXV
VIII. törvény
(Étv.) szeerint a képviseelőtestület által elfogadott dookumentum, amely
a
a telepüülések hosszú távú fejlesztéési elképzeléseit foglalja össze. A koncepció bizztosítja a teleppülésfejlesztéss összehangoolt megvalósulását; rendszeerbe foglalja
a települéés közigazgatási területére kiterjedő önkoormányzati teelepülésfejleszztési döntésekket. A koncepcció elsősorban teleppüléspolitikai dokumentum,
d
amelynek kidoolgozásában a természetess és épített addottságok melllett a társadalmi, a gazdasági,
g
a környezeti
k
szeempontokat éss az ezeket bizztosító intézményi rendszerreket kell megvizsgálni.
Jelen tellepülésfejleszztési koncepció a 314/2012.(XI.8.) korrmányrendeleetben foglaltaaknak megfeelelő metodikával készült.
k
A Hossszú távú Teleepülésfejlesztési Koncepcióó (TFK) első kötete,
k
a Megaalapozó tanulm
mány pedig
2 fejezetbből áll (Helyzzetfeltárás, Heelyzetelemzéss és -értékelés). A második kötet tartalm
mazza majd a település
hosszú táávú jövőképét,, a célok rendsszerét és – mivel integrált teelepülésfejlessztési stratégiaa nem készül – a megvalósítás esszközeinek és a szükséges intézményi hááttér leírását.
Mivel a teelepülés jövőbbeni fejlesztésseit az adottsáágokra kell éppíteni, az elsőő munkafázisáában szélesköörű adat‐és
információgyűjtés törtéént Felsőpakony legfontosaabb jellemzői és
é számszerűűsíthető adataai körében. Azz adatok és
az inform
mációk értékeléésével rajzolóódik ki pontosaabb kép a teleepülés jelenleggi adottságairról, értékeiről, problémáiról, melyeeket a helyzeteelemző és –érrtékelő munkaarész tartalmaaz.
A Partnerségi Tervet a település kéépviselőtestülete a 2015. november
n
2.-ai hatállyal, a 92/2015.(X.119.) számú
Képviselőő-testületi hatáározattal fogaddta el.
A Partnerrségi Terv leírrja a partnerekk körét és azook tájékoztatáási módját; tovvábbá a javaslatok és vélem
mények dokumentálásának módjáát és a tervek nyilvánosságáát biztosító inttézkedéseket.
1.1. TELEPÜLÉSHÁLÓZAATI ÖSSZEFÜGG
GÉSEK, A TELEPÜLÉS HELYE A TELEPÜLÉSH
HÁLÓZATBAN, TTÉRSÉGI KAPC
CSOLATOK

Felsőpakony
 Budapessti Agglomeráciió DK‐i szektor
 Pest megye, Gyáli járáss
1 km
 terület 13

2

 belterület 106 ha, külteerület 1429 ha
 nagyközzség
 lakónépesség 3300 fő

Felsőpakony Budapestttől délre az aggglomeráció délkeleti
d
részéében helyezkeedik el, Budapeest határától 9 kilométerre, Gyál, Vecsés, Ócsaa és Üllő közöött. Szoros kappcsolatot ápoll a környező településekkel
t
l: Dabas, Ócsa és Budapest biztoosítják a közép- és felsőfokkú ellátásokat. Inárccsal és Ócsával közöösen valósítottták meg a közzműfejlesztéseket. Gyál,
G
Ócsa éss Alsónémedi településekke
t
l együtt a Gyááli járás tagja.
Fekvése, földrajzi elheelyezkedése teehát igen kedvvező: az M5 és
é M0 autópáályák mentén, a Liszt Ferennc Nemzetközi repülőtér közelébeen, ugyanakkoor a légi folyossóján kívül.
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Fiatal település: az 1990-es választásokkor nyerte
vissza önálló jogát, korábban Gyál társközsége volt.
Fejlődése a hatvanas évek parcellázásaival kezdődött
meg, és a főváros közeli fekvés, a kiváló közúti és
vasúti megközelíthetőség népszerűvé tette a települést.
A munkavállalók döntő többsége Budapestre jár be
dolgozni, illetve a fiatalok is igáznak a középiskolába,
egyetemre, ezért Felsőpakony lényegében alvótelepülés. Zsáktelepülés lévén átmenő forgalma nincs, erdők
veszik körül ezért csendes és kellemes lakókörnyezetet kínál, amit kiegészít az infrastruktúrával való jó
ellátottsága is.
Fejlődésének köszönhetően Felsőpakony 2013-ban
nagyközség lett.
1.2. A TERÜLETFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOKKAL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA
Az Országos Területfejlesztési Koncepció megállapítása szerint a Budapesti Agglomeráció, a fővárossal és az
elővárosi gyűrűvel együtt az ország legversenyképesebb területe, az ország legfontosabb kapcsolódási pontja,
amely egyedülállóan alkalmas arra, hogy rajta keresztül hazánk egésze bekapcsolódjon az európai, illetve a globális gazdasági, kulturális vérkeringésbe. Az ország egyetlen világvárosaként számos funkciójából adódóan nem
a hazai térségekkel, hanem más, elsősorban közép-európai, nagyvárosi térségekkel kell versenyeznie, így versenyképessége, és a többi régióval való együttműködésének hatékonysága alapvetően befolyásolja az ország
egészének fejlődési pályáját. Az alapvető stratégiai célkitűzés, hogy ez a nagyvárosi agglomeráció a középeurópai térség meghatározó, a kelet-közép európai térség vezető szervezőközpontja, a Kárpát-medence gazdasági centruma legyen.
Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) – Nemzeti Fejlesztés 2030 - az ország
társadalmi, gazdasági, valamint ágazati és területi fejlesztési szükségleteiből kiindulva egy hosszú távú jövőképet, valamint fejlesztéspolitikai célokat és elveket határoz meg. Ezek alapján jelöli ki a 2014–2020-as fejlesztési
időszak nemzeti, szakpolitikai súlypontjait.
Az agglomeráció alapvetően Pest megye északi részén húzódik, de a szomszédos megyékben is található több
település, amelyeknek Budapest felé irányuló napi kapcsolatai vannak. Az agglomerációt az európai nagyvárosok
közvetlen vonzáskörzetében tapasztalt kihívások jellemzik:
 Ezek közül kiemelhető az óriási tömegigényeket kiszolgáló közlekedés, amelyet a Budapest felé irányuló és az agglomeráción belüli kapcsolatok nehézségei mellett még a Budapest központú országos közlekedési hálózat átmenő forgalma is terhel.
 Szintén külön említendő a stratégiailag és térségi szinten kevéssé koordinált fokozódó beépítés és a települések összenövése, melynek eredményeként fenntarthatóságában sérül a területhasználat (ritkul az
ökológia-rekreációs hálózat, károsodik a táji és kulturális örökség), a lakó és a termelő-szolgáltató funkciók kedvezőtlenül keverednek, hiányoznak a valós települési központok.
 Továbbá a térség az ország legkedvezőbb demográfiai adottságú területeként nagy kihívások elé állítja
az oktatási-nevelési közszolgáltatásokat.
 Az agglomerációs kihívások eredményes kezelése csak a települési és a megyei szereplők koordinált
együttműködésében képzelhető el.
 Pest Megye Területfejlesztési Koncepciója részét képezi az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési
Koncepciónak. A megye földrajzi elhelyezkedésének következménye, hogy az európai fő áramlási irányok, a transzeurópai közlekedési útvonalak jelentős része a megyében kapcsolódnak össze; de a megye országos térszerkezetben elfoglalt speciális szerepét a szomszédos megyék illetve tájak irányába
ható több tradicionális kapcsolódási pont és zóna megléte is biztosítja.
 Pest megye fejlesztési irányaiként az OFTK az alábbiakat jelöli meg:

TÉR-T-REND KFT.

7

FELSŐPAKONY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI








MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

A gazdaság dinamizálása, több lábon álló gazdaságfejlesztés, egyszerre építve a feldolgozóipari- és agrár-tradíciókra, valamint az új iparágak, szolgáltatások fejlesztésére.
Befektetés-ösztönzés, a tőkevonzó képesség javítása, az egyes térségek endogén erőforrásaira alapozva. A gazdasági húzótérségek innovációs- és versenyképességének javítása, az M0-ás körgyűrű és
a Ferihegyi Gazdasági Övezet logisztikai-vállalkozási zónáinak fejlesztése, a megye leszakadó térségeinek gazdasági felzárkóztatására kiemelten építve a KKV szektorra.
Társadalmi megújulás, a közösségek és a bizalom erősítése, az együttműködések ösztönzése és intézményesítése, a családi értékek előtérbe helyezése, a lakosságának egészségi állapotának javítása,
az oktatás intézményi- és tartalmi megújítása, kiemelt figyelmet fordítva a gazdaság igényeire. Területi
ás társadalmi kohézió, az esélyegyenlőség javítása.
A térszerkezet fejlesztése és kiegyensúlyozása, a metropolisz térség, benne Pest megye hálózatos térstruktúrájának kialakítása, a térség geostratégiai adottságainak jobb kihasználása, a belső közlekedési
kapcsolatrendszer fejlesztése kiemelten az elővárosi közlekedés, valamint a térségi központok és vonzáskörzeteik tekintetében. Tervezett, koordinált térségfejlesztéssel, takarékos területhasználattal a metropolisz régió többi szereplőjével együttműködő, emellett vonzó, kiemelkedő környezeti feltételeket és
életminőséget biztosító tér kialakítása.

Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2013-ban készült, amely kiemeli, hogy milyen komoly fejlődési
lehetőséget jelenthet a közösségek számára, ha a kulturális örökség és a helyi identitást hordozó kultúra nagyobb teret nyer a közoktatásban, a helyi gazdaság és a turizmus fejlesztésében, a közösségi terek működtetésében.
Pest megye gazdasága, társadalma és értékei sokszínűek. Közösségei, települései fejlettsége, külső és belső
kapcsolatai, a jövedelem, a gazdasági profil, a közmű és közszolgáltatások, vagy a közlekedési infrastruktúra
tekintetében egyaránt jelentősek a területi különbségek – tehát a megye nem egy Budapest körüli egységes
funkcionális várostérség. Pest megye a maga fejlett és kevésbé fejlett térségeivel, gazdasági – társadalmi problémáival és lehetőségeivel leképezi az ország egészének helyzetét.
2006-2007-ben készült a Budapesti Agglomeráció Területfejlesztési Koncepciója és Stratégiai Programja:
az ebben megjelölt fő fejlesztési célok közül elsősorban az életminőség javításával (metropolisz-térség-építéssel)
és a középtávon jelentkező „kapu” szerep kialakításával foglalkozik. A „híd” (transzfer) szerep kialakítása, a várostérség átalakulásának, modernizációjának forgatókönyve hosszabb távon érvényesíthető.
1. sz. prioritás: A térszerkezet kiegyensúlyozása, élhető és hatékony várostérség feltételeinek megteremtése
1. Program: Urbanizált centrumok, társközpontok rendszerének kialakítása és fejlesztése
2. Program: Fenntartható fejlődés térbeli struktúráinak meghatározása és irányított-koordinált fejlesztése
3. Program: Közlekedési rendszerek és hozzáférés fejlesztése
4. Program: A környezeti állapot, környezetminőség védelme és fejlesztése
2. sz. prioritás: Társadalmi Innováció, térségi kohézió erősítése, a társadalmi tőke növelése
5. Program: Keresletre reagáló és felkészülő foglalkoztatási és képzési rendszer feltételeinek megteremtése
6. Program: Szociális és egészségügyi ellátórendszerek területi összehangolása, hozzáférhetőség biztosítása
3. sz. prioritás: Gazdaságfejlesztés, piac- és hálózatépítés
7. Program: Turizmusfejlesztés
8. Program: A gazdasági szektor innovációjának támogatása
9. Program: Térségmarketing, információszolgáltatás
Az agglomerációs zóna feszültségei:
 A térszerkezet egyenlőtlensége,
 Hiányos funkciók és kapcsolatok,
 A szuburbanizáció hatására nagymértékben nő az egyéni közúti közlekedés – hiányzik a megfelelő tömegközlekedési infrastruktúra és kapacitás,
 Hiányos kommunikáció az egyes önkormányzatok között, illetve a menedzsment szervezetek között.
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A Budapesti Agglomeráció Területfejlesztési Koncepciójának legfőbb mondanivalója az, hogy Budapest és a
körülötte lévő agglomerációs gyűrű egy együttműködő térségként fejlődhet a legjobban. A további fejlesztés és
stratégia az alábbi alapelvekre kell, hogy épüljön:
 gazdasági hatékonyság,
 lakhatóság és élhetőség,
 méltányosság és társadalmi igazságosság,
 kisugárzás,
 kooperativitás.

1.3. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA
A területrendezési tervek és ezeken keresztül a területrendezés célja az országra, illetve térségeire kiterjedően a
területfelhasználás rendjének és a területhasználat szabályainak megállapítása, amely biztosítja a területi
adottságok és erőforrások hosszú távú, illetve nagy távú hasznosítását és védelmét, az ökológiai elvek érvényesítését, a műszaki-infrastrukturális hálózatok összehangolt elhelyezését és a területfelhasználás rendszerét,
optimális hosszú távú területi szerkezetét.1
Az országos szinten, illetve országos érdekből meghatározott területfelhasználási és övezeti szabályok megszabják a kiemelt térségek és megyék területrendezési tervei, és így közvetve a településrendezési eszközök mozgásterét is, mivel az összhang megteremtése érdekében a különböző szintű (országos, megyei, települési)
rendezési tervek egymásra épülő rendszert alkotnak, az alacsonyabb szintű tervnek meg kell felelnie a magasabb szintű terv előírásainak. Így az országos területfelhasználási kategóriák területén kiemelt térségi, illetve
megyei területfelhasználási kategóriákat, a kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriák területén
települési területfelhasználási egységeket2 lehet kijelölni, az országos és térségi övezetek területi lehatárolásának
figyelembevételével, pontosításával.
Felsőpakony község esetében az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvénnyel (OTrT) és
a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervvel3 (BATrt) az összhangot a településszintű rendezési terv
kapcsán kell biztosítani. Amennyiben indokolt bizonyos eltérési lehetőségekre a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet ad lehetőséget.
A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálatánál az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003.
évi XXVI. törvény 2014. január 1-től hatályos állapotát (OTrT) vettük alapul. Ennek részletesebb elemzése azért
indokolt, mivel a hatályos, 2011.-ben felülvizsgált BATrt értelemszerűen még nem lehet teljes összhangban az
OTrT-vel, így a BATrt egyes rendelkezéseit, valamint a műszaki-infrastrukturális hálózatok nyomvonalát, övezeti
előírásokat és lehatárolásokat az OTrT felülírja a BATrt módosításáig.
1.3.1. ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV
Az OTrT mellékletei tartalmazzák az országos jelentőségű közlekedési infrastruktúra-hálózatok térbeli rendjét és
az országos jelentőségű építmények elhelyezkedését, az országos területfelhasználási kategóriák területi lehatárolását, valamint az országos övezetek rendszerét, melyeket a megyei területrendezési tervekben, valamint az
érintett települések településszerkezeti tervében kell meghatározni, pontosítani.
Az OTrT szerkezeti tervlapja országos jelentőségű szerkezeti elemként Felsőpakony közigazgatási területére vonatkozóan a következőket tartalmazza:


a közigazgatási terület északnyugati határán halad az M0-ösautóút, M5 és 11. számú másodrendű főút
közötti szakasza,ill. a nagyközséget nyugatról érinti az M5(Budapest-Röszke) gyorsforgalmi út,



a szerkezeti terv mellékútként jelöli a 4601. j. Budapest-Tiszakécske összekötő utat,

1A

területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény alapján
országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20) Korm. rendeletben (OTÉK) meghatározottak szerint
3Jóváhagyta a 2005. évi LXIV. törvény a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről (a 2011. évi LXXXVIII. törvénynyel módosítva)
2Az
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e
egyéb
burkollt útként szereepel a 46303 j. Felsőpakonny nagyközségg vasútállomásshoz vezető út,
ú
142. sz. MÁV
V Budapest [X. kerület–Kőbánya–Kispest–Lajosmizse––Kecskemét] eegyéb ország
gos törzshálózati vasú
útvonal halad keresztül a köözigazgatási és
é a belterülett egy részén.
Ócsa – Maglóód – Budapestt (XV. kerület)220 kV-os átvviteli hálózat távvezeték eeleme halad keresztül
Ó
k
a
k
közigazgatási
területen nyugat-keleti iránnyban a belterületet érintve.

ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZ
T
ZÉSI TERV-SZERK
KEZETI TERV
forrás: www.teir.hu

Az orszáágos területfeelhasználási kategóriák szerint a köziggazgatási terület északkeletti részén (Kincse-erdő),
ill. nyugati részén található erdőterüületek erdőgaazdálkodási térségbe
t
kerüültek. A köziggazgatási terület déli és
középső része jellemzőően mezőgazzdasági térséégbe, tartoznaak. A továbbteervezés során ezek a terüleetek a megyei terüületrendezési terv módossítása kapcssán, elsősorbban mezőgazzdasági, erdőőgazdálkodássi megyei
területfelhhasználási kategóriába sorrolható. Az OT
TrT besorolássa szerint a teelepülési térrsége mérete alapján a
"100-500 ha" közötti települések közzé tartozik.
Az OTrT--ben meghatáározott ország
gos övezetek területi lehatáárolását a meegyei területreendezési terv, és a településszerrkezeti terv poontosíthatja a jogszabálybann meghatározzott keretek köözött, az adatsszolgáltatásra kötelezett
államigazzgatási szerveek adatszolgáltatása alapjánn. A közigazgaatási terület, országos
o
övezzetekkel történnő érintettségét az alábbi kivágattok, mutatják be
b
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ORSZÁGOS TERRÜLETRENDEZÉÉSI TERV ORSZÁÁGOS ÖVEZETEEI - KIVÁGATOKK
3/3. melléklet a jó teermőhelyi adoottságú szánttóterület
övezetérőől

A jó termő
őhelyi adottsáágú szántóterü
ület övezetébe –Iskoladűlő területei jellemzően jó növényteermesztési feltéételekkel
rendelkezőő szántó terüleetek tartoznak, melyeket a teelepülésrendezési eszközök készítésénél a mezőgaazdasági
területfelhaasználási egység kijelölésénéél figyelembe keell venni.
Földméréssi és Távérzékeelési Intézet adatszolgáltatásaa alapján
pontosítanndó a területi leehatárolás, a megkeresésre
m
a
azonban
nem tudott adatot biztosíttani.

3/4. mellééklet a kiválóó termőhelyi adottságú
a
erdőterület
övezetérőől

A kiváló termőhelyi ad
dottságú erdő
őterület övezettébe jellemzően a 46303.j. Felsőőpakonyi állomááshoz vezető útttól délre
eső terüleetek kerültek. A kiváló termőhhelyi adottságú erdők a
stratégiai jelentőségű megújuló
m
termésszeti erőforrások közé
tartoznak, ezért védelmüük érdekében a beépítésre száánt területek kijelöölését területrendezési hatósáági eljárás lefolytatásához köti. Az
A országos övvezet pontos lehhatárolásához az erdészeti igazggatósága térkéépi állományt biztosított,
b
a teelepülésrendezési eszközökben ennek
e
megfelelően történhet az erdőterületek leehatárolása és erdőterületi besorolása.

3/5. melléklet a tájkéépvédelmi szeempontból kieemelten
kezelendőő terület övezetéről
A tájképvvédelmi szemp
pontból kiemellten kezelendő
ő terület
övezete jeellemzően a Csiffari-lapos-dű
C
űlő erdőterületeeit, a 14.
sz.-csatornna menti terüleeteket fedi le. Az övezet terüleetén meg
kell határoozni a tájjelleg megőrzendő
m
eleemeit, elem egyyütteseit,
valamint a tájképi egysség és a term
mészeti adottsáágokhoz
igazodó haagyományos táájhasználat helyyi jellemzőit.
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3/7. melléklet az orszzágos vízminőség-védelmi terület
övezetérőől

Az ország
gos vízminőséég-védelmi terü
ület övezetébee tartozik
a közigazzgatási terület teljes területe. Az övezetbee tartozó
településeek településrenddezési eszközeeinek készítése során ki
kell jelölni a vízvédelem
mmel érintett területeket,
t
és a helyi
építési szaabályzatban azz építési övezeetre vagy övezzetre vonatkozó szzabályokat kell megállapítani.

1.3.2.A BUDAPESTI
U
AGGLO
OMERÁCIÓ TERÜ
ÜLETRENDEZÉSI TERVE
T

A BATrT felülvizsgálata 2011-ben töörtént, összhaangban az akkkor hatályos OTrT
O
(2013-ban felülvizsgáált) rendelkezéseiveel. A BATrt és az OTrT összhangba hozataláig az
a országos jelentőségű műszaki infraastruktúrahálózatokkat az OTrT-bben szereplő nyomvonal
n
és előírások szeerint kell figyeelembe venni, ezért itt csak a térségi
jelentőséégű szerkezeeti elemek ism
mertetésére szzorítkozunk, melyek
m
a hatályyos Budapestti Agglomeráció Szerkezeti Tervee szerint a kövvetkezők:


a szerkezeti teerv egyéb meellékútként jellöli a 4601. j. Budapest-Tisz
B
zakécske összzekötő utat,



e
egyéb
mellékkútként szereppel a 46303 j. Felsőpakonyy nagyközség vasútállomáshhoz vezető út,,




mellékútkéntt szerepel a 466101 j. Felsőppakony bekötőő út,
m
a országos vasúti
az
v
törzshállózat tervezettt eleme jelölt a Budapest-(Lajosmizse-Keecskemét) nyoomvonal
lon,
t
továbbá
térséégi kerékpárú
út hálózat halaad- Budapest--Gyál-(Újlengyyel)- nyomvonalon a Budapest –
T
Tiszakécskét
ö
összekötő
útsszakasz mellettt,




Ócsa – Maglóód – Budapestt (XV. kerület) 220 kV-os áttviteli hálózatt távvezeték eeleme halad keresztül
Ó
k
a
k
közigazgatási
területen nyugat-keleti iránnyban a belterületet érintve,



ttérségi szerkeezeti terv térséégi ellátást biztosító 120 kV-os
k
elosztó
ó hálózatot jeelöl, amely a közigazgak
t terület észzaki részét keleti irányban szeli
tási
s át,



a település területét két, ÉN
Ny-DK-i irányúú csatorna medre tagolja, a közigazgatáási terület észaaki és déli
h
határán
halad a 14. és a 155. csatorna.
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BUDAPES
STI AGGLOMER
RÁCIÓ TERÜLETRENDEZÉSI TERRVE-SZERKEZETII TERV 2011
Forrás: www.teir.hu
w

A térségi területfelhasználási kateegóriák szerinnt a hatályos településszerk
t
kezeti terven bbelterületként és a hozzá kapcssolódó beépítéésre szánt terrületként jelölt területek váárosias települési térségkként kezeli. A meglévő
erdőket és
é a hatályos településszerrkezeti terven jelölt erdőterrületeket zöméében a térséggi szerkezeti terv
t erdőgazdálko
odási térségb
be sorolja a koorábbi adatálloomány alapjánn. A hatályos településszerkkezeti terven jelölt
j
többi
beépítésrre nem szánt terület
t
mezőg
gazdasági térsségbe tartozikk.
A BATrT területi mérllege területfelhasználási kaategóriák szerrint tartalmazzza Felsőpakonny közigazgattási terüleé százalékoss arányát.
tére vonaatkozó térségi területfelhaszználási kategóriák területét és

Településs

Felsőpakoony

Terü
ületfelhasználáás

Terület (ha)

Arány (%)

vároosias települési térség

299,477

19,55

erdőőgazdálkodási térség
t

694,766

45,35

mezzőgazdasági térrség

537,688

35,10

1531,91

100

Összesen:

Az OTrT előírásai szerint az erdőgaazdasági, a mezőgazdaság
m
gi és a vízgazzdálkodási térrség legalább 85%-át a
megfelelőő települési területfelhaszználási egyséégbe kell soorolni, a települési térséég bármely települési
területfelhhasználási egyységbe sorolhható. Ennek megfelelően
m
a települési terüületi mérlegbeen legalább a következő
minimáliss területeket keell biztosítani:
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t
ználási kategória
Térségi területfelhasz

Telep
pülési területffelhasználási egység

városias teelepülési térségg

254,55



Bármeely települési területfelhasználáási egységbe sorolható

erdőgazdáálkodási térség
min.85%

590,55



erdőteerület, természeetközeli terület (ezen
(
belül karssztbokorerdő). A védelmi
elsődleeges rendeltetéésű erdőterülettként és a term
mészetközeli teerületként
besoroolt területfelhasználási egységek kiterjedése nem csökkenheet



A mezzőgazdasági téérség legalább 90%-át mezőggazdasági terület, illetve
termésszetközeli terüleet területfelhasználási egységgbe kell sorolni.. A mezőgazdasági térség legfeljebb 10%-ánn bármely telepüülési területfelhhasználási
egységg kialakítható.

mezőgazddasági térség

457,03

A települéésrendezési teerv készítése során az országos és meegyei övezeteeket a meghattározott államigazgatási
szervek adatszolgáltat
a
tása figyelembevételével kell
k lehatárolni, pontosítani (±5%-os eltéérési lehetősééggel). Az
országos és kiemelt térségi és megyyei övezetekree vonatkozó szzabályokat, vaalamint az orsszágos övezettek lehatárolását azz OTrT módossítása megváltoztatta, a megyei övezeteek egy részét megszűntettee, így a megyyei tervben
meghatárrozott övezeteek nem mindeggyike mérvadóó.
A MÓDOSÍÍTÁSOK KÖVET
TKEZTÉBEN FEL
LSŐPAKONY KÖ
ÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉT A KÖVETKEZŐ Ö
ÖVEZETEK ÉRIN
NTIK:

Felsőpakony közigazggatási területee a Budapestii Agglomeráció Területrenddezési terv szzerint érintett volt több
olyan orsszágos és meggyei övezettell is, melyeket az OTrT 2013-as módosítáása hatályon kívül helyezettt, illetve a
BATrT álttal ajánlott öveezettel, melyeek létesítéséree az OTrT nem
m ad lehetőségget, így ezeknnek való meg
gfelelést a
településsrendezési teerv készítésekor nem kell igazolni, de a területfelhaasználás meghhatározásáhozz hasznos
információkat tartalmazznak, ezek a következők.
k

BUDAPES
STI AGGLOMER
RÁCIÓ TERÜLET
TRENDEZÉSI TE
ERVE - MEGYEI ÖVEZETEK- KIV
VÁGATOK

t
területe:
45,95 ha
h

Az OTrT
T módosításávaal helyére az OTrT mellékletétt képező
lehatárolás és térképi melléklet
m
került. A Budapesti AgglomeA
ó termőhelyi adottságú
a
erdőterület
rációs teervben a kiváló
(Rokopec-dülőtől északnyugatra esőő erdők ill. a Csiffarilapos-dülő erdei) övezeetébe jellemzőeen üzemtervezeett erdőterületekk kerültek. Az országos
o
övezeet pontos lehattárolásához az erdészeti
e
igazggatóság térképpi állományt bizztosít, a
településsrendezési eszzközökben enneek megfelelőenn történhet az errdőterületek lehhatárolása és errdőterületi besoorolása.
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t
területe:
513,98 ha

A megyeei övezet helyérre az OTrT áltaal meghatározottt tájképvédelmi szempontból kiemelten kezeelendő terület övezete
lépett, mely
m lehatároláss valamivel kisebb jelen megyei övezettel érintett területnél.
Az övezzet területén, mind a már beépült, mind a nem
beépítettt területeken, biztosítani szükséges
s
a tájképi
adottságok, a történelm
mileg kialakult tájhasználat, művelési
m
mód, művelési ág arrány, építési szokások
s
meggőrzését,
épületek magassági korrlátozását.

t
területe:
186,52 ha

Az OTrT
T módosításávval az övezet helyére az országos
o
vízminősségvédelmi öveezet lépett, meelynek lehatároolása az
Országos Vizügyi Főiggazgatóságtól kapott
k
adatszolgáltatás
alapján történhet. Az
A övezet a sérülékeny, felszíni
szennyezződésre fokoozottan érzékkeny vízbázissok és
felszínalaatti vízkészleteek védelmét biztosítja. Az övezet
legfontossabb célja ennek az ivóvízbáázisnak a megóvása a
szennyezző tevékenységgek káros hatássaitól.

Az övezeetbe tartozó teleepülések telepüülésrendezési eszközee
inek készítése során ki
k kell jelölni a vízvédelemmel érintett
területekket, és a helyi építési
é
szabályyzatban az építtési övezetre vaggy övezetre vonatkozó szabállyokat kell meggállapítani.
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t
területe:
1534,422 ha

A kiemellt térségi és meegyei területrenndezési tervekben megállapított övezet, amelyben a megáállapított bányaatelekkel
lefedett és
é bányatelekkel le nem fedettt, az állam kizáárólagos
tulajdonáát képező, az Országos
O
Ásváányanyag Nyilvvántartás
szerint nyilvántartott ásványi
á
nyersanyagvagyon területei
találhatók. Az ásványi nyersanyagvaggyon-terület övezetét a
településsrendezési eszzközökben kell tényleges kiteerjedésének meggfelelően lehatáárolni. Az így kijelölt
k
területenn, a településrendezési eszközöökben csak olyyan területfelhaasználási
egység, építési övezett vagy övezet jelölhető ki, amely az
ásványi nyersanyagvaggyon távlati kiteermelését nem lehetetleníti el

t
területe:
548,82 ha

Az övezeetre a BATrT vagy
v
az OTrT előírást
e
nem taartalmaz,
de a településrendezzési tervben a szélerózió negatív
hatásainak csökkentésse érdekében érdemes a javasolt
területhaasználatokat átgondolni,
á
illetve a tájreendezési
javaslatbban a széélerózió csökkentését előrányzó
intézkedééseket megfogaalmazni.

A Budapeesti Agglomerráció Települéésrendezési Terve
T
a követtkező országoos és megyei övezeteket taartalmazta
még, mellyekkel Felsőppakony közigaazgatási terüleete nem érinteett: kiváló term
mőhelyi adottsságú szántóteerület övezete, orszzágos jelentősségű tájképvéédelmi terület övezete,
ö
kiem
melt fontosságúú meglévő honvédelmi terüület övezete, világöörökség és viláágörökség-várományos terrület övezete, történeti települési terület övezete, renddszeresen
belvízjártaa terület övezzete és a nagyyvízi meder övvezete, földtani veszélyforráás területe, víízeróziónak kitett terület
övezete.
Felsőpakkony közigazgatási területtének érintetttsége az orszzágos és meg
gyei övezetekkkel:
1.

2.

Orrszágos Terüleetrendezési Teerv

a) Országos
O
ökoló
ógiai hálózat

Budapeesti Agglomerráció Területreendezési Teerve

Közigaazgatási
terület érintettséége

a) Magteerület

-

b) Ökoló
ógiai folyosó

-

c) Pufferterület
3.

b) Kiváló
K
termőhelyi adottságú szántóterület
s

4.

c) Jó
ó termőhelyi adottságú szán
ntóterület

TÉR-T-REND
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5.

d) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület

6.

d) Erdőtelepítésre javasolt (alkalmas) terület

7.

e) Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület

8.

f) Világörökségi és világörökségi várományos terület

9.

g) Országos vízminőség-védelmi terület

10. h) Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló
vízkár-elhárítási célú szükségtározók területe

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT





-

11.

e) Ásványi nyersanyagvagyon-terület

12.

f) Rendszeresen belvízjárta terület

-

13.

g) Földtani veszélyforrás területe

-

14. i) Kiemelt fontosságú honvédelmi terület
15.



i) Honvédelmi terület

-

Az országos és térségi övezetek lehatárolása a következő államigazgatási szervek adatszolgáltatása alapján történhet (282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján):
 Budapesti Agglomerációi Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály: kiváló termőhelyi
adottságú erdőterület országos övezete,
 Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság: ökológiai folyosó, puffer terület,magterület megyei övezete, tájképvédelmi
szempontból kiemelten kezelendő terület országos övezet,
 Földmérési és Távérzékelési Intézet: kiváló termőhelyi adottságú szántóterület, jó termőhelyi adottságú szántóterület országos övezet, erdőtelepítésre javasolt terület megyei övezete.
 Pest Megyei Kormányhivatal: kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete,
 Országos Vízügyi Főigazgatóság: országos vízminőség-védelmi terület övezete.

1.4. A SZOMSZÉDOS TELEPÜLÉSEK HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVEINEK – AZ ADOTT TELEPÜLÉS FEJLESZTÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ – VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAI
A szomszédos települések településszerkezeti tervei vizsgálatánál a következő, Felsőpakonyra ható lényeges
szempontokat tekintettük át.
 van-e számottevő fejlesztési terület (lakó- illetve gazdasági) - mely Felsőpakony intézményi és műszaki infrastruktúrájára is hatással van, vagy fejlesztési területéinek indokoltságát befolyásolja,



van-e az adott településen térségi jelentőségű területfelhasználás, vagy műszaki infrastrukturális
elem,
közlekedési infrastruktúra elemek kapcsolódása, összekötő és elkerülő funkciók, illetve ezek milyen
fejlesztéseket indukálhatnak,



zavaró vagy védett területek, védőterületek, védőtávolságok átfedése a közigazgatási határokon,



a közigazgatási határ menti terület felhasználásának vizsgálata, a beépített települési területek tagolása, a beépítetlen területek folytonosságának megmaradása érdekében.

Részletesen azon településszerkezeti tervekkel foglalkozunk, illetve azokra a pontokra térünk ki, amelyek a fenti
szempontok valamelyike szempontjából lényeges elemeket tartalmaznak.
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Gyál
Gyál kedvező közlekedés-földrajzi fekvése (M0-M5 csomópont, vasúti forgalom) révén kiemelkedő szerepet vállal
a térségben mind a tranzitforgalom, a raktározás, és a szállítmányozás területén is. Az elmúlt évtized nagyléptékű autópálya építése révén a környező települések számára kedvező gazdasági és urbanizációs folyamatok
játszódtak le, s így Gyál a délkeleti agglomerációs szektor egyik járásközpontjává alakult.
Felsőpakony közigazgatási határa menti területsávon, a településszerkezeti terv általános mezőgazdasági területeket, kiváló termőhelyi adottságú erdőterületeket és hulladék-lerakóhelyet jelöl, melynek védőtávolsága Felsőpakony közigazgatási területére is átnyúlik. Felsőpakony teljes közigazgatási területe országos vízminőség védelmi
terület az itt található vízkészletek megőrzése és védelme kiemelten támogatott feladat.
Vecsés
Vecsés járási székhely volta miatt mind közigazgatási, mind gazdasági jelentősége kiemelkedő a térségben. A
község térségi vonatkozású településfejlesztési céljai között szerepel a gazdasági szerepkörének, a munkahelyek számának, a helyben foglalkoztatottak arányának, a település logisztikai jelentőségének emelése, a mezőgazdasági feldolgozás térségi központjává válás, a térségi ökológiai hálózat elemeinek védelme és területbiztosítása valamint az intézményrendszer fejlesztési a térséggel való együttműködés keretében. A készítés alatt álló
településfejlesztési koncepció egyik megállapítása szerint Vecsés közigazgatási területén nem áll rendelkezésre
elegendő gazdasági terület.
Vecsés területén van a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér egy része, megközelítő útja és forgalma a települést
érinti. Településfejlesztési cél a Liszt Ferenc repülőtér közelségéből, valamint az M0 autópálya és a 4. sz. elkerülő út megépítéséből fakadó előnyök kihasználása gazdasági területek kijelölésével. Ennek megfelelően a településszerkezeti terv jelentős méretű gazdasági területeket jelöl az M0-ás autópálya és a repülőtér területe között.
További jelentős kereskedelmi-szolgáltató fejlesztési területek találhatóak a 4602.j. Vecsést Gyállal összekötő út
és az M0 autópálya között.
Felsőpakonyhoz csatlakozó területei jellemzően mezőgazdasági, kereskedelmi-szolgáltató és védelmi erdő területek. A közigazgatási terület északi részén Vecséssel határos területeken kiemelten érzékeny felszín alatti
vízminőségvédelmi területek találhatóak, ez az övezet a sérülékeny, felszíni szennyeződésre fokozottan
érzékeny vízbázisok és felszínalatti vízkészletek védelmét biztosítja, legfontosabb célja ennek az ivóvízbázisnak
a megóvása a szennyező tevékenységek káros hatásaitól.
Űllő
A településszerkezeti terv a gazdasági terület fejlesztéseit részben a 4. számú elsőrendű főút és a 400. számú
másodrendű főút által határolt területen a már meglévő gazdasági területekhez csatlakozóan, illetve az ettől délre
eső területeken jelöli ki. A fejlesztés célja elsősorban az áthaladó forgalom kiszolgálása, logisztikai bázis biztosítása illetve lokális gyártási tevékenységek letelepítése. A terv lakóterületi fejlesztést kismértékben irányoz elő a
településközponttól délre található területeken.
Felsőpakony közigazgatási területéhez részben mezőgazdasági területekkel csatlakozik, melyek többnyire összefüggő tömbben, a közigazgatási terület D-DNy-i részén terülnek el, ezek a területek tájképvédelmi szempontból is
kiemelten kezelendőek. A vízfolyások, vízmedrek a tájszerkezet meghatározó elemei, ökológiai szerepük jelentős.
Ócsa
Ócsa Felsőpakony déli és nyugati területeihez kapcsolódik. Ócsa településszerkezeti terve közigazgatási területének északi részén, Alsópakony településrészhez kapcsolódóan közel 790 ha fejlesztési gazdasági területet jelöl
ki. Átminősítése után, ennek a területnek egy része adott helyet a bajbajutott devizahitelesek megsegítését szolgáló, az Ócsa Szociális Családiház Program keretében tervezett szociális bérlakás együttesnek, s ezzel szomszédos területeken Felsőpakony közigazgatási határa mellett javasolt a meglévő mezővédő erdősáv kiegészítés.
Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete jellemzően a Csiffari-lapos-dülő erdőterületeit
jelenti, a 14. sz.-csatorna menti területeket.
1.5. HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK BEMUTATÁSA
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A korábbi hosszú távú településfejlesztési dokumentum Felsőpakony Település Fejlesztési Koncepciója,
2009-ben készült. Az ebben szereplő jövőkép az alábbi célkitűzéseket fogalmazta meg:

Felsőpakony legyen 4000-4200 ember a XXI. század követelményeinek megfelelő otthona;

hosszú távon fenntartható;

korszerű, komplex és fejleszthető szerkezetű;

maradjon falusias-kertvárosisa hangulatú és rendelkezzen központtal;

a tanyás térségek továbbra is képezzék részét, fejlődjenek együtt a községgel;

akadálymentes és integráló.
Mindezek érdekében a településfejlesztés prioritásai a következők:
1. A közintézmények fejlesztése
2. Élő településközpont és rendezett településkép kialakítása
3. Az identitástudat kialakítása, erősítése
4. Munkahelyteremtés, a gazdasági élet élénkítése
5. A fiatalok helyben tartásának elősegítése
6. Közlekedésfejlesztés
7. Az épített és a természetes környezet állapotának javítása
8. A táji és természeti értékek védelme, a zöldfelületek karban tartás.
A legfrissebb hatályos településfejlesztési dokumentum Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Gazdasági Programja 2015-2019, amely rendszerezve foglalja össze a következő évek rövidtávú céljait és feladatait. Az ebben foglaltak képezik az alapját jelen településfejlesztési koncepcióban kibontásra kerülő hosszú távú
jövőképnek és célrendszernek (lásd: második kötet).
1.6. A TELEPÜLÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI ELŐZMÉNYEINEK VIZSGÁLATA
1.6.1. A HATÁLYBAN LÉVŐ TELEPÜLÉSENDEZÉSI ESZKÖZÖK
Felsőpakony Önkormányzat Képviselő testületének 12/2000.(V.26.) számú határozatával jóváhagyott, többször
módosított Felsőpakony Településszerkezeti terve, ill.az önkormányzat 7/2000.(VI. 01.) számú rendeletével
kihirdetésre került, többször módosított helyi építési szabályzatának (HÉSZ) és szabályozási tervének (SZT)
felülvizsgálata 2009-ben megtörtént.
A képviselő-testület 61/2009. (III. 25.)önkormányzati határozatával módosította Felsőpakony településszerkezeti
tervét és településszerkezeti leírási mellékletét, melyet a MODULUS-R. Bt. készített, a terv a korábbi tervek felülvizsgálataként készült el, azok hatálytalanításával. A koncepció és településszerkezeti terv alapján került sor a
kül- és belterületet egyaránt lefedő szabályozási terv elkészítésére, valamint a helyi építési szabályzat rendelkezéseinek megfogalmazására. 3/2009.(III.25.)ÖK rendelet egységes szerkezetűvé vált, a rendeletbe beépültek a
2/2011. (I. 31.) számú módosító rendelet rendelkezései is. A módosítás során külterületi területek kerültek belterületbe, melyeknek terület-felhasználásuk módosult: mezőgazdasági területből gazdasági, sportolási célú különleges és temető különleges területté, továbbá átsorolásra került a korábban különleges honvédségi terület kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területté.
Az önkormányzat településfejlesztési elképzelései, és az érvényben lévő településrendezési eszközeinek összehangolása érdekében a település északnyugati részére–volt Tsz központ- vonatkozóan 2013-ban kismértékű
módosítást kezdeményezett a területek tulajdonosának kérelme alapján. A terület helyi építési szabályzatának és
szabályozási tervének elkészítésével a TÉR-T-REND Terület- és Településtervezési, Építészeti Kft-ét bízta meg.
A fejlesztési elképzelés megvalósítását a képviselő-testület a 73/2013. (IX. 11.) önkormányzati határozatával
támogatta.
A módosítás a - ma már nem egységes tulajdonjogú- gyáli közigazgatási határ menti gazdasági területet érintette
Szükségessé vált új épület elhelyezésének lehetőségét biztosítani a hatályos telekhatárokhoz igazítva, ill.az
újonnan beépíthető telekrészeket építési hellyel kellett lehatárolni. A belső közlekedés megtarthatósága érdekében a be nem építhető telekrészek pontosítása is megtörtént.

TÉR-T-REND KFT.
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1.6.2. A HATÁLYOS
H
TELE
EPÜLÉSSZERK
KEZETI TERV ME
EGÁLLAPÍTÁSA
AI, MEGVALÓSU
ULT ELEMEK
A településszerkezeti terv a meglévő téralakíttó, térmeghattározó elemeket rögzítettee, a meglévő
ő területfelhasznáálást tartottaa meg. A terüülethasználati besorolásnáll a keletkezésskor hatályoss OTÉK szerinnti területfelhasznáálásokat vettékk alapul.
A 2009-bben elfogadottt településszeerkezeti terv kisméretű
k
fejllesztési terülleteket jelölt ki (lásd:ábra: Felsőpakony hatáályos települéésszerkezeti tervén
t
kijelöltt fejlesztési teerületek), mellyeken részbeen indult el a területek
igénybevéétele, illetve a hasznosításhhoz szükségess beruházás.
A Budapeesti Agglomeráció területrenndezési terve az érintett terrületek többségét települési térségként keezeli, mely
területfelhhasználási kattegórián belül bármely települési területffelhasználási egység
e
kijelölhető a településszerkezeti terv készítésekor.
k

KIVÁGAT: A BUUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓ TERÜÜLETRENDEZÉSI TERV TERÜLETFFELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIÁI

TÉR-T-REND
KFT.

20

FELSŐPAKONY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

FELSŐPAKONY HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉN KIJELÖLT FEJLESZTÉSI TERÜLETEK

A belterület jelentős része kertvárosias lakóterületbe sorolt. A településszerkezeti terv jelentős méretű lakóterületi fejlesztést nem jelölt ki.


L1 terület:A településen felmerülő új lakóterületi igények kielégítése érdekében- Ócsa településsel területcsere-program keretében -nyugati lakóterületeit új, kertvárosias övezetbe sorolt területekkel bővítették. A terület - a Vasút utcától délre - meglévő közterületekről feltárható, a közművesítése,közműhálózatra csatlakozása megoldott. A belterületbe vonás és építési telkek kialakítása részben
megtörtént. A terület régészeti lelőhellyel érintett terület, feltárása részben megtörtént.

A településszerkezeti terv a következő gazdasági fejlesztési területeket jelölte ki:


G1 terület:A 2009-es településszerkezeti terv ipari gazdasági területként jelöli, a 30 hektárt meghaladó
terület a Hétsor út mentén található, egyéb gazdasági területek szomszédságában. A területre szabályozási terv készült, egyéb lépés nem történt a fejlesztési terület igénybevételére. Régészeti lelőhellyel
érintett terület, a területhasznosítás előtt a feltárást szükséges elvégezni. A terület jelenleg is mezőgazdasági művelés alatt áll. .

TÉR-T-REND KFT.
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G2 terület: A terület a 4601. jelű Budapest-Tiszakécske összekötő út mellett található,a hatályos településszerkezeti terv szerint ipari gazdasági területbe tartozik, korábban külterület volt, melyet a 2009-es
tervmódosítás során ütemezetten belterületbe vontak. A területre szabályozási terv készült.



G3 terület:Gyál közigazgatási határához csatlakozóankijelölt kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület-melynek része a volt Tsz major. A területre szabályozási terv készült.



G4 terület:A Budapestet Tiszakécskével összekötő úttól délre található- közel 3,8 hektáros terület- kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területként került kijelölésre. Jelenleg művelés alatt álló terület, a területre szabályozási terv nem készült, jelenleg szintén az átmeneti szabályozással érintett területek közé
tartozik.



G5 terület:Kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területként került kijelölésre új beruházók számára, lakóterületektől távol elhelyezkedő, infrastruktúrával ellátott területként – melyen a volt honi légvédelmi rakétaosztály indítóállomásai voltak elhelyezve.



G6 terület:Kisebb kereskedelmi-szolgáltató és ipari gazdasági terület található a belterület déli részén,
erdőterületek szomszédságában.

Beépítésre szánt különleges területbe kerültek gyenge minőségű termőföldek melyek a közigazgatási terület
délkeleti részén találhatóak, a temető valamint a temető bővítésének területe.


K1 terület: A település délkeleti részén lévő fejlesztési terület- a temető és a vele szomszédos területek- a település növekedésével járó szükségleteket kívánja biztosítani.



K2 terület: Különleges övezetbe sorolt terület a település délkeleti részén elhelyezkedő 2009-ben kijelölt különleges sportterület-közel 36 hektár - melyen golfpályát és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló építményeket kívánnak elhelyezni.

Beépítésre nem szánt különleges területbe került tanyás mezőgazdasági terület.
 M1-M2-M3 terület: A hatályos szerkezeti terv terület-felhasználásra vonatkozó módosítása elősegíteni
kívánja a - a már kialakult állapot figyelembevételével – a település középső és északi részén lévő területek felhasználhatóságát és fejleszthetőségét.
Zöldfelületi fejlesztésként a hatályos terv védőerdő létesítésére tett javaslatot- a vasút melletti sávban-a falu
látvány és zajvédelme érdekében.
A hatályos településszerkezeti terv a következő közlekedés hálózati fejlesztésekre tett javaslatot:
 A terv helyi gyűjtőútként kezeli a Karinthy és Rákóczi utca nyomvonalát (1), a Zrínyi Miklós utca Petőfi Sándor
utcától délre eső részét (2), a Dr. Jáhn Ferenc utca - Dűlő út - Vasút utca teljes szakaszát a vasút vonaláig
(3), illetve új gyűjtőutat (4) tervez a vasúttal párhuzamosan.
 A hatályos településszerkezeti terv az Eötvös utca folytatásában haladó és a Hétsor utcához csatlakozó külterületi mezőgazdasági feltáró utat (5), mint tervezett helyi gyüjtőutat szerepelteti, célja a temető és település
közötti közúti állapotok javítása.
 Szintén helyi gyűjtőútként jelölt a közigazgatási terület középpontjában lévő gazdasági, fejlesztési területeket
feltáró tervezett kelet-nyugati irányú gyűjtőút (6). Ezen tervezett gyüjtőutat keresztezi az a tervezett út(7)
amely a leendő sport célú területeket kapcsolja össze a 46303. jelű vasútállomáshoz vezető úttal.
 A települést a Kőbánya–Kecskemét vasútvonal érinti, e vasútvonal villamosítással egybekötött rekonstrukciója
szerepel a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia 2014-2020 indikatív vasút projektlistán, de
az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program keretében indítani tervezett és elfogadott 2015. évre szóló Éves Fejlesztési Keret vasúti projektjei közé nem került be. A tervezett fejlesztés e vasútvonalon a villamos
vontatás bevezetését, ill. a Kőbánya-Kispest - Ócsa/Dabas vasútvonalszakaszon a második vágány létesítését tervezi.

TÉR-T-REND KFT.
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1.7. A TELLEPÜLÉS TÁRSSADALMA
Felsőpakony lakosság
ga az 1880-ass évek végén mindössze kéétszáz fő volt és
é néhány évtizeden keresztül lassan
gyarapoddott: 1950-benn 660-an laktáák a falut. A laakosság ugráásszerű növekkedése a hatvvanas évek paarcellázásit
követően indult meg, amikor
a
a vasúút melletti telkeeken a tanyavvilág mellett kiialakult a település magja is. Elsősorban az Alföldről
A
felkölttöző munkaváállalók telepeddtek le itt, akik a fővárosbaan dolgoztak, de a lakhatáást csak az
agglomerrációban tudtáák megoldani.
Az intenzzív növekedéss tartott még az
a ezredfordulón és a kétezzres évek elejéén is; melynek táplálója immár a szuburbanizááció volt. A 20010-es évek visszaesése,
v
illetve stagnálása nagyrészzt a reurbanizáációs folyamaatoknak köszönhető, melyet felerőősített a gazdaasági válság és
é a munkanélküliség okoztta csökkenő m
mobilitás is.
p
3450
2014-benn a lakosságszzám 3350 fő (KSH, 2014); a Polgármesteeri Hivatal lakccím-nyilvántarrtása alapján pedig
fő.
A lakónépességszámának alakulása
Korszerkezzet4

Forráss: KSH, szerk. Ecorys
Az országgos tendenciááknak megfeleelően itt is jellemző az időssek növekvő száma, de a lakosság korszerkezete
viszonylaag kedvező: a gyermekek száma stabil. 2011-ben
2
a laakosság 18,3 %-a tartozott a 0-14 éves korcsoportk
ba; a 60 éven
é
felettiek aránya pedigg 15,7% volt, így z öregségi mutató értékke 105,9 - ami a járásban a legalacsonyabb (azzaz a legkedvezőbb) érték.
Terrmészetes szzaporodás
év
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Élveszületéssek Halálozáások
száma (fő)
száma (fő)
(
39
31
18
38
34
19
39
19
37
27
21
28
39
34
46
35
49
37
36
31
43
25
40
35
32
25
41
23

termésszetes
szaporrodás
8
-200
155
200
100
-7
5
11
122
5
188
5
7
188

Forrás: KSH,
K
TEIR, szeerk. Ecorys

4A

korszerrkezet számítássa az állandó néépesség számáb
ból történt, merrt a KSH korcsoportos lakónép
pesség adatai hiányosak.
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2005 utánn a születéseek száma folyyamatosan meeghaladja a haalálozások szzámát, tehát FFelsőpakony azon
a
kevés
településeek egyike, ahool a természeetes szaporodáás tartósan poozitív (2014-been 3,9). A néppességnövekeedést tehát
a kiköltözző fiatal családdok gyermekvállalása is tápplálja.
A termésszetes szaporoodás mellett a vándorláso
ok befolyásolják egy telepüülés népességgszámát. A 20009-be készült koráábbi településsfejlesztési kooncepció gyors, egyenletes népességnöövekedést felltételezett. A vándorlási
nyereség a kétezres évek
é
elejéig abbszolút pozitívv volt, de a gaazdasági válsság nyomán feelerősödő munkanélküliség erőseen visszavetettte a térbeli mobilitást
m
is. Az alábbi diagrramon látszik, hogy 2011/133-tól vált isméét pozitívvá
a nagyköözség vándorlási egyenlegee. A korábbann 2014/2015-re prognosztizzált népességgszámot azonnban így is
elérte a község.
k
Vándorláso
ok
oda-illetve elvándorlás
e

vánd
dorlási egyennleg

Forrás: KSH,
K
TEIR, szeerk. Ecorys
Az alábbi táblázatban látható,
l
hogy a környező települések közzött viszonylagg jelentős külöönbségek vannnak mind a
természeetes szaporodáás, mind a váándorlási egyeenleg tekintettében – ami megyei
m
szinteen kiegyenlítőddik (fogyás
illetve vánndorlási nyereeség). Az összzehasonlítás alapján láthattó, hogy 2013-ban a legnaggyobb pozitívuummal Felsőpakonyy rendelkezik, és Bugyi, valaamint Inárcs mindkét
m
tekinteetben fogyást mutatott.
2013

természzetes szaporodáás

vándorlási egyenleg

illetve foogyás (ezrelék)

Pest megye

-1,8

3,6

Felsőpakony

5,4

-10,2

Inárcs

-1,6

-3,6

Kakucs

0

4,2

Újhartyán

-1,5

4

Bugyi

-1,9

-1

Dabas

-0,6

5,4

Ócsa

-4,7

14

Alsónémedi

1,9

-5,6

Forrás: TEIR
Lakásállo
omány
A községg lakásállomáányának növekkedése összhhangban van a népességszáám növekedéssével. Az építtett lakások
számának csökkenésee pedig még karakteresebb
k
ben jelzi a bekköltözések tíz évvel ezelőtti visszaesését.2014-ben
1202 db lakás volt a köözségben; az épített
é
lakásokk száma pedigg az utóbbi öt évben 10 alattt maradt.
Az alacsoony komfort fokozatú
f
lakássok aránya 20001-ben 25,9%
% volt, ami 2011-re
2
6,9%--ra csökkent. A komfort
nélküli, féélkomfortos éss szükséglakássok aránya a lakott lakásokkon belül pedigg 27%-ról 7,4%
%-ra csökkentt.
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A kiköltözzésekkel és a családi házak építésével a lakások mérrete is nőtt: azz egyszobás laakások aránya (a lakott
lakásokonn belül) 19,3%
%-ról 10,9%-raa csökkent.
A lakásáállomány növvekedése

Az épített laakások számaa

Forráss: KSH, szerk. Ecorys
Foglakozztatás, munkaaerőpiaci helyzet
A főváross közelsége alapvetően
a
keedvezően hat a település fooglalkoztatási helyzetére: a rendszerválttást követő
munkanéélküliséget és a gazdasági válság
v
utáni heelyzetet is enyyhítette a közeeli munkalehettőségek kínálaata.
Felsőpakonyban a foglalkoztatottak aránya a munkaképes korrú lakosságonn (15-64 éves)) belül 2001-bben 50,4%
volt, tíz évvvel később pedig
p
60%.
A munkanélküliség növvekedése az ország
o
többi településéhez
t
z hasonlóan ittt is érzékelhettő volt: a kéteezres évek
elején 500 fő körül volt a munkanélküüliek száma, ami
a tíz évvel és
é egy gazdassági válsággaal később többb mint kétszereséree emelkedett. Ez a mintegy 2%-ról 3,8%--ra való növekkedést jelent.5 A munkaképees korú lakossság százalékában ugyanez
u
3%-róól 6%-ot jelent.
A KSH addatai szerint a 2010-es éveekben kissé emelkedőben
e
van a községgben a munkaanélküliek száma, azonban ma sem
s magas a munkanélkülisség; kb. 2,8%. A tartósan munkanélkülie
m
k száma 1-2%
% között mozoog. A munkanélkülisségi ráta 20011-ben 7,2 volt, 2011-ben 6,66.
A TEIR adatai
a
szerint 2014-ben
2
Felssőpakonyban 129 fő regisztrált munkanéélküli volt; a nyyilvántartott álláskeresők
aránya a munkaképes korú népesséég százalékábban pedig 5,4%.A munkanéélküliek 34,4%
%-aaz iskolázaatlan rétegből került ki (legfeljebb 8 általánost végzettek);
v
a pályakezdő,
p
azzaz 25 év alattti munkanélküüliek aránya pedig 15%.
A nyyilván tartott munkanélküliek száma

Munkaanélküli segéllyek
2014. december
Álláskeeresési segéllyben részesüülők száma
Járadéékra jogosult regisztrált
r
munnkanélküliek száma
Regiszztrált munkanéélküliek számaa
Rendsszeres szociáliis segélyben rrészesülő
regiszttrált munkanélküliek száma
180 napnál
n
hosszzabb ideje rregisztrált
munkaanélküliek száma

Forrás: KSH
H/Statinfo

5Munkané
élküliek

fő
f
3
12
98
9
21
2
18

TEIR

száma az
a összlakosság százalékában.
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A foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 2001-ben 31,5% volt, 2011-ben pedig 27%.
A munkavállalók nagy része Budapestre jár dolgozni. A naponta ingázó foglalkoztatottak aránya a 2001-es Népszámlálás idején 76,2% volt, 2011-ben pedig 74,5%, azaz ez lényegesen nem változott. A járásban azonban
messze ez a legmagasabb érték; a legalacsonyabb Alsónémediben (50% alatt).
Képzettség
A kilencvenes években még meglehetősen alacsony volt a községben élők átlagos iskolázottsági szintje. Ma már
az országos tendencia is az, hogy a középiskola elvégzése után sokkal többen tanulnak tovább; az agglomerációs településeken a képzett, családos kiköltözők miatt pedig magasabb az átlagos képzettségi szint.
A képzettségi szint emelkedését mutatja a felsőfokú végzettséggel rendelkezők (a 25 éves és idősebb népesség
körében) arányának növekedése: 2001-ben 6,7% volt, 2011-ben pedig már 12,6% - ami a Gyáli járásban a legmagasabb érték. Ezzel párhuzamosan a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív
korúakon (15-59 évesek) belül 38%-ról 20%-ra csökkent.
Jövedelem
A száz lakosra jutó adófizetők száma 2013-ban 44,3 fő volt, ami hasonló a gyáli járás másik három településéhez.
Az egy lakosra jutó nettó belföldi jövedelem azonban itt a legmagasabb (752763,8 Ft).
A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők
aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 2001-ben 21,6% volt, 2011-ben 10,3%.
Nemzetiség, vallás
A 2011-es népszámlálási adatok alapján a község 3386 fős lakosságából 26 fő német, 16 román, 12 cigány, 5
orosz, 4 horvát, 4 ukrán és 22 fő egyéb.
2011-ben a lakosság 0,3 %-a, 2011-ben pedig 0,4%-a tartozott a cigány (romani,beás) etnikai kisebbséghez.
A hazai nemzeti kisebbséghez tartozók aránya 0,9% -ról 1,5%-ra emelkedett a két népszámlálás között.
A község vallási megoszlása, illetve válaszadási készsége az országos átlagot tükrözi: a lakosság közel egyharmada vallotta magát katolikusnak. A második legnagyobb felekezet a református (kb. a lakosság 10%-a), a harmadik pedig az evangélikus. A lakosság túlnyomó része nem válaszolt erre a kérdésre.
Történeti és kulturális adottságok
Felsőpakony területe már az isz. I. századtól kezdődően lakott hely volt. A településre utaló első írásos emlék az
1264-ben IV. Béla király Csuti Premontrei rendháznak adományozott birtok határleírásban szerepel előbb, mint
„Pukun”, majd mint „Pakon” néven. Az ásatások szerint a XIII-XIV századtól egy templom állt a Paphegy nevű
dombon, ami mellet a település temetője volt megtalálható. A falu a törökdúláskor, a Budát is végleg elfoglaló
török hadjárat idején teljesen elpusztult. A település neve 1704-ben tűnik fel újra, mint a szabadságharc egyik
ütközetének a helye, ekkor már Felsőpakonyként van említve.
Azt követően a település és környéke előbb a Ráday, majd pedig a Dégenfeld grófok tulajdonába került. A benépesülés későn indult, hiszen a 2700 holdas Dégenfeld uralom még 1895-ben is csak 35 állandó munkást alkalmazott, így az összes lakosság lélekszáma ekkor mintegy 200 főre tehető, de még 1920-ban is csak 261 főt számláltak.
A középkori Pakony falu lakói szétszóródtak vagy maghaltak, a falut nyilván kifosztották és felgyújtották a törökök.
A későbbi századokban mint puszta szerepel az összeírásokban, melyet a környékbeli falvak gazdái bérelnek és
művelnek. A múlt század végén még lakatlan volt. De a régi településnek ekkor még voltak látható nyomai: a
templom romjai a felszínen voltak.
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A falu újjáéledés az 1920-as évek végén kezdődött, amikor először a mai külterületnek ismert rész kezdett betelepülni, elsőként költöztek ide 1929-ben a Molnár, Nagy, Mag, Kocsis, Soós, Siska, Prokopecz, Fitos családok,
földet vettek, tanyát építettek. Leszármazóik mai is a község lakói.
A 40-es évektől a központ a Dégenfeld-kastélyhoz közel, ma is TSZ-majorként ismert részen volt.
A falu jelenlegi területének parcellázására 1938-ban a Magyar-Hollandi Bank által került sor, amely itt kertvárost
akart kialakítani. Létrehozta a telkeket, fákat ültetett, az utcákat salakkal boríttatta. A bank számításait alátámasztani látszott a főváros közelsége, valamint az, hogy a település ekkor már vasúti megállóhellyel is rendelkezett. A
bank haszonnal kecsegtető vállalkozását meghiúsította a háború, igyekezett mielőbb túladni a telkeken, s olcsón,
sőt részletre kezdte azokat árusítani. A községháza, a posta, a bolt azonban továbbra is a TSZ-majorban volt (sőt,
odajártak az emberek szórakozni a kastélyba, ott rendezték meg az ünnepségeket, ott voltak az arató, szüreti stb.
bálok is.) Átmenetileg a mai Iskola utca 18. szám alatt működött iskola, mindaddig, amíg a gyerekek a mai futballpályán lévő iskolában nem tanulhattak. (Ez az épület 1968-ig adott otthont a gyerekeknek, ekkor került átadásra a
ma is használt, azóta már jelentősen bővített általános iskola.)
Az 1938-ban végrehajtott parcellázások után - mely során 810 telek lett kialakítva- 1941-ben 657 főre, 1949-ben
663 főre, majd 1960-ban 789 főre emelkedett a lakosok száma. Az 1947-ben még hatszáz lakosú, elszórtan,
„bokrokban” lakott településből 1968-ra 1300 főt számláló község lett, évente 30-40 új épülő házzal.
A községet 1971. január 1-én Gyálhoz csatolták. Az 1990-es választásokkor nyerte vissza önállóságát. Az önállóság eltelt 10 esztendeje alatt megvalósult a gázprogram, kiépítésre került a kábeltelevíziós és telefonhálózat, az
egészséges, vezetékes ivóvízhálózat, majd pedig, Ócsa-Inárcs-Felsőpakony közös beruházásában, Felsőpakony
irányításával kivitelezésre került a szennyvízhálózat és a szennyvíztisztító mű is. Fejlődésének köszönhetően
2013-ban vehette fel a nagyközség címet.
Felsőpakony mai arca tehát fiatal, így különösebb látnivalókkal, nevezetességekkel nem rendelkezik.
Testvérvárosi kapcsolata van több mint két évtizede az erdélyi Rév településsel.
1.8. A TELEPÜLÉS HUMÁN INFRASTRUKTÚRÁJA
Felsőpakony Önkormányzata négy intézményt működtet:
1. Mesevár Napközi Otthonos Óvoda. Az óvoda létszáma 25 fő.
2. Orvosi Rendelő
3. Szociális és Gyermekjóléti Központ – létszám: 4 fő
4. Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház– létszám: 4 fő
Az óvodai férőhelyek száma 160 db (2013); az egy férőhelyre jutó óvodások száma pedig 0,83.
Az általános iskolai tanulók száma 268 fő (2013). Más településről bejárók száma 0.
Középiskola nincs a településen.
A Hermann Ottó Általános Iskola fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Gyáli Tankerülete.
Bölcsőde nincs a településen.
Az egészségügyi ellátást egy felnőtt és egy gyermek háziorvosi körzet látja el. Védőnői tanácsadás hetente 2
napon elérhető.
A Felsőpakonyi Szociális és Gyermekvédelmi Központ 2013-ban kezdte meg működését. Ezt megelőzően a
„Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás által fenntartott, Gyáli Szociális és Családvédelmi
Központ látta el a feladatot.A feladat átvételével egy új intézményt hozott létre az Önkormányzatnak. Az intézmény a település központjában található, jól megközelíthető, az épület teljes mértékben akadálymentesített.
A községben működő további intézmények: gyógyszertár, állatorvosi rendelő; postahivatal; az Örkényi Takarékszövetkezet Felsőpakonyi kirendeltsége; köztemető.
A Felsőpakony Községi Sport Egyesület egy labdarúgó szakosztályt működtet. A felnőtt csapat a Megyei I. osztályban, a tartalék Megyei III. osztályban szerepel. Az egyesület 40 fő felnőtt labdarúgót, 35 fő utánpótlás játékost
és 18 gyerek sportolót jegyez; 25 fős kerettel az öregfiúk csapat is részt vesz bajnokságban.
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Sportlétesítmények: 1 center pálya, kb.:7.000 m2, 1 edzőpálya kb.: 6000 m2, 1 műfüves pálya kb.: 800 m2, 4 db
öltöző.
Az itt élő gyermekek számára helyben elérhető sportág még a birkózás és a karate.
A Ferdinánd Lovas SE a település határában, a Hétsor utcában működik, mintegy 1000 m2-en. Legfőbb szolgáltatási területük a lipicai mének tenyésztése, bértartás és lovas rendezvényeken való részvétel.
Civil szervezetek
Felsőpakonyban 6 civil szervezet működik:







Felsőpakony Jövőjéért Egyesület: a hátrányos helyzetűek támogatása, gyermek és ifjúság védelmi, kulturális, sport, környezetvédelmi és településfejlesztési tevékenységek.
Felsőpakonyi Lurkók Nagycsaládosok Egyesülete
Darumadár Nyugdíjas Klub
Vöröskereszt helyi szervezete
Felsőpakony Polgárőr Egyesület és Szomszédok Egymásért Mozgalom
Faluvédő Egyesület

Az esélyegyenlőség biztosítása
Felsőpakony Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2015-ben készült, amely – releváns önkormányzat adatok híján –
statisztikai adatok alapján foglalja össze a veszélyeztetett társadalmi csoportok helyzetét.
A település részt vesz a közmunka programban, azonban a közmunkában foglalkoztatottak száma nem jelentős
(2-4 fő) – a jogszabályi korlátozások miatt nincs lehetőség több ember foglalkoztatására.
A HEP Intézkedési Terve az alábbi problémákat azonosította, melyek esetenként több célcsoportot is érintenek:









Közlekedési nehézségek
Egészségügyi intézmény és szolgáltatások korszerűsítésének igénye; további szakrendelések; háziorvosi ellátás bővítése; a védőnői szolgáltatások kibővítése
Logopédiai fejlesztés hiánya
Idősek nappali otthonának hiánya
Sportolási lehetőségek: elegendő infrastruktúra hiánya
Szünidős gyermekétkeztetés, iskolaidőn túli, iskolai programok
A nők munkába állásának elősegítése – bölcsőde kialakítása.
Akadálymentesítés (fizikai és infokommunikációs)

1.9. A TELEPÜLÉS GAZDASÁGA
A térség gazdasági struktúrája kedvező, de sok tekintetben elmaradott. Az egy lakosra jutó bruttó hozzáadott
érték tekintetében a Gyáli járás az országos átlag alatt teljesít, míg benne Felsőpakony egy lakosra jutó bruttó
hozzáadott értéke igen alacsony. A helyi GNP a 2004-2013 közötti vizsgált időszakban a Gyáli járásban 321%-os
növekedést mutatott, mely erőteljes növekedést jelent.
település
Gyál
Felsőpakony
Ócsa
Alsónémedi
Gyáli járás
Magyarország

Egy lakosra jutó bruttó hozzáadott érték,2013
(1000 Ft-ban)
1031
211
536
6308
1528
2039
Forrás: KSH, TEIR

A vásárlóerőt vizsgálva, az egy lakosra jutó nettó belföldi jövedelem Felsőpakonyban a vizsgált 2013-as évben
magasabb értéket mutatott az országos és a járási átlagnál. A helyi iparűzési adó - hasonlóan az egy lakosra jutó

TÉR-T-REND KFT.

28

FELSŐPAKONY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

bruttó hozzáadott értékhez – azonban jelentősen elmarad a járási átlagtól. Ebből arra következtethetünk, hogy
Felsőpakony helyi gazdasága még járási szinten is igen gyenge, az aktív lakosság nagy része pedig más
településeken található munkahelyen dolgozik, az átlagtól magasabb jövedelmi kategóriákban.
település
Gyál
Felsőpakony
Ócsa
Alsónémedi
Gyáli járás
Magyarország

egy lakosra jutó nettó belföldi jövedelem 2013 ezerFt
707,5
752,7
675,1
682,1
700,8
719,1
Forrás: KSH, TEIR

egy lakosra jutó iparűzési adó (1000
Ft), 2011-ben
35,8
17,5
17,4
92,1
37,3
37,5

A gazdasági szervezetek jellemzői
Átlag alatti vállalkozássűrűség jellemzi aGyáli kistérséget,ahol magasabb a mezőgazdaság, ipar és építőipar
aránya, alacsonyabb a szolgáltató szektor aránya.Felsőpakonyban a vállalkozások legnagyobb része szállítást,
raktározást végez.
vállalkozások száma
257
szállítás, raktározás
feldolgozóipar
30
20
kereskedelem
15
építőipar
6
vendéglátás, szálláshely-szolgáltatás
mezőgazdaság, erdőgazdálkodás
3
1
vízellátás, szennyvízelvezetés
0
bányászat
15
egyéb
Forrás: Gazdasági Program 2015-2019.
ágazat

A regisztrált vállalkozások száma a TEIR statisztikái szerint 2013-ban 450 db volt Felsőpakonyban, ennek több
mint a fele (286 db) 10 fő alatti mikrovállalkozás. A 10-50 főt foglalkoztató vállalkozások száma 5 (a járásban a
legkevesebb); az 50 fő feletti vállalkozások száma pedig mindössze kettő.Az összes regisztrált vállalkozás 70%-a
szolgáltatásban működik; 11,1%; a mezőgazdaságban és 18,9% az ipariban.(TEIR, 2014).
Az ezer lakosra jutó kiskereskedelmi hálózati egységek száma (gyógyszertár nélkül) 2014-ben 4,8. Élelmiszer
jellegű üzletek és áruházak száma (2014) 3. Vendéglátóhelyek száma a településen 11, míg a szálláshelyek
száma jelenleg egy négy szobával.
A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők
A gazdasági versenyképesség egyik legfontosabb tényezője az elérhető munkaerő mennyisége és kvalifikáltsága. A foglalkoztatottság mértéke országos szinten emelkedett az elmúlt időszakban és ez a folyamat Felsőpakonyban is tapasztalható volt: 2011-ben a 15-64 éves népességen belül ez az arány meghaladta a 60%-ot. A
nyilvántartott álláskeresők aránya a városban alacsonyabb volt, mint a megyei átlag.
A képzettségi szint emelkedését mutatja a felsőfokú végzettséggel rendelkezők arányának növekedése, 2011ben 12,6% - ami a Gyáli járásban a legmagasabb érték. Ezzel párhuzamosan a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon belül jelentősen csökkent.
Annak ellenére, hogy Felsőpakony földrajzi fekvése igen kedvező – mintegy 30 kilométerre van Budapest határától – megközelítése csak gépkocsival lehetséges. Buszjárat nem érinti a települést; a tömegközlekedési alternatí-
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vát egyedül a vasút jelent (Budapest - Lajosmizse vonal). Felsőpakony csupán vasúti megállóhely, a járatok pontatlansága, kimaradásai miatt a más településre munkába járók számára a gépkocsival való közlekedés jelenti az
egyetlen megoldást.
Ingatlanpiaci viszonyok
Felsőpakonyban, az országos trendnek megfelelően, a 2000-es évek elején megindult a lakásépítés felfutása, ami
2005-ben érte el csúcspontját, amikor több mint 40 lakás épült a településen. A gazdasági válság 2007-et követően drasztikusan visszavette a lakásépítési kedvet, az utóbbi években a lakásépítés volumene 10 alatt volt éves
szinten. Az épített lakások kivétel nélkül családi házas vagy ikerházas formában valósultak meg. Az Otthontérkép
adatai szerint Felsőpakonyban jelenleg 186 ezer Ft/m2 átlagáron kínálnak lakóingatlanokat. A középtávú kilátások
alapján elmondhatjuk, hogy az évi 10 új családi ház építés fenntartható lesz, várhatóan a 2005-ös rekord szintet
már nem fogja újra elérni a lakásépítések száma. A településen a gazdasági ingatlanok piaca igen behatárolt,
mind a kínálat, mind a kereslet oldaláról.
1.10. AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA, A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS ESZKÖZ- ÉS INTÉZMÉNYRENDSZERE
Költségvetés
A gazdaságfejlesztés egyik alapfeltétele a kiszámítható, stabil pénzügyi háttér. Az önkormányzatok gazdálkodása
elválaszthatatlan az államháztartástól, annak egyik alrendszerét jelenti. Az államigazgatás korszerűsítése során
az ágazati jogszabályok változása, az adórendszer esetleges átalakítása az önkormányzat pénzügyi szabályozását is befolyásolhatják. Az elmúlt évtizedek azt mutatták, hogy az önkormányzatok költségvetési rendszerét gyakran érték jogszabályi változásból adódóan olyan külső hatások, mely kihívásokra a jövőben is felkészültnek kell
lennie.
Felsőpakony bevételeinek rendszere az elmúlt időszakban az állam által átvállalt feladatfinanszírozás hatására
megváltoztak. Az önkormányzat saját és intézményi bevételei és a központi költségvetési források aránya a vizsgált időszakban növekvő értéket mutatott.

A központi költségvetésből származó önkormányzati bevételek alakulása 2015-ben
jogcímek

2015. év (ezer Ft)

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

42219

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

73674

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

10 955

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

0

Egyéb kötelező feladatok támogatása

24775

Összesen

151623

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás, saját szerkesztés
Tekintettel arra, hogy a saját bevételek közül különösképpen a helyi adóból, illetve az önkormányzati tulajdonban
levő ingatlanok eladásából származó bevételek növelésével teremthető meg a gazdálkodás szabad mozgástere,
indokolt e két tételre különös figyelmet fordítani. E bevételek a 2015. év összesített adatai alapján átlagosan a
költségvetés 32%-át tették ki.
Helyi adóbevételek alakulása (ezer Ft)
Év
2015

vagyoni típusú adó
22 000

iparűzési adó
80 000

gépjárműadó
13 000

egyéb bevételek
1 220

Összesen
116 220

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás, saját szerkesztés
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A helyi adó Felsőpakonyban 1991 szeptemberében került bevezetésre, a legnagyobb összegben a helyi iparűzési adó járul hozzá az önkormányzati bevételekhez.
Az állami feladatátvállalással párhuzamosan az önkormányzat összes kiadása, a működési kiadások és a felhalmozási kiadások is csökkentek az elmúlt időszakban. 2014-ben az összesített költségvetési kiadásaiból 1%-ot
felhalmozási és felújítási kiadásokra, 99%-ot a működtetésére fordított az önkormányzat.
A 2015 márciusában elfogadott gazdasági program számos önkormányzati adópolitikai prioritást megfogalmaz a
következő évekre vonatkozólag:
‐

az adóalanyok teljes köre adóztatásra kerüljön, ennek érdekében fokozottan figyelemmel kell kísérni az
adóalanyi kör adó bejelentési kötelezettségének teljesítését,

‐

kezdeményezni kell az elmaradt adóhátralékok mielőbbi beszedését,

‐

meg kell vizsgálni a lehetőségét új adónemek bevezetésének.

A helyi adók esetében az önkormányzat képviselő testülete az adóztatást úgy kívánja kialakítani, hogy az állandósága mellett az önkormányzat biztos bevételi forrását jelentse, ugyanakkor igazságos is legyen az adózói kört
illetően, csak olyan adórendeletet fogad el, amely a lakosság számára elég elviselhető anyagi terhet jelent, valamint nem hat a vállalkozók működésének, fejlesztési elképzeléseinek gátjaként.
Vagyongazdálkodás
Felsőpakony Község Önkormányzat 2012-ben fogadta el vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 10/2012
(XI. 30.) rendeletét, melynek feladata, hogy kijelölje a vagyongazdálkodás különböző területein szükséges intézkedések irányvonalát, valamint hogy a jövőre vonatkozólag megfogalmazza a hatékony, felelős vagyongazdálkodás legfontosabb célkitűzéseit. A vagyongazdálkodás közép- és hosszú távú alapelvei a következők:
‐

Az önkormányzati vagyonnal – mint a nemzeti vagyonnal – felelős módon és rendeltetésszerűen kell
gazdálkodni,

‐

A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességeihez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken lapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának
védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése.

‐

Az önkormányzati vagyon növelésének (létrehozás, bővítés, felújítás stb.) céljait a képviselő-testület
döntései és az éves költségvetési rendelet határozza meg.

‐

A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása, hasznosításának célja a
kötelező és önként vállalt feladatok hatékony és eredményes ellátása. A kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő vagyon – a törvényben meghatározott feladatátadás kivételével – nem elidegeníthető,
vagyonkezelői jog, jogszabályon alapuló használati jog vagy szolgalom kivételéven nem terhelhető meg,
azon osztott tulajdon nem létesíthető. Kizárólagos önkormányzati tulajdont képező vagyon a helyi közutak és műtárgyaik, terek, parkok, vizek és közcélú vízi létesítmények.

A község önkormányzatának teljes ingatlanvagyona 174 db ingatlan, amelynek nagy része közút, árok vagy
egyéb közterület. Az ingatlanvagyon jelentős része 150 db forgalomképtelen, 10 db korlátozottan forgalom képes.
Az önkormányzat ingatlanvagyonát képezi a sportpálya, a temető, a polgármesteri hivatal telke, az általános
iskola és óvoda telkei, a közösségi ház telke, az orvosi rendelő, valamint további néhány, a közigazgatási területen elszórtan elhelyezkedő kisebb ingatlan.
Intézményfenntartás
Az önkormányzati intézmények köre az elmúlt években alapos átalakuláson ment át. Legfontosabb változások,
hogy önkormányzati fenntartásból állami fenntartásba és működtetésbe került egy jelentős intézményi kör. Az
Önkormányzati fenntartású intézmények közé tartozik a Felsőpakony Polgármesteri Hivatal, a Szabó Magda
Könyvtár és Közösségi Ház, Mesevár Napközi Otthonos Óvoda, Orvosi rendelő, Csecsemővédő szolgálat Szociális és Gyermekvédelmi Központ.
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A Köznevelési tv. (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) 74. § (1) bekezdése alapján 2013. január 1.
napjától az állam gondoskodik – az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével – a
köznevelési alapfeladatok ellátásáról. A hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján tehát 2013. január 1-jétől a
Felsőpakonyban lévő nevelési oktatási intézményállami fenntartásba került. A Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ (KLIK) járási tankerületei az illetékességi területükön működő általános iskola fenntartásával kapcsolatosan ellátják a KLIK szervezeti és működési szabályzatában számára meghatározott egyes fenntartói feladatokat.
Az önkormányzat település- és gazdaságfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere
Felsőpakony önkormányzata 2015-ben alkotta meg hatályos gazdasági programját a 2015-2019 közötti időszakra. A program gazdasági és gazdálkodási prioritásai a következők:
●

–térségi kapcsolatok erősítése,

●

a település fejlesztésének összehangolása a megyei és térségi fejlesztési elképzelésekkel,

●

munkahelyteremtés,

●

népesség számának szinten tartása, illetve lehetőség szerint emelése,

●

a település megtartó erejének, potenciáljának növelése, ifjúságmegtartó, családbarát programok kidolgozása és megvalósítása, a szolgáltatások fejlesztése,

●

a természeti környezet fejlesztése, a belterületi zöldfelületek igényes kialakítása,

●

a környezetvédelem és a vidéki életforma népszerűsítése.

Az Önkormányzaton belül a Településfejlesztési, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság foglalkozik a településfejlesztési kérdésekkel. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz) szerint a nagyközség polgármestere a testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja a Hivatalt, melynek vezetését a jegyző látja el a
Hivatal egyes szervezeti egységein keresztül. A településfejlesztési döntések előkészítésében a Településfejlesztési, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság vesz részt, terjeszti a testület elé.
Önkormányzati foglalkoztatáspolitika
Felsőpakony Helyi Esélyegyenlőségi Programját 2015-ben fogadta el a nagyközség képviselő testülete. A program célja, hogy rögzítse az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat. Ennek érdekében a települési
önkormányzat és a helyi intézmények közös erővel, együttműködve látják el a feladatokat. A programban két
kiemelt foglalkoztatást elősegítő intézkedés lett meghatározva:
‐

A nők és kisgyermekes anyák munkavállalásának elősegítése. Ennek érdekében igényfelmérést követően, az önkormányzat óvodai és bölcsődei férőhelyek biztosítását illetve családbarát munkahelyek kialakításának támogatását tervezi.

‐

Fogyatékkal élők munkába állásának elősegítése, megváltozott képességűeket, fogyatékkal élőket foglalkoztató munkahelyek létrehozásának támogatása.

Energiagazdálkodás
A várost érintő klímaváltozásra való felkészülés és energiagazdálkodás területén Felsőpakony Önkormányzatának kétféle eszköz áll a rendelkezésére, a közvetlen beavatkozás ésa közvetett irányítás, befolyásolás módszere.
A két eszköz együttes alkalmazása hozhat hatékony megoldásokat a környezeti kérdések megoldásában. Ezen
belül a közvetlen beavatkozás szükséges mindazon esetekben, amikor az adott kérdés kizárólag az önkormányzat hatáskörébe tartozik (pl. saját épületei fűtési rendszerének korszerűsítése), ide értve azokat az eseteket is,
amikor az önkormányzat nem egymagában, hanem a nagyobb hatékonyság, eredményesség érdekében más
partnerekkel együtt (pl. állami szervezetekkel, vagy civil szervezetekkel, illetve magáncégekkel) végez el egy
beavatkozást.
A hatékony energiagazdálkodás és a klímavédelem érdekében tett lépések közül a közvetlen beavatkozást
igénylő feladatok közé tartozik:
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●

a mindenkori önkormányzati intézmények épületeinek korszerűsítése;

●

az energiatudatos közvilágítás biztosítása;

●

az önkormányzati járműpark környezetbarát alakításának és fenntartásának biztosítása;

●

a hatékony tudatosságnövelés saját aktív és interaktív eszközhálózatának széles körű, kreatív igénybe vételével.

A közvetett irányítás módszereinek keretén belül az önkormányzat felhívja a figyelmet, kedvező helyzetet teremt
más szereplőknek a kerület számára szükségesnek tartott, de nem közvetlenül az önkormányzat hatáskörébe
tartozó egyes feladatok elvégzésére.
A közvetett befolyásolás módszerét kell alkalmazni a következő célok elősegítése érdekében:
● a magántulajdonú szolgáltató, termelő és lakóépületek korszerűsítése;
●

a gazdasági tevékenységek energiatudatos továbbfejlesztése;

●

az energiatudatos közlekedési módok megválasztásának népszerűsítése, tudatosságnövelés közlekedési kérdésekben;

●

lakossági energia tudatosság folyamatos növelése.

1.11. TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK
Az ivóvízzel történő ellátás a Dél Pest Megyei Víziközmű Zrt-n keresztül történik. (A szolgáltatónál az Önkormányzat részben tulajdonos.)
Közutak fenntartása: a belterületi utak folyamatos, a külterületi utak szükség szerinti karbantartása; út és járdafelújítás, az éves költségvetési rendelet szerint. A közút fenntartását a volumentől függően saját erővel, illetve
külső szolgáltatóval végzi az önkormányzat.
Szolgáltatási terület

Szolgáltató

vízszolgáltató, szennyvíztelep

Dél Pest Megyei VíziközműZrt.

áramszolgáltató

ElmüZrt.

hulladékgazdálkodás

VERTIKÁL Nonprofit Zrt

közútkezelő

Magyar Közút Nonprofit Zrt. Budapesti Agglomerációi Igazgatóság

erdészet

Nagykunsági Erdészeti és. Faipari Zrt.

rendőrség

Dabas Városi Rendőrkapitányság

gázszolgáltatás

FŐGÁZ Zrt.

vízgazdálkodás

Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság

vasútállomás

MÁV Zrt.
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1.12. A TÁJI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK VIZSGÁLATA
1.12.1. TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK
Felsőpakony és környezete felszínét a Duna ősmedre és a folyó hordaléka alakította ki. Az ártéri síkságra jellemző a hordalékos alapkőzet. A folyószabályzást követően a térségben korábban jellemző lefolyástalan, alacsony fekvésű lápos területek megszűntek, a tájhasználat és a természetes vegetáció jelentős átalakuláson esett
át.
A térség tájszerkezeti lehatárolás szerint (MTA kistájkataszter) az Alföld nagytáj, Dunamenti-síkság középtáj
területén helyezkedik el, ezen belül az északi elhelyezkedésű, élénkebb domborzatú, teraszos hordalékkúpokkal
tagolt Pesti hordalékkúp-síkság kistáj területén. A Pesti hordalékkúp-síkságterülete 850 km2, Nagytarcsa vonalától délre az Alsónémedi-Újhartyán vonalig, kelet felé a Maglód-Nyáregyháza vonalig húzódik.
Ezen a kistájon helyezkedik el Felsőpakonnyal együtt Csévharaszt, Vasad, Üllő, Ecser, Vecsés, Gyál, Alsónémedi, Ócsa, Inárcs, Kakucs, Újhartyán. Magassága tszf-i 98 és 251 m közötti, kelet felé lépcsőzetesen emelkedik a
hordalékkúp teraszok irányába. A terület többsége közepes magasságú, tagolt síkság, felszínét 5-15 m vastag
laza, homokos, kavicsos üledék borítja. A Gyáli-pataktól délre a domborzat elveszti teraszos jellegét, a magasabb
teraszok az alacsonyabbakkal egy szintre kerülnek. A térségre mérsékelten meleg, száraz éghajlatjellemző.
Az évi középhőmérséklet 10,0–10,2 °C, a nyári félév középhőmérséklete 17,0–17,2 °C. Az évi fagymentes napok
száma: 188-198 nap között. Az évi csapadékösszeg 550–580 mm körül van, egyes délkeleti területeken az 550
mm-t sem éri el. Évente 30–33 hótakarós nap várható, a hótakaró átlagos maximális vastagsága 20 cm körüli.
Leggyakoribb szélirány az ÉNy-i, átlagos szélsebesség 2,5–3,0 m/s közötti.
A térség vízrajzi sajátossága, hogy a Gödöllői-dombságból érkező patakok egymással párhuzamosan futnak a
Duna-völgybe, azonban a község területét csak mesterséges csatornák érintik. A táj egészére jellemző a vízhiányos állapot a száraz éghajlat miatt. A vízminőség szempontjából valamennyi vízfolyás II. osztályú. A talajvíz
mélysége É-ról D felé haladva 6 m-ről 2 m-re emelkedik, kémiai jellegében a kalcium-magnéziumhidrogénkarbonátos típus az uralkodó.
A talajok nagy része a Duna homokhordalékán képződött, a jellemző talajtípusok: a futóhomok, a humuszos
homok, a löszös homok, a réti talajok, a lápi réti talajok, homokon kialakult barnaföld, valamint kis területen nyers
öntéstalaj is előfordul.
A Pesti hordalékkúp-síkság növényföldrajzilag az Alföld flóravidékéhez (Eupannonicum) tartozik, azon belül a
Duna-Tisza-közi (Praematricum) flórajárás része,
Az emberi hatások nélkül az állandó vagy időszakos vízborítású területeken lévő vízi, lápi, mocsári növényzet,
valamint a homokhoz kötődő növénytársulások alakultak volna ki, amelyek foltjai a természetközeli élőhelyeken
jelenleg megtalálhatóak. A fátlan vegetáció típusai: a hinarasok, a mocsarak (nádasok, gyékényesek, zsombékosok, magassásrétek), a láprétek és a mocsárrétek, a homoktalajokon a homoki nyílt és zárt gyepek. A fás
élőhelytípusok a szárazabb homokterületeken: pusztai tölgyes, nyáras-borókás, az üdébb illetve vízhez kötött
élőhelyeken: gyöngyvirágos tölgyesek, fűzlápok, ligeterdők, égeres láperdők. 6
A térség területén az intenzív tájhasználat, a folyószabályozás, a beépítés következményeként az eredeti növényzet igen kis foltokban maradt meg.
A tájban ma szinte nem található természetközeli növényzet, dominál a szántóföldi művelés, ezen felül kevés és
nem túl értékes telepített erdő található a településen, elsősorban fekete fenyő és akác ültetvények.

Forrás: Természetvédelmi állapotértékelés és hosszútávú természetvédelmi fejlesztési tervDabas,Gyál,Monorstatisztikai
kistérségek területére - Rekettye Táj- és Természetkutató Egyesület 2003

6
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1.12.2. TÁJHASZNÁLAT, TÁJSZERKEZET
1.12.2.1. TÁJTÖRTÉNETI VIZSGÁLAT

KIVÁGAT - I. KATONAI FELMÉRÉS, 1784
(Forrás: www.mapire.eu )

.

KIVÁGAT - II. KATONAI FELMÉRÉS, 1945
(Forrás: tajertektar.hu)

A település újkori tájhasználatának változásáról tájékozódhatunk, ha összehasonlítjuk a 18. századi I. katonai
felmérés, 19. sz. második felében készült 2. katonai felmérés térképszelvényeit a mai műholdas felvétellel. Így
attól a történelmi állapottól követhetjük a község életét, amikor térség a török idők alatt elnéptelenedett. A középkori faluról térképes adatunk nincs, azonban az ásatások szerint a XIII-XIV századtól egy templom állt a Paphegy
nevű dombon, ami mellett a település temetője volt megtalálható. Az Anjou kortól a település már népes köznemesi falunak számít írásos emlékek alapján, majd a törökdúláskor, a Budát is végleg elfoglaló török hadjárat
idején teljesen elpusztult.
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Az első katonai felmérésen az látszik, hogy nagyrészt lakatlan, műveletlen a térség, amelyen csak néhány lakott
hely található. A térség egy része mocsaras, vizes, a fennmaradó területeket legeltetéssel hasznosították, az
alföldi tájra jellemző gémeskutak látszanak a térképen. A tájban csak néhány kisebb erdőfolt látszik Gyömrő
belterülete környezetében. A legközelebbi települések keleten Üllő, nyugaton Haraszt (Dunaharaszti)
A II. katonai felmérés térképén látható, hogy a vízrendezéssel párhuzamosan a tájszerkezet átalakul, megjelennek a telepítetett észak-nyugat- délkelet irányú elnyújtott erdőfoltok, amelyek máig jellegzetes elemei a tájnak. A
változatos térszínek egyben a termőhelyi adottságokat is alakítják. A külterületen megjelennek a majorok, lakott
helyek, csárdák. Az Alföldről nyugat felé vagy a fővárosba felhajtott csordák egyik pihenőhelye, állomása lehetett
itt a vasút térhódítása, vasúti szállítás megjelenése előtt. A mai községnek még nyoma sincs, csak az elnevezés
Felső-pakony puszta olvasható már a térképen.

ORTOFOTO 2000
(Forrás: tajertektar.hu)

Az ortofotón jól látszik, hogy a kétezres évekre az erdők és a szántóföldek aránya nőtt és a legelő területek szinte
teljesen eltűntek. A közigazgatási terület délnyugati sarkában kirajzolódik a mai utcahálózat, beépítés.
A fiatal község kialakulását a történeti leírásokból ismerhetjük meg.
A Degenfeld grófok tulajdonában lévő terület először a birtok munkásaival népesült be. Míg 1895-ben az összes
lakosság lélekszáma ekkor mintegy 200 főre tehető, az 1938-ban végrehajtott parcellázások után - mely során
810 telek lett kialakítva- kialakult a település jelenlegi szerkezetének alapja és a lakosszám folyamatosan nőtt a
mi szintre.
Felsőpakonyon fennmaradtak a történelmi múltra visszatekintő, erdőterületbe ékelődő tanyák, ahol a a hagyományoknak megfelelően kisüzemi termelés folyik. Ezt a termelésiformát segíti, hogy a nagybani piac megközelítése
kedvez. A további területek kialakítására is igény jelentkezett a lakosok részéről.
1.12.2.2. TÁJHASZNÁLAT ÉRTÉKELÉSE
Felsőpakonyon a külterületek terület felhasználásában a hagyományosan kialakult tájszerkezetnek már szinte
nyoma sincs, a település a Budapest agglomerálódó térségében helyezkedik el, annak egy főutakkal határolt
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szeletében. A tájhasználat meghatározó elemei ma az erdők, mezőgazdasági területek, gazdasági és lakóterületek


A település erdősültségének aránya országos szinten is kiemelkedő, a település közigazgatási területének közel fele, 42%-a. Negatívum, hogy ezek főként kultúrerdők. Az erdőterületek két nagyobb, egybefüggő területen helyezkednek el: az országút mentén, ami az agglomeráció körüli zöldfolyosó része, valamint az M5 autópálya felé. A meglévő tanyák része az erdőterületekbe ékelődve helyezkedik el.



Mezőgazdasági területek a település belterületétől DK-re és ÉK-re helyezkednek el. A termőföldek minősége főleg 4. és 5. osztályba sorolható, vagyis gyenge minőségűek. Valószínűsíthetően ezért nem
alakultak ki modern gazdaságok, a kisüzemi, hagyományos termelés viszont jelen van.



Ipari területek a település közigazgatási területének mértani középpontjában, illetve északi csücskében
helyezkedik el. Kereskedelem, szolgáltatás céljára kijelölt területek többségét a volt TSZ területén és
annak környékén, illetve a volt laktanya területe is ilyen célú felhasználásra kerülhetne. A gazdasági területek többségének esetében hasznosított területek.
A lakóterületek a nyugati oldalon összpontosulnak a vasút mellett, a belterület nagy részét ez a terület
alkotja. A terület nagy részét az 1960-as években parcellázták fel, melynek eredményeként egységes,
homogén, kertvárosias lakóterületek alakultak ki. A lakóterületeket a település többi részétől erdősáv választja el.



1.12.3. VÉDETT, VÉDENDŐ TÁJI-, TERMÉSZETI ÉRTÉKEK, TERÜLETEK
1.12.3.1. TÁJKÉPVÉDELMI SZEMPONTBÓL KIEMELTEN KEZELENDŐ TERÜLETEK
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény alapján az országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezetbe a természeti vagy kulturális örökség adottságai alapján a kilátás-rálátás szempontjából
védendő országos jelentőségű tájképpel, illetve tájképi elemmel rendelkező területek, valamint a védett történeti
tájjá nyilvánított területek által érintett települések tartoznak.
A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetébe Felsőpakony településen az Ócsával határos erdőterületek tartoznak a település déli külterületén.
A településen jelentős egybefüggő erdőterületek a két észak-nyugat - dél-kelet irányú sávban húzódnak a külterületen. A település kiemelkedően magas erdőterületi aránya, közel a település területének a fele, amelyek tájképi szempontból védendők, bár az erdőterületek telepített, nem kiemelkedően értékes állományok.
Az egyedi tájértékek a településen a TÉKA adatbázis alapján a tervlapokra feltüntetésre kerültek, jellemzően fa
és kőkeresztek találhatók a településen. A Nemzeti Park Igazgatóság egyedi tájérték kataszterrel kapcsolatban
más információval nem szolgált.

1.12.3.2. NEMZETI ÉS NEMZETKÖZI TERMÉSZETVÉDELMI OLTALOM ALATT ÁLLÓ VAGY VÉDELEMRE TERVEZETT TERÜLET,
ÉRTÉK, EMLÉK
Felsőpakony területét az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló
275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel
érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11) KvVM rendelet alapján európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek (Natura 2000) nem érintik.
Az országos jelentőségű védett természeti területeknek négy alapvető típusa különíthető el. A nemzeti parkok, tájvédelmi körzetek, a természetvédelmi területek és a természeti emlékek védettsége egyedi jogszabállyal
(miniszteri rendelettel) kerül kihirdetésre, míg az ún. ex lege védett területek a törvény erejénél fogva állnak védelem alatt. Az ex lege védett természeti emlékek esetében az illetékes természetvédelmi hatóság határozatban
állapítja meg annak területi kiterjedését. Ezek a területek „A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény
(Tvt.)” erejénél fogva felfedezésűk pillanatától kezdve az adott helyen védettek. A Tvt. 23. paragrafusa értelmében védelem alatt áll valamennyi forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom, földvár. Az e bekezdés alapján védett természeti területek országos jelentőségűnek minősülnek.
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Felsőpakony közigazgatási területén országos jelentőségű védett természeti terület nem található, a környezetében az Ócsai Tájvédelmi körzet a legjelentősebb természeti terület illetve ugyancsak nem messze a Csévharaszti
borókás Természetvédelmi terület.
1.12.3.3. ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT
Az országos ökológiai hálózat elemeit az ország azon természetes és természetközeli élőhelyei alkotják, amelyek
nem állnak országos természetvédelmi oltalom (pl. nemzeti park, tájvédelmi körzet) alatt. Felsőpakony területén
az országos ökológiai hálózat elemei nem érintik.
1.12.4. TÁJHASZNÁLATI KONFLIKTUSOK ÉS PROBLÉMÁK ÉRTÉKELÉSE
A táj ökológiai, ökonómiai és tájképi értékeit rontó tevékenységek tájhasználati konfliktusok forrásaivá válhatnak.
Funkcionális tájhasználati konfliktusokat az egymást akadályozó, egymás területét megszüntető, rendeltetését
zavaró, egymással konkuráló területhasználatok okoznak.
Tájökológiai tájhasználati konfliktusról beszélünk, az egymást károsító, pusztító, megszüntető, egymás létét
veszélyeztető területhasználati módok fennállása esetén.
A rendezetlenség, a rendetlenség, a megoldatlanság, a befejezetlenség, a folyamatosság érzékelhető megszakadása, hiánya vizuális-esztétikai: tájhasználati konfliktusokat eredményez.
A településen konfliktust jelent





erdők, csatornák állapota és fenntartása
belterületi zöldfelületek karbantartása, minőségi fejlesztésének hiánya
illegális szemétlerakatok
az agglomerálódó térség környezeti terhelése

Ezek a konfliktusok, és az az általános cél, hogy kedvező lakókörnyezetet biztosítson a település lakói számára
határozzák meg a Településrendezési eszközök intézkedéseit. A térszerkezeti adottságokból adódik az
agglomerálódó térségre jellemző, az országos átlagnál magasabb alap környezeti terhelés, amely a központi
régióban és Budapest közelében különösen érzékelhető. Kedvező módon a település belterületét ez közvetlen
szennyező forrással nem érinti, azonban hosszabb távon fontos cél ennek fenntartása.
A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló Korm. rendelet alapján Felsőpakony területe nitrátérzékeny kategóriába tartozik. A termőföldön történő beruházások tervezésekor erre figyelemmel kell lenni.
A megyei fejlesztési koncepciókat, rendezési terveket a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezéssel
szembeni védelméről szóló 27/2006. (II.7.) Korm. rendelet szerint az 59./2008 (IV.29.) FVM rendelet által meghatározott cselekvési programban foglaltakkal összhangban kell kidolgozni.
Nitrátérzékeny területeken a folyamatos erdőborítást és elegyességet biztosító erdőművelési és erdőkezelési
eljárások alkalmazása javasolt. Elengedhetetlen továbbá a helyes mezőgazdasági gyakorlat szabályainak betartása.

1.13. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER VIZSGÁLATA
A zöldfelületi rendszer alatt a növényzettel időszakosan vagy tartósan fedett, biológiailag aktív, termesztési illetve
kondicionáló célú felületek összességét értjük egy településen belül.
A településszerkezeti tervben lehatárolt zöldterületek egy része jelenleg is zöldterületi hasznosítású, vagy használaton kívüli, zöldfelülettel fedett terület ezek aránya azonban alacsony a településen, még akkor is, ha a településre az egyedi telkes lakóterület-használat a jellemző. A telkek növényzettel való borítottsága magas, azonban a
közösségi célokat szolgáló közparkok számának növelése fontos feladat.
A település zöldfelületi rendszerének meglévő fő elemei: a zöldfelületi intézmények, közterek, közparkok, intézményi zöldfelületek, utcai zöldsávok, fasorok, vízfolyások és azok part menti sávjai. Ezek a területi elemek és
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vonalas jellegű elemek hálózata jelenti Pétervására zöldfelületi rendszerét. A zöldfelületek között egyaránt találhatóak közcélú, közforgalom elől elzárt és részlegesen megnyitott zöldfelületek.
1.13.1 A TELEPÜLÉSI ZÖLDFELÜLETI RENDSZER ELEMEI
1.13.1.1. SZERKEZETI-, KONDICIONÁLÓ SZEMPONTBÓL LÉNYEGES VALAMINT A ZÖLDFELÜLETI KARAKTERT MEGHATÁROZÓ ELEMEK

A településen három zöldterületbe sorolt közparkot jelöl a településszerkezeti terv.
 Templom tér – játszótér
 Vasútállomás mellett – Állomás utcai közpark
 Új lakóterületek környezete – Vasút utca -Dűlő utca -Sport utca -Gépház utca által határolt terület.
A három közpark további fejlesztésével több települési funkciót is betölthetne, jelenlegi állapotukban rendezettek,
de alulhasznosítottak.
Zöldfelületi intézmények közé tartoznak a sportpálya és a temető területe.
Sportpálya, sportklub területe – az Erdősor utcáról megközelíthető sportpályák a település életében fontos szerepet töltenek be. A műfüves futball pálya mellett a területen önálló öltöző, vizesblokk található.
Temető -külterületen, a településtől távol van, így a belterület zöldfelületi hálózatához nem járul hozzá. A temető
látogatását nehezíti, hogy a lakóterülettől közvetlen jó megközelítéssel nem rendelkezik. A zöldfelület állapota jó.
Nagy zöldfelületi igényű intézményként a településen az alapfokú ellátáshoz szükséges Általános iskola és
Óvoda üzemel. A Hermann Ottó Általános Iskola kertje mellett a közeli sportpályák is rendelkezésre állnak. A
Mesevár Napköziotthonos Óvoda szintén a település központjában helyezkedik el, kertje megfelelő méretű és
játszószerekkel ellátott.
Utcai zöldsávok esetében, Felsőpakonyon az utcafásítás csak kis szakaszokon jellemző. A település főútvonalai
mellett és a legtöbb lakóutcában nincs egységes fasor. Ez nagyon hiányzik az utcaképből, a településarculatot
nagyon pozitívan befolyásolná az utcák legalább egyoldalú fásítása. Az utcákon általában a felszíni vízelvezetést
gyepes árkokkal oldják meg, ami ökológiai, zöldfelületi szempontból nagyon pozitív. A széles közterületek igényes növénykiültetésre, fatelepítésre adnának lehetőséget.
A település zöldfelületének nagy részét a jól ápolt, fás és jórészt kertművelés alatt álló magánkertek adják. Ezek
pozitív településökológiai hatása ellensúlyozza a burkolt felületek negatív hatásait, néhol alacsonyabb zöldfelületi
mennyiséget.
1.13.1.2. ZÖLDFELÜLETI ELLÁTOTTSÁG ÉRTÉKELÉSE
Összességében megállapítható, hogy Felsőpakonyon a zöldfelületek aránya mennyiségében megfelelő, de
azok kertépítészeti kialakítása, a funkcióhoz rendelt formája és felszereltsége további fejlesztéseket igényel, illetve a fasorok tekintetében nagy hiányosságok tapasztalhatók.
1.13.2. A ZÖLDFELÜLETI RENDSZER KONFLIKTUSAI ÉS PROBLÉMÁI
A település hosszú távú célja, hogy kellemes lakókörnyezetet biztosítson az egyre növekvő számú lakosainak.
Szerencsés, hogy a gyermekek száma nő, ezzel párhuzamosan fontos, hogy az itt élők, és leginkább a legtöbbet
a településen tartózkodó kisgyerekes családok zöldfelületi igényét minőségileg és mennyiségileg is biztosítsuk.
A családbarát falusias lakókörnyezet megőrzése, a helyi közösség építése szempontjából a közösségi terek,
közterek, zöldfelületek, utcák minőségi kialakítása az egyik legfontosabb. A meglévő zöldfelületek és a külterület,
és más település zöldfelületeivel való összekötések hiányoznak, mind járda, gyalogút, vagy rendezett kerékpárút,
zöldút formájában.
A meglévő zöldterületek és megfelelő szélességű utcák zöldfelületeinek minőségi kialakításával a település egésze kellemes zöld környezetben lehetne átjárható, a zöldfelületi elemek összeköttetése megvalósulna. Ugyancsak potenciált jelentene a hiányzó kerékpárút hálózati elemek megvalósítására. Jelenleg tehát az utakat kísérő
zöldfelületek sokszor rendezetlenek, növényzetük nem esztétikus.
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1.14. AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VIZSGÁLATA
1.14.1. TELEPÜLÉSSZERKEZET, TERÜLETFELHASZNÁLÁS
1.14.1.1 A TELEPÜLÉS SZERKEZETE, HELYI SAJÁTOSSÁGOK
Felsőpakony község Pest megyében, a fővárosi agglomerációban, annak peremén helyezkedik el, Budapest
közigazgatási határától mindössze 9 km-re. Önálló közigazgatási egységgel rendelkezik, igazgatási területe 1532
ha.
A térséget és a közigazgatási területet a 4601. j. Budapest-Tiszakécske összekötőút északnyugat-délkeleti, illetve a 46303.j. Felsőpakony nagyközség vasútállomáshoz vezető út északkelet-délnyugat tengellyel osztja fel. A
terület keleti részén szántók, legelők és erdők találhatóak a közigazgatási határig, míg a déli és délnyugati külterületi részeken üzemtervezett erdő területek találhatóak, továbbá mezőgazdasági területek tömbszerűen a déli
részeken is megjelennek.
Fontos térségi kapcsolatot jelent a település szempontjából a 4601 jelű összekötő út, ami a Nagykörösi út
folytatása és közvetlen kapcsolatot teremt Gyál városával, valamint Budapest délkeketi XVIII. kerületi részeivel.
Déli irányban a 4603. j. összekötő út kapcsolja össze a települést Ócsával és Üllővel. A közigazgatási határ menti
északi gazdasági terület is az országos összekötő út irányából tárható fel, erdők között haladó közhasználat elöl
elzárt magánúton keresztül.
Belterülete a Budapest – Lajosmizse – Kecskemét vasút keleti oldalán, az 1960-as évektől alakult ki, az addig
szétszórt tanyavilág helyén. A Budapestre vezető Nagykőrösi úttól a vasútállomáshoz vezető bekötőút találkozásánál szabályosan kimért, sakktáblaszerűen elrendezett utcái, sűrűn beépültek, s egységes, homogén, kertvárosias lakóterületté alakultak.
A mai településszerkezetet meghatározó fontosabb elemek:


A közigazgatási területet északnyugat-délkeleti irányban szeli ketté a 4601. j. Budapest-Tiszakécske
összekötő út nyomvonala,



142. sz. MÁV Budapest [X. kerület–Kőbánya–Kispest–Lajosmizse–Kecskemét] vasútvonal halad keresztül a közigazgatási területen,



jelentősebb vízfolyás: a nyugati közigazgatási határon folyó 14. csatorna.

1.14.1.2. TERÜLETFELHASZNÁLÁS AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI ADATOK ALAPJÁN
Az Ingatlan-nyilvántartási adatok alapján Felsőpakony fontosabb adatai:
Belterület: 143, 2647ha

Külterület:1389,6153 ha

Összesen:1532,88ha

A község teljes területének 82,71%-a termőterület, ebből a mezőgazdaságilag hasznosított terület 615,17ha, ami
a teljes terület 40,13%-a. Az alábbi táblázat a településen meglévő művelési ágak megoszlását mutatja be:

művelési ág
erdő
gyep (legelő)
gyep (rét)
gyümölcsös
kivett
szántó
szőlő
összesen:

átlagos alrészlet területe
ha
8,2620
1,2825
0,1204
0,2221
0,1889
1,0862
0,2663

összes alrészlet területe
ha
652,6982
76,9512
0,1204
0,4442
265,0106
536,5901
1,0653
1532,882

százalékos megoszlása
42,58
5,02
0,01
0,03
17,29
35,00
0,07
100,00
Forrás: www.takarnet.hu
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Forrás: PMK Földhivatal adatszolgáltatás

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény értelmében átlagos minőségű termőföld az adott település azonos művelési ágú termőföldjeinek 1 hektárra vetített aranykorona értékeinek átlaga. A termőföldek osztályba sorolása a művelési ág figyelembevételével, nyolcas skálán történik. A Budapesti Agglomerációi Kormányhivatal Földhivatala nem adott tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy Felsőpakony esetében mi minősül
átlagosnál jobb minőségűnek.
1.14.1.3. TERÜLETFELHASZNÁLÁS, BEÉPÍTÉSRE SZÁNT ÉS BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK
Az egyes területeket a jelenlegi és a célzott területfelhasználás, valamint az építési jelleg alapján a 253/1997.
(XII.20.) Korm. rendelet (OTÉK) szerint meghatározott, települési területfelhasználási egységekbe lehet sorolni
a településrendezési eszközök készítése során, figyelembe véve a területrendezési tervekben meghatározott
területfelhasználási kategóriákat és térségi övezeteket. A területfelhasználási egységek építési szempontból
beépítésre szánt (beépített, további beépítésre kijelölt) területbe és beépítésre nem szánt területbe (ahol a
telkek beépítettsége legfeljebb 5%) sorolhatók.
Beépítésre szánt területek
A beépítésre szánt területek közel felére (47%) kertvárosias lakóterület-használat jellemző. Az 1960-as évek
telekosztása során egységes, homogénszerkezetű lakóterületek alakultak ki - 6-700 m2 telekméretekkel, melyek
később 900 m2-re módosultak. A telkek többnyire szabályos alakúak, kedvező osztásúak, de méretük miatt állattartásra nincs lehetőség lakótelken belül, így utóbbinak megoldása a tanyás mezőgazdasági térségek területén
belül lehetséges.
A vegyes területhasználatba tartozó funkciók jellemzően településközponti vegyes besorolásba tartoznak a
településrendezési eszközök szerint. Településközpont vegyes terület-felhasználási egységbe tartozik a Rákóczi,
Eötvös, Zrínyi Miklós utca és a Templom tér által határolt tömb, valamint ebbe a területfel-használási egységbe
sorolt az általános iskola és az óvoda telke is, illetve a Zrínyi Miklós utca és Vasút utca metszésében létrejött új
lakóterület központi része.
Gazdasági terület jelenleg a település bel- és külterületén is található. A hatályos településszerkezeti terven a
46303. j. Felsőpakony nagyközség vasútállomáshoz vezető út mindkét oldalán, illetve a belterülettől délkeletre
kijelölt fejlesztési területek– volt honvédségi területek-tervezett kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területbe
soroltak, ezek a területek jelenlegi területhasználatukat tekintve részben gazdasági, részben mezőgazdasági
területek. A 4601. j. Nagykőrös felé vezető út mentén található, meglévő ipari területek mellett újabb ipari gazdasági területek kerültek átsorolásra. Szintén a Budapest-Tiszakécske összekötőút mellett a Hétsor útról feltárhatóan, jelentős méretű tervezett ipari gazdasági területet jelölti ki a hatályos településszerkezeti terv, ez a terület
jelenleg mezőgazdasági művelés alatt álló szántó.
Beépítésre szánt különleges területbe a temető és a tervezett golfpálya területe került. A település temetője az
Hétsorút mentén helyezkedik el, bővítését a rendezési terv kijelölte, a meglévő temető telke mellett.
Beépítésre nem szánt területek
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Közúti közlekedési területek - az országos úthálózat elemeinek- belterületet érintő szakaszai a belterület szerkezet vázát jelentősen befolyásolták. Kötöttpályás közlekedési terület-142. sz. MÁV Budapest –Kecskemét
vasútvonal- a közigazgatási területet észak-dél irányban szeli át.
A település külterületi részén két- északnyugat illetve délkeleti irányú sávban találhatóak azok az egybefüggő
erdőterületek, amelyek a területhasználat több mint 45%-át adják. A közigazgatási terület keleti–északkeleti
részén a Kincses-erdő, míg tőle délebbre a belterületet körülölelő erdőterületek, illetve a Csiffári-lapos-dülő erdei
találhatóak. A nagyobb erdőrészeken kívül kisebb véderdősávokat is nyilvántart az erdészet, illetve a volt TSZ
területétől keletre elhelyezkedő kisebb erdőterület illetve a Csiffári-lapos dülő északi területei sorolandóak védelmi erdőterületbe. Az erdőterületeknek jelentős része kiváló termőhelyi adottságú erdőterület kategóriába tartozik,
ezek a területek alapvetően nem sorolhatók más terület-felhasználási egységbe.
A település közigazgatási területének több mint egyharmadát mezőgazdasági területek teszik ki. Az elsősorban
szántóföldi mezőgazdasági területek általános használatuk szerint, az OTÉK szerinti úgynevezett általános mezőgazdasági területbe kerültek besorolásra, azonban a 2009-ben megtörtént Településszerkezeti Terv felülvizsgálata során tanyás mezőgazdasági övezetek kijelölésére került sor. A település több mint 35%-a szántóterület,
az egyik legjelentősebb területhasználat is ez. Az általános mezőgazdasági területek a korábbi szabályozási
előírások szerint az OTÉK-ban meghatározottak vannak érvényben a területeken.
Zöldterületek közé az állandóan növényzettel fedett közhasználatú zöldfelületek – közpark, közkert – tartoznak. A
településen zöldterület, közpark besorolásba a Vasútállomás melletti közterület, a Református templom környezete és a belterület déli részén - Vasút utca és Dűlő út által határolt- terület tartozik. Jelentős zöldfelület a különleges terület-felhasználási kategóriába tartozó temető és sportpálya. Bár a HÉSZ előírás tartalmazza a „háromszintű” zöldfelület kialakítását, azonban a területeken még sok helyen ez nem valósult meg.
Vízgazdálkodási területbe tartozik a település határán húzódó mesterséges csatornahálózat, amely a természetes vízfolyásokat kiegészítve a község felszíni vízhálózatát adja, a fő vízfolyások: 14-és 15- csatorna.
1.14.1.4. FUNKCIÓ VIZSGÁLAT (INTÉZMÉNYI ELLÁTOTTSÁG, FUNKCIONÁLIS ÉS ELLÁTÁSI KAPCSOLATOS)
A községben működő közinAdottságok, szükséges intézkedések
tézmények:
Polgármesteri Hivatal

Herman
Iskola

Ottó

A hivatal a Petőfi Sándor utca 9. alatt található,az épület állagajó, központi elhelyezkedése kedvező. Az épület mérete a funkció ellátására megfelelő. A parkolás
az épület előtt közterületen részben megoldott.

Általános Az Iskola u. 20. sz. szám alatt található. Az iskolában 2015/16. tanévben, 14
osztályban és 5 napközis csoportban, összesen 289 fő tanul. Az iskola épülete jó
állagú, telke 9159 m2, a jelenlegi beépítettség mértéke 22%, így építési lehetőség
a telken belül korlátozott.

Mesevár Napközi Otthonos A Felsőpakonyi óvoda a Zrínyi M. utca 36. szám alatt működik. Az óvoda telke
Óvoda
4665,2 m2, beépítettsége nem éri el a 20%-ot. Az óvoda épületének állaga jó,
felújított (fűtéskorszerűsítés, külső szigetelés, nyílászárók cseréje megtörtént).Az
óvoda 160 férőhelyes, a csoportok száma 5.
Orvosi rendelő

A Dobó Katica u. 2. alatt található az orvosi rendelő. az ingatlan épületének felújítás folyamatban van.

Védőnői Szolgálat

A védőnői tanácsadás az Iskola u. 20 szám alatt működik.

Szociális Család és Gyer- Az intézmény a település központjában található, jól megközelíthető. Az egykori
mekvédelmi Központ
óvoda i szolgálati lakásból került kialakításra, annak teljes korszerűsítésével.
Szabó Magda Könyvtár és Szintén a község központjában a Rákóczi F. u. 41.szám alatt helyezkedik el. Az
épület jó állagú.
Közösségi Ház
Fájdalmas Anya Temploma A római katolikus templom az Eötvös J. u.26 szám alatt található.
Református Missziói Egy- A reformátusközösség épülete a Templom tér. u. 3 szám található.

TÉR-T-REND KFT.

42

FELSŐPAKONY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

házközség
Sportpálya

A sportpálya közel a település központjához helyezkedik el, az önkormányzati
tulajdonban lévő terület majdnem eléri a 3 ha. Szociális blokk és öltöző rendelkezésre áll, a terület méretéből adódóan további fejlesztésekre is van lehetőség.

Köztemető

A temető a Hétsor út, 049/3alatt található.2008 tavaszán az önkormányzat új
ravatalozó építését kezdeményezte, amely az adott év végéreelkészült.

Posta Hivatal

A Felsőpakonyi posta az Eötvös J. utca 12.szám alatt található.

Községi szinten a vendéglátói és szolgáltatói kapacitás megfelelő. A vendéglátás minőségi színvonalának emelése az idegenforgalom fejlesztése érdekében indokolt, a szolgáltatói kapacitások fejlesztése szükséges lenne a
lakossági igények jobb kielégítése érdekében is.
Összességében megállapítható, hogy a közintézmények kapacitása megfelelő, jól megközelíthetőek, bővítésre
csak a népesség jelentős növekedése esetén lenne szükség.
1.14.2. A TELEKSTRUKTÚRA VIZSGÁLATA
A község területén a telekszerkezetet jellemzően az 1960-as évek telekosztása és a helyi úthálózat alakította. A
4601. j. Budapest-Tiszakécske összekötő úttól a vasútállomáshoz vezető bekötőút mentén kialakított, sakktáblaszerűen elrendezett utcái, sűrűn beépültek, s egységes, homogén, kertvárosias lakóterületté formálódtak.
Jellemző az északi közigazgatási határra merőleges utca kiosztás, egymásmellé sorolt telkek, melyek szélessége
18m-35m között, mélysége 25m-70m-igközött változik.

TELEKKIOSZTÁS A PETŐFI SÁNDOR UTCA MENTÉN

A fentiektől eltérő, szabálytalan alaprajzú, részben kisebb méretű telkek a Petőfi Sándor utcától északra és délre
alakultak ki valamint a 14. számú csatorna mentén - a Juhász Gyula utca, ill. a Bem utca vonalában találhatóak,
itt szabályos és szabálytalan telkek egyaránt megtalálhatóak.
1.14.3. ÖNKORMÁNYZATI TULAJDON KATASZTER
A község önkormányzatának teljes ingatlanvagyona 174 db ingatlan, amelynek nagy része közút, árok vagy
egyéb közterület. Az ingatlanvagyon jelentős része 127 db forgalomképtelen, 48 db korlátozottan forgalom képes.
Az önkormányzat ingatlanvagyonát képezi a sportpálya, a temető, a polgármesteri hivatal telke, az általános
iskola és óvoda telkei, a közösségiház telke, az orvosi rendelő, valamint további néhány, a közigazgatási
területen elszórtan elhelyezkedő kisebb ingatlan.
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ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBAN LÉVŐ INGATLANOK KÖZUTAK KIVÉTELÉVEL
forrás: Ingatlanvagyon-kataszter

1.14.4. AZ ÉPÍTMÉNYEK VIZSGÁLATA
1.14.4.1. FUNKCIÓ- ÉS KAPACITÁS VIZSGÁLAT
Felsőpakony területén a lakó funkció mellett a település ellátását biztosító alap intézményi funkciók is biztosítottak. A település népességszámát és ebből következően igényeit a jelenleg működő intézmények - az óvodai
ellátás, az általános iskola, a Polgármesteri Hivatal, a közösségi ház, valamint az egészségügyi és további intézményi ellátás - ki tudják elégíteni, a bővítés igénye nem jelentkezik.
Az ellátási távolság az óvoda és általános iskola kapcsán, valamint a Polgármesteri Hivatalnál legfeljebb 1000m
a belterületnél, az egészségügyi ellátás szintén legfeljebb 1000 m-es gyaloglási távolságon belül elérhető.
Lakófunkcióban alig, míg gazdasági funkcióban jelentős tartalékok vannak. A helyben dolgozás lehetősége csekély, a jelentkező igényeket nem elégíti ki, jelentős az ingázás. Munkalehetőséget jelent a mezőgazdaság, az
erdőgazdálkodás, a működő majorságok, az intézmények, a gazdasági területen működő vállalkozások és a
működő üzletek, kereskedelmi szolgáltatások, valamint a vasút.
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1.14.4.2. BEÉPÍTÉSI JELLEMZŐK (BEÉPÍTÉSI MÓD, BEÉPÍTÉSI MÉRTÉK, SŰRŰSÉG, MAGASSÁG, SZINTSZÁM)
A község belterületén a lakóépületek és gazdasági célú melléképületei-melyek kis számban találhatóak meg -az
oldalhatáron álló építési helyen belül helyezkednek el. A 25m-nél szélesebb telkeknél, melyek elsősorban a település központjában található intézményekre jellemzőek, az építési helyen belül szabadon álló jelleggel került sor
az épület elhelyezésére.
Az egyéb ipari gazdasági területen és a kereskedelmi szolgáltatói telkeken a nagyobb tömegű épületek többnyire
szabadon álló építési helyen belül állnak. A kisebb tömegű tárolók raktárak néhány helyen, oldalhatárra kerültek.
Felsőpakonyra a szabályos, sakktáblaszerű beépítettség a jellemző, csak néhány telek esetében jött létre némi
(35% körüli) túlépítettség. A falusias lakóterületnél a hatályos szabályozás nem rögzített szigorítást az OTÉK-hoz
képest, vagyis telekterülettől és elhelyezkedéstől függetlenül minden telken a 30%-os beépítettség a megengedett. A lehetőség kihasználása nem jellemző a település telkeire, azok átlagosan 20%körül vannak jelenleg beépítve.
A meglévő épületek többségénél a párkánymagasság 3,5m-4,5m között van. A 80-as években épült lakóépületek
és középületek ennél magasabb 5,5-6,0 m-es párkánymagassággal is épülhettek. Ezzel együtt a római katolikus
és református templom tornya emelkedik ki a környezetéből.
1.14.4.4.3 TELEPÜLÉSKARAKTER, HELYI SAJÁTOSSÁGOK: UTCAKÉP, TÉRARÁNY, JELLEGZETES ÉPÜLETTÍPUSOK
A település szerkezetét az 1930-as években megkezdett parcellázások határozzák meg, szabályos sakktáblaszerűen megrajzolt utcahálózata ekkor nyeri el mai formáját. A községre az 1960-as és 70-es években épített oldalhatáron álló „kockaházak”jellemzőek, melyek jellemzően négyzetalaprajzot közelítő, 100 m2 alapterületű
kéthelységsoros típusházak, sátortetővel. Az 1980-as években megjelentek az emeletes lakóházak, az előbbi
típusházak bővítéseként.
A teljes épületállomány a XX. század második felében épült, így a régi hagyományokat őrző környezeti kultúra
nem lelhető fel. Helyi sajátosságokat őrző védelemre érdemes utcakép nincsen.
A térarányt jellemzően az országos utak közterületi szélességei és előkert nélküli beépítései adják.
1.14.5. AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÉRTÉKEI
1.14.5.1. TELEPÜLÉSSZERKEZET TÖRTÉNETI KIALAKULÁSA, TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSMAG
Felsőpakony község Pest megyében, a Gyáli járásban található. A település már az I. századtól kezdődően lakott
hely volt. A településre utaló első írásos emlék az 1264-ben csőti premontrei rendháznak adományozott birtok
határleírásban szerepel előbb „Pukun”, majd, mint „Pakon” néven. Az Anjou-kortól a település már népes köznemesi falunak számított, a területet birtokló Pakonyi család a módosabb nemesek közé tartozott és közülük 1341től 1453-ig hármat is megválasztottak Pest megye szolgabírájává. Pakonyi Domonkos szolgálatai fejében Zsigmond királytól 1417-ben erődítési illetve pallosjogot kapott. Az ásatások szerint a XIII-XIV századtól egy templom
állt a Paphegy nevű dombon, ami mellett a település temetője volt. Később a középkori Pakony falu lakói szétszóródtak vagy maghaltak, a falut kifosztották és felgyújtották a törökök. A község a későbbi századokban, mint puszta szerepelt az összeírásokban, területeit a környékbeli falvak gazdái béreltek és műveltek.
A település neve 1704-ben tűnt fel újra, mint a Rákóczi-szabadságharc egyik ütközetének a helye, ekkor már
Felsőpakonyként van említve. Később a település és környéke a Ráday, majd pedig a Degenfeld grófok tulajdonába került. A benépesülés későn indult, hiszen a 2700 holdas Degenfeld uralom még 1895-ben is csak 35 állandó munkást alkalmazott, az összlakosság száma ekkor 200 főre tehető, míg 1920-ban 261 főt számláltak.
A falu jelenlegi területének parcellázására 1938-ban a Magyar- Hollandi Bank által került sor, amely itt kertvárost
szeretett volna kialakítani. Telkeket hozott létre, fákat ültetett, az utcákat salakkal boríttatta. A bank számításait
alátámasztani látszott a főváros közelsége, valamint az, hogy a település ekkor már vasúti megállóhellyel is rendelkezett. A bank haszonnal kecsegtető vállalkozását a háború hiúsította meg, igyekezett mielőbb túladni a telkeken, s olcsón, részletre kezdte azokat árusítani. Az 1938-ban végrehajtott parcellázások után - mely során 810
telek lett kialakítva- 1947-ben még hatszáz lakosú, elszórtan, „bokrokban” lakott településből 1968-ra 1300 főt
számláló község lett.
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Az I. katonai felméréstérképén-amely, a XVIII.
végi állapotokat mutatja be- látható, hogy a terület szinte teljesen lakatlan, a terület földjeit környező gazdák bérelték, művelték, a területre a
Pakony puszta felirat utal.

KIVÁGAT A I. KATONAI FELMÉRÉSBŐL-1783
forrás:www.mapire.eu.hu

A II. katonai felmérésen már jól láthatóak a
közigazgatási terület középső részén mai is működő mezőgazdasági tanyás területek kezdeményei. A terület ekkorra sűrűbben lakott, mezőgazdasági tevékenység nyomai (kertek, majorságok,
telepített erdők) már megtalálhatóak.

KIVÁGAT A II. KATONAI FELMÉRÉSBŐL-1859
forrás:www.mapire.eu.hu

A III. katonai felmérés már ábrázol lakott részeket, a körülöttük kialakuló különböző művelési
ágakhoz tartozó területi egységekkel, úthálózatot
és vasúti nyomvonalat.

KIVÁGAT A III. KATONAI FELMÉRÉSBŐL-1882
forrás:www.mapire.eu.hu
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1.14.5.2. RÉGÉSZETI TERÜLET, VÉDETT RÉGÉSZETI TERÜLET, RÉGÉSZETI ÉRDEKŰ TERÜLET
A településrendezési eszközök felülvizsgálata kapcsán a településfejlesztési koncepcióhoz részletes örökségvédelmi hatástanulmány készül. A hatástanulmány számba veszi a levéltári forrásokat, térképi forrásokat, történeti
szakirodalmat, adatokat, valamint a régészeti lelőhelyek kapcsán adatszolgáltatásként kapott adatokat. A régészeti lelőhelyek épülnek be a településszerkezeti és szabályozási tervbe.
Összesen 4db ismert régészeti lelőhely található Felsőpakony közigazgatási területén. A megfigyelt régészeti
jelenségek a településhez köthetőek, ugyanakkor gazdag temetkezési emlékanyag nem található a község területén.
A lelőhelyek többsége vagy annak egy része mezőgazdasági művelés alatt áll. Az intenzív talajművelésnek (főként a mélyszántásnak) a lelőhelyeken negatív hatásai vannak.
Külön rendeletben fokozottan vagy kiemelten védett régészeti lelőhely a településen nem található.
1.14.5.3. ORSZÁGOS VÉDELEM
Felsőpakony közigazgatási területén országos védelem alatt álló műemlék, műemlékegyüttes, történeti kert,
temető és temetkezési emlékhely, műemléki terület illetve nemzeti emlékhely nem található.
1.14.5.4. HELYI VÉDELEM
Az építészeti örökségnek azok az elemei, amelyek nem részesülnek országos egyedi műemléki védelemben, de
a sajátos megjelenésüknél, jellegzetességüknél, településképi vagy településszerkezeti értéküknél fogva a térség, illetőleg a település szempontjából kiemelkedőek, hagyományt őriznek, az ott élt emberek és közösségek
munkáját és kultúráját híven tükrözik, a helyi építészeti örökség részét képezik. A helyi építészeti örökség értékeinek feltárása, számbavétele, védetté nyilvánítása, fenntartása, fejlesztése, őrzése, védelmének biztosítása a
települési önkormányzat feladata.
Felsőpakony esetében nagy történelmi múltra visszatekintő építészeti értékek a belterületen nem találhatók. Helyi
egyedi arculatot biztosító építészeti jellemzők nem őrződtek meg a településen, mivel a történeti mag a mai belterület ¼-ét sem éri el és a településen lévő épületek döntő többsége a XX. század közepén és végén épült. A
helyi épített környezet kultúrtörténeti emlékei csak nyomokban, és 1-2 épületet leszámítva rossz műszaki állapotban lelhetők fel.
A településen nincsen történeti kert, sem történeti értékű temető és műemlékvédelmi szempontból jelentős temetkezési emlékhely.
Az értékvédelmi rendelet alapját képező javasolt helyi védelem köre részletes helytörténeti és részletes építészeti
értékkataszter elkészítésére alapozva határozható meg.
1.14.7. AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET KONFLIKTUSAI, PROBLÉMÁI
Felsőpakony fiatal község, belterülete csak az 1938-ban végrehajtott parcellázások után alakult ki. Ez az épített
környezetben megmutatkozik, az épületállomány egykorú, jelentős változatosságot nem mutat. A településszerkezet szabályos, a hasonló épületek sorát rendezett, de sokszor fátlan közterületek kísérik. A légvezetékek a
fásítást sok helyen nem teszik lehetővé, ezek egyben esztétikai konfliktust is jelentenek.
A fásítás a lakóutcák utcaképéből hiányzik, a teresedések hiánya és az egyöntetű épülettömegek a település
központjának, központi helyeinek kijelölését nehezítik.
A hálós utcaszerkezetet a bekötőút, a Petőfi Sándor utca bontja meg, ennek csomópontjaiban lenne lehetőség
változatos közterületi kialakításokra, ezek a területek jelenleg nem egységesen rendezettek.
A külterületi beépített területek esetében az alulhasznosítottság, állagromlás jelenthet problémát.
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1.15. KÖZLEKEDÉS
A közlekedési vizsgálat és fejlesztési javaslat az „A településrendezési tervek közúti közlekedési munkarészei –
Tartalmi követelmények” megnevezésű, e-UT 02.01.41 sz. útügyi műszaki előírásban foglaltak szerint készült,
figyelembe véve az e-UT 03.01.11 Közutak tervezése útügyi műszaki előírásban foglaltakat, és összhangban a
további kapcsolódó előírásokkal, jogszabályokkal.
1.15.1. HÁLÓZATOK ÉS HÁLÓZATI KAPCSOLATOK
Felsőpakony területét több országos közút is érinti. A településen halad keresztül a 4601 j., a 46101 j. és a
46303 j. mellékút. Felsőpakonyt elkerülik a térség legjelentősebb közútjai, az M0 autóút valamint az M5 autópálya.
Az M0 autóút a fővárost körbevéve segíti a közlekedést az ország keleti és nyugati részét összekötve. Az M0
keleti szektora észak-dél irányban az M5 és M3 autópályákat köti össze. Az autóútnak Felsőpakonytól északra,
Gyál külterületén két csomópontja is van, az M5 autópályával és a 4601 j. mellékúttal, valamint a 46100 j. út és
az autóút csomópontja.
Az észak-dél irányú gyorsforgalmi kapcsolatot az M5 autópálya biztosítja. Az M5 autópálya nemzetközi út útszáma E60, E71, E75 Budapestet köti össze a röszkei határátkelővel Kecskeméten és Szegeden keresztül. Felsőpakonyról a 4601 j. mellékúton át az M0 autóútról érhető el.
A 4601 j. Budapest-Tiszakécske mellékút a települést északnyugat-délkelet irányban kettészelő fő útja. A mellékút a Nagykőrösi út folytatásaként indul Budapest és Gyál határától és halad délkeleti irányban Felsőpakony,
Alsópakony, Csévharaszt, Újhartyán külterületét érintve Újlengyelen át, Pusztavacsot és Csemőt elkerülve Nagykőrösön és Kocséron át Tiszakécskéig, ahol keresztezi a 4625 j. mellékutat. A 4601 j. mellékútnak Felsőpakonytól északra, Gyál külterületén csomópontja van az M0 autóúttal.
A 46303 j. mellékút a Felsőpakony állomáshoz vezető út, mely a 4601 j. mellékúttól tart délnyugati irányba a
vasútállomásig. A 46101 j. Felsőpakony bekötő út a 46303 j. úttól ágazik le.
A település forgalmi vizsgálata
A forgalmi vizsgálatot az országos forgalomszámlálási adatokból az e-UT 03.01.11és e-UT 02.01.31 műszaki
előírás szerint számított várható forgalmak segítségével végeztük el. A forgalmi vizsgálat alapja a 2014. évi országos forgalomszámlálási adatok. A települést érintő, illetve a fontosabb térségi utak forgalmát a „Felsőpakony
térségének forgalmi vizsgálata” című táblázat mutatja.
Felsőpakony forgalmi szempontból kedvező helyzetben van. A gyorsforgalmi hálózat közelsége miatt nem csak a
szomszédos, de a távolabbi települések is könnyen elérhetők.
Az M0 autóút és az M5 autópálya északi szakaszának éves és heti forgalomlefolyás szerinti forgalomjellege ’B’,
tranzit és regionális kapcsolatok üdülő vagy turista jelleg nélkül. A júliusi illetve augusztusi forgalom aránya az évi
átlaghoz képest legfeljebb 1,1, a nyári vasárnapi és nyári hétköznapi forgalom hányadosa 0,7-0,8 közötti. A napi
forgalomlefolyás szerinti forgalomjellege „1”, az esti és éjszakai forgalom aránya tavaszi és őszi hétköznapokon
jelentős, nagyobb mint 25%.
Az M5 települése áthaladó déli szakaszának éves és heti forgalomlefolyás szerinti forgalomjellege ’D’, enyhe
szezonális jelleg (M35 autópálya, 5, 6, 8, 21, 23, 26, 34, 35, 44, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 61, 74, 75, 86, 811 sz.
főutak jelentős hossza) a júliusi illetve augusztusi forgalom aránya az évi átlaghoz képest 1,1-1,2 közötti. A napi
forgalomlefolyás szerinti forgalomjellege „1”, az esti és éjszakai forgalom aránya tavaszi és őszi hétköznapokon
jelentős, nagyobb mint 25%.
A 4601 j. mellékút bizonyos szakasza, valamint a 46302 j. mellékút éves és heti forgalomlefolyás szerinti forgalomjellege ’B’, tranzit és regionális kapcsolatok üdülő vagy turista jelleg nélkül. A júliusi illetve augusztusi forgalom aránya az évi átlaghoz képest legfeljebb 1,1, a nyári vasárnapi és nyári hétköznapi forgalom hányadosa 0,70,8 közötti. A napi forgalomlefolyás szerinti forgalomjellege „2”, az esti és éjszakai forgalom aránya tavaszi és
őszi hétköznapokon átlagos, 18-25% közötti.
A 4601 j. mellékút jelentős részének, és a 46303 j. mellékút éves és heti forgalomlefolyás szerinti forgalomjellege
’C’, átlagos jellegű forgalom (M6 autópálya Érd után, M8 autópálya és M9 autóút , 2, 3, 10, 22, 24, 25, 27, 31, 32,
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38, 40, 41, 61, 62, 63, 65, 66, 68, 83, 311, 491, 611 sz. főutak több szakasza) a júliusi illetve augusztusi forgalom
aránya az évi átlaghoz képest legfeljebb 1,1, a nyári vasárnapi és nyári hétköznapi forgalom hányadosa nagyobb,
mint 0,8. A napi forgalomlefolyás szerinti forgalomjellege „2”, az esti és éjszakai forgalom aránya tavaszi és őszi
hétköznapokon átlagos, 18-25% közötti.
A 46101 j. mellékút jelentős részének éves és heti forgalomlefolyás szerinti forgalomjellege ’C’, átlagos jellegű
forgalom (M6 autópálya Érd után, M8 autópálya és M9 autóút , 2, 3, 10, 22, 24, 25, 27, 31, 32, 38, 40, 41, 61, 62,
63, 65, 66, 68, 83, 311, 491, 611 sz. főutak több szakasza) a júliusi illetve augusztusi forgalom aránya az évi
átlaghoz képest legfeljebb 1,1, a nyári vasárnapi és nyári hétköznapi forgalom hányadosa nagyobb, mint 0,8. A
napi forgalomlefolyás szerinti forgalomjellege „3”, az esti és éjszakai forgalom aránya tavaszi és őszi hétköznapokon kicsi, legfeljebb 18%.
A térségben a legnagyobb forgalma az M0 autóútnak (90048 E/nap) és az M5 autópályának (57998 E/nap) van,
a teherforgalom aránya ezeken az utakon 22-23%. Az M0 autóúton és az M5 autópályán a forgalom a megfelelő
és az eltűrhető forgalomnagyság értéke alatt van.
A térség mellékútjainak, helyi útjainak forgalma is a megfelelő és az eltűrhető forgalomnagyság értéke alatt van.
A legnagyobb forgalmat a 4601 j. mellékút belterületi (8316 E/nap) szakaszai bonyolítják.
1.15.2. KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS
A település gyűjtőútjai:


Petőfi Sándor utca (46303 j. mellékút)



Csokonai utca



Eötvös József utca



Zrínyi Miklós utca



Templom tér



Rákóczi utca



Karinthy utca

A gyűjtőutakhoz kapcsolódnak a település mellékutcái. Felsőpakony úthálózata rácsos szerkezetű. A belterület
csomópontjai szintbeni kiépítésűek.
A gyűjtőutak és lakóutcák csomópontjai a gyűjtőutak felé elsőbbségadással szabályozottak. A lakóutak egymással egyenrangú kereszteződéseket alkotnak, az elsőbbségadás jobbkéz-szabály alapján szabályozott. Az utcák
kis forgalmúak, a csomópontok megfelelő kapacitástartalékkal rendelkeznek.
1.15.3. KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS
1.15.3.1. Közúti közlekedés
Felsőpakonyban mindennap menetrendszerűen közlekedik a 609 regionális autóbusz (Gyál - Felsőpakony - Ócsa
- Dabas), csak tanítási napokon, mindkét irányban 1-1 menettel.
1.15.3.2. Kötöttpályás közlekedés
Felsőpakony területén halad át a MÁV 142 sz. Budapest - Lajosmizse - Kecskemét vasútvonal. A vasútvonal
nagyrészt egyvágányú, nem villamosított mellékvonal. Forgalmi szempontból két részre oszlik, a Budapest, Nyugati-pályaudvar - Lajosmizse szakaszra, mely a budapesti agglomeráció hivatásforgalmát, míg a Lajosmizse Kecskemét szakasz a környező tanyavilág és a Kecskemét környéki kisebb települések forgalmát szolgálja ki. A
településnek megállóhelye van a vonalon a 46303 j. mellékút végén. Budapest és Lajosmizse között, Felsőpakonyon át óránként járnak az elővárosi vonatok. Budapest és Felsőpakony között a menetidő 46-49 perc.
A vonatközlekedés gyorsasága és az autóbusz közlekedés szegényessége miatt a vonat versenyképesebb közlekedési forma az ingázók számára.
1.15.4. KERÉKPÁROS ÉS GYALOGOS KÖZLEKEDÉS
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A gyalogosközlekedés számára a település útja egy része egy oldalon, helyenként két oldalon járdával kiépült. A
járda állapota közepes vagy rossz minőségű, több helyen a szélessége nem elegendő.
A településen a helyi közlekedést sokan kerékpárral oldják meg. Legtöbb esetben a gépjármű forgalom nem
zavarja a közúton folyó kerékpárforgalmat. A településen nincs kiépített kerékpárút
A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terv alapján a településen halad keresztül észak-déli irányban a
Budapest - Gyál - Újlengyel térségi kerékpárút nyomvonala a mellékutak mentén.
1.15.5. PARKOLÁS
A lakóterületek parkolási igényei telken belül kielégítettek. Közterületen parkolási lehetőség többek között a kereskedelmi és vendéglátóipari egységek előtt, az iskola mellett, a temető és a polgármesteri hivatal előtt van. A
parkolók többsége burkolt, de vannak szórt burkolatú, egyszerű közterületi parkolók is. Ezek sem forgalmi szempontból, sem a zöldfelületek védelme szempontjából nem zavarók, rendezett átépítésük azonban szükséges.
1.16. KÖZMŰVESÍTÉS
Felsőpakony közműellátása az elmúlt évtizedek során ugrásszerűen és sokat fejlődött. A település egy részén
kiépült a szennyvíz-elvezető hálózat, másik felén jelenleg kiépítés alatt áll. A rendszerekre a még ellátatlan fogyasztók számára a rákötés biztosítható.
A fejlődés alapfeltétele a helyi lakosság megtartása és lehetőleg a település népességszámának megőrzése,
esetleg minimális növelése. A település Önkormányzata ezért szükségesnek tartja, hogy a lakossága számára a
kényelmesebb otthonteremtés lehetőségét biztosítsa. A már beépített területeket felülvizsgálva, az alulhasznosított területeken, -a még be nem épített foghíj telkein kívül- telekalakítással új lakótelkek kialakítására van lehetőség.
A közműfejlesztési feladatok között elsődleges feladatnak kell tekinteni a mennyiségi igények biztosítását: a
közműellátottság további növelése a meglevő beépített, továbbá a tervezett beépítésre szánt területeken a teljes
körű közműellátás megoldásához. Az új beépítésre, új területhasznosításra jelölt területeken már feltételként kell
meghatározni, hogy a beépítés csak a megfelelő, környezetvédelmi követelményeket kielégítő, közműellátás
biztosítása esetén engedélyezhető. A már beépített területeken a fogyasztási igények növekedése várható, ezért
a terv időtávjában többletigényekkel kell számolni.
Ezek a prognosztizált többlet közműigények a település távlatra prognosztizált fogyasztóinak teljeskörű ellátásához szükséges többlet igények. A szolgáltató felé előzetes jelzésre alkalmas adatok és a gerinchálózat fejlesztése esetén azok paramétereinek a meghatározására, valamint az ágazati fejlesztési tanulmányok elkészítésére
szolgálnak nagytávlati iránymutatásul.
A település jelenlegi beépített területén, a foghíjak beépítését hálózatfejlesztési igény nélkül -a jelenlegi elosztóhálózatról kiépítendő bekötés segítségével- az üzemeltetők ki tudják elégíteni, de új beépítésre bevont terület
kiszolgálására csak a megfelelő külső hálózatfejlesztés -az elosztóhálózat meghosszabbítása az új beépítés
irányába, a hálózat továbbépítése az új utcanyitásokban- megvalósítása után tudnak vállalkozni. Felsőpakony
fejlesztési területeinek közműellátása nem jelent különösebb problémát.
A közműfejlesztési feladatok között további feladatként kell említeni az esztétikai igények kielégítésének szükségességét, amely a település vonzóképességének a növelését szolgálja. A területrendezés során legelőször az új
beépítésű, közművesítendő területeken kell a közműhálózatok térszín alatti és térszín feletti vonalvezetését,
megjelenését már ezen szemlélet mellett megtervezni. A település arculatának a formálásához hozzá kell járulni
a közművek megjelenésével is.
Minőségi fejlesztést, rendezést igényel a nyílt árkok-átereszek rendezetlensége, az utcaképet alakító-rontó villamosvezetékek és hírközlési hálózat tartóoszlopai, az irányfény szintű közvilágítás, mindazok a kedvezőtlen látványt alakító műszaki megoldások, amelyek nem nyújtanak igényes környezetet. A közműfejlesztések során
távlatban előtérbe fog kerülni az utcaképet rontó szabadvezetékes, légkábeles villamosenergia ellátó és a vezetékes hírközlési rendszerek látványjavítási igénye is. Ezért ezen hálózatok településszintű földkábelesítésének
legalább távlati célkitűzéseivel is foglalkozni kell.
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Az esztétikai igényeket szolgáló közműfejlesztési feladatokat csak fokozatosan lehet megvalósítani. Az elérendő
cél irányába haladni csak a célul tűzött távlati állapot ismeretében lehet. Ezért a távlati célt bemutató tanulmányterv készítendő, amelyből a megvalósítás ütemezését is meg lehet határozni. A tanulmányterv a teljes közigazgatási területre kiterjedően készítendő azért, hogy a tervezett ütemezett megvalósítás mellett, esetleg térben, vagy
időben eltérően adódó megvalósítási lehetőség (egyéb okból szükségessé váló rekonstrukció, vagy -pl. magántőkéből, vagy pályázati lehetőséggel- megvalósított beruházás) is szerves részévé válhasson a kitűzött tervnek.
A településfejlesztési oldalról meghatározott közműfejlesztési feladatokat, a közmű-hiányok pótlását, az új fogyasztók kiszolgálási lehetőségének megoldását a szolgáltatók vállalják, hisz gazdasági érdekeltségük is, hogy
minél több fogyasztói igényt elégítsenek ki. A közműszolgáltatóknak gondot okoz, a közműellátás esztétikai megjelenésének javítási igénye, amelyet a privatizált, gazdasági érdekeltségű szolgáltatók nagyon nehezen akarnak
elfogadni. A villamosenergia (közép-, kisfeszültségű és közvilágítási) hálózatok és a vezetékes hírközlési hálózatok telepítésében a privatizált üzemeltető nem érdekelt az igényesebb, s valóban többlet költséggel járó föld alatti
kivitelezésben. Ezért nagyon fontos szerepe van a település szabályozási tervének, amelyben elő lehet írni és ha
előírásra kerül a költségesebb fektetési módú kivitelezés, és a helyi építési szabályzatként elfogadást nyer, akkor
törvényi hátteret nyújthat a Polgármesteri Hivatalnak és a törvény erejével követelheti meg az üzemeltetőktől az
igényesebb –az üzemeltetőt is többlet költséggel terhelő- beruházás megvalósítását.
A település arculata, az urbánus környezet piaci érték, ezért a településrendezési terv egyik legfontosabb feladata a település hosszú távú fejlődését meghatározó érdekek biztosítására a közműszolgáltatók hálózatfejlesztési
lehetőségeinek szabályozása.
1.16.1. VÍZIKÖZMŰVEK
Felsőpakonyon az ivóvízhálózat a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. kezelésébe tartozik. A település
ivóvíz ellátása megoldott.
A vízvezetékhálózat ált. 1,0-1,5 m földtakarással vezet.
A fejlesztési területek vízellátása a jelenlegi vezetékek továbbépítésével biztosítható. A fejlesztés során a vezetékek összekötésével a hálózat biztonsága növelhető.
A családi házas épületek fajlagos vízigénye 200 l/fő/d. 3 fő/telek háztartási vízfogyasztásával lehet számolni új
beépítésű telek esetén. A kertgondozási vízigény 1,5 l/m2/d. A mértékadó tűzszakasz területe Felsőpakony
családiházas területén 200 m2 tüzivízigénye 900 l/min.
A településen jelenleg nem teljesen megoldott a szennyvíz kezelése, a csatorna-hálózat kiépítés alatt áll. A kiépített csatornával még nem rendelkező területeken keletkezett szennyvizeket lokálisan összegyűjtik, és ürítik,
azonban sajnos jellemzőek az illegális ürítések, és a nem megfelelő, nem zárt szennyvízgyűjtők is. A felszín alatti
vizek védelme érdekében tilos az összegyűjtött szennyvíz szikkasztása. A tervezett szennyvízhálózat KG-PVC
műanyag csövekből, a bekötővezetékek KG-PVC csővezetékkel, telken belüli csatlakozási és tisztító idommal
épülnek ki. A csatornahálózat az ivóvízhálózatnál mélyebben halad. Keresztezéseknél minden esetben a
szennyvízcsatorna halad mélyebben. A fejlesztési területek bekapcsolása a hálózatba a meglévő vezetékek
meghosszabbításával megoldható.
A csapadékvíz elvezetését a meglévő árkok biztosítják, jobbára szikkasztással.
A szennyvízhálózat méretezésénél a használati ivóvíz igényeket kell figyelembe venni , a tervezett fejlesztési
igényeket a közműszolgáltatóval le kell egyeztetni.
1.16.2. ENERGIA-KÖZMŰVEK
Felsőpakonyon a gázhálózat a TIGÁZ Részvénytársaság kezelésébe tartozik, A település földgáz energiaellátása
megoldott.
A nem vezetékes energiahordozók használata bár a vezetékes földgáz megjelenésével, terjedésével párhuzamosan szorul ki a település energiaellátásából, még ma is és várhatóan a jövőben is jelentős szerepet tölt be a
település energiaellátásában. A földgáz megérkezése gyökeresen megváltoztatta a település energiaellátását. A
földgáz komplex hasznosításával -beruházási és üzemeltetési költségeiben még elfogadhatóan- a földgáz termikus energiaigények (fűtés, használati melegvíz termelés és főzés) teljeskörű kielégítésére alkalmas, felváltva a
környezetet erősebben szennyező nem vezetékes energiahordozók szerepét. Automatikus üzemvitelű, kezelést
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nem igénylő hőellátási mód is csak vezetékes energiahordozóval valósítható meg. A földgázzal történő komfortot
nyújtó, kezelést nem igénylő hőellátás lehetősége az idősebbek, a fizikailag gyengébbek, a gyerekek helyben
maradását teszi lehetővé, ezzel segíti a település népesség megtartását.
A termikus hőellátás épületenkénti, lakásonkénti, vagy -és ez a jellemzőbb Felsőpakonyban is, a szomszédos
településekhez hasonlóan- lakóhelyiségenkénti ellátási móddal került kivitelezésre.
A belterületen, illetve a beépítésre szánt területen nem vezetékes energiahordozók közül a szén, fa, olaj, tartályos PB (primagáz) használata termikus célra egyaránt jellemző a vezetékes gázzal el nem látott területen, illetve
a gázhálózatra nem csatlakozó telkeken.
A külterületen a villamosenergia az egyetlen gazdaságosan kiépíthető vezetékes energiahordozó, az összes
egyéb energiaigényt nem vezetékes energiahordozóval kell megoldani. A vezetékes gázhálózattól távolabbra eső
ingatlan gázellátása –gazdasági mérlegelés alapján- a tartályos pb gázzal is megoldható, amelyet a Prímagáz
szolgáltat és a fogyasztói oldalról nézve a vezetékes gázzal azonos értékű ellátást lehet vele biztosítani.
A hálózat középnyomású hálózat, a fogyasztóknál egyéni nyomáscsökkentők vannak telepítve. A gázátadó nagyobb tartalékkapacitással rendelkezik. A település fejlesztési területeinek kiépítésekor a meglévő elágazó vezetékek továbbvezetése, esetleges összekötése révén távlatban is biztonságos hálózat alakítható ki.
A családi házas épületek fajlagos gázigénye 4 m3/h/épület. Új beépítésű telek esetén, telkenként 1 db 120 m2-es
lakóépülettel lehet számolni. Az egyidejűségi tényező 0,8.
Felsőpakony területén az elektromos hálózat az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Kft. kezelésében van. A település elektromos ellátása a település belterületére és mezőgazdasági telephelyekre érkező 20 kV-os középfeszültségű
elosztóhálózatról hálózatról 0,4 kV-os transzformátorállomásokon keresztül megoldott. A jelenlegi település igényeit a hálózat távlatban is képes biztosítani. A fejlesztési területek kiszolgálása a 20 kV-os és a 0,4 kV-os középfeszültségű hálózatok rövid szakaszon történő átépítésével, új trafók telepítésével megvalósítható.
A családi házas épületek fajlagos teljesítmény igénye 10 kW/épület, 3 fázis esetén.
1.16.2. ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS
Felsőpakony az Invitel Távközlési Zrt. szolgáltatási területéhez tartozik. Felsőpakony területét nem érinti országos, regionális hálózat.
A telefonhálózat helyi rendszere kiépült, jelenleg a háztartások 75%-a van bekötve, a központ a távlati igények
kielégítésére is alkalmas. Alapvető követelmény, hogy az elkövetkező távközlési fejlesztések lehetővé tegyék,
hogy bármely háztartásban és gazdasági egységben elérhető legyen az ISDN hálózat, ill. az internetes szolgáltatás.
A település területén a mikrohullámú hálózatok elérhetőségei jók, új antennatorony telepítése a jövőben nem
szükséges.
A vezetékes távközlési rendszerek építését azért kell szorgalmazni, hogy minden település számára biztosítható
legyen az ISDN vonalak kiépítése és az Internethez való hozzáférés. A cél a főállomás sűrűség további növelése
a vezetékes hírközlési hálózaton. A kábel TV hálózat és a hírközlési hálózat építését össze kell hangolni. Földfeletti vezetésű hálózatok helyett földalatti vezetésű rendszereket kell építeni. Célszerű a közcélű rádiótelefon bázisállomásokat üzemeltető szolgáltatók között együttműködés kialakítása, közös állomások alkalmazása. Ez a
helyi hatóságok feladata az engedélyek kiadásánál. A telepítéseket tájképi és településképi szempontból kiemelten kell vizsgálni. Az érintett területeken a bázisállomások között magassági korlátozással a mikrohullámú összekötések védősávjában az optikai átlátást biztosítani kell.
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1.17. KÖRNYEZETVÉDELEM (ÉS TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS)
A településen a környezeti állapotra a közlekedés-szállítás, jelentős ipari tevékenységek, hulladékkezelés van a
legjelentősebb hatással. Szerencsés helyzetben van Felsőpakony, mivel jelentősebb gazdasági tevékenységek
csak a település belterületén kívül, attól erdővel elválasztva vannak csak illetve nagyforgalmú út sem érinti a
lakott területeket.
A község területét tervezett infrastruktúra fejlesztések sem érintik. Jelenleg a külterületét a a közlekedési elemek
közül 4601 j. út ÉNY-DK irányban áthalad Felsőpakony közigazgatási területén és a Budapest, illetve Nagykőrös,
Tiszakécske irányából a 46303 j. bekötő úton lehet megközelíteni, a belterületén halad át és megállóval is rendelkezik a 142. sz Kőbánya-Kispest – Lajosmizse – Kecskemét vasútvonal.
Ipari tevékenységek


Felsőpakony Ipari park – a külterületen elhelyezkedő üzemi területen változatos gazdálkodó vállalkozások,
termelő üzemek helyezkednek el. Szennyező pontforrásról, diffúz szennyező tevékenységről nincs tudomásunk.

 Volt honvédségi terület, hulladéklerakó, önkormányzati terület – a lakóterületektől távol eső alulhasznosított

terület, jelenleg kis részén üzemel települési zöldhulladék gyűjtés, távlatban hasznosítható gazdasági területként.
A településen az állattartás is jelen van. Az állattartó telepek a talajra, vizekre vannak hatással, bár a megfelelő
technológia megválasztásával ez minimalizálható. Fontos azonban számításba venni a jövőbeli állomány növelésénél a településhez való távolságot is a levegőtisztaság ill. bűz szempontjából.
A faluban ezen kívül a lakóterületen belül működő magánvállalkozások vannak jelen.

1.17.1. TALAJ
Felsőpakony településen jellemző talajtípusok: a futóhomok, a humuszos homok, a löszös homok, a réti talajok,
homokon kialakult barnaföld.
A termőföld védelme érdekében a földhivatal szakhatósági eljárás keretében juttatja érvényre az ágazati jogszabályokban előírtakat. Ennek megfelelően az engedélyezési eljárás alá eső tevékenység végzése, létesítmény
elhelyezése, jogosultság gyakorlása lehetőség szerint a gyengébb minőségű termőföldeken, a lehető legkisebb
mértékű termőföld igénybevételével történhet. Termőföldet más célra csak kivételesen lehet felhasználni, átlagosnál jobb minőségű termőföldet más célra hasznosítani csak időlegesen, illetőleg helyhez kötött igénybevétel
céljából lehet. Az igénybevételt az indokolt szükségletnek megfelelő legkisebb területre kell korlátozni.
1.17.2. FELSZÍNI ÉS A FELSZÍN ALATTI VIZEK
Felsőpakony területe érintett a DPMV Zrt által üzemeltett Gyáli Közzégi Vízmű B2 ivóvízbázis előzetesen meghatározott belső, külső, hidrogeológiai „A” és „B” védőidomaival. A víubázis védőidomainak kijelölési eljárása folyamatban van, határvonalai még nem véglegesek, ezért jelen vizsgálati anyagban nem kerülnek bemutatásra.
A nagyközség területét érinti a DAKÖV Kft. üzemeltetésében lévő Községi 1. és 2. sz. vízműk út. A vízbázison
folytatható tevékenységekre az ott elhelyezhető létesítményekre vonatkozóan „a vízbázisok, a távlati vízbázisok
valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről” alkotott 123/1997.(VII.18) számú Korm. rendelet
10-14.§-aiban, valamint az 5. sz mellékletében foglalt előírásait kell betartani.
Felsőpakony emellett a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny
területeken levő települések besorolásáról érzékeny felszín alatti területű települések közzé tartozik. A
43/2007. (VI.1.) FVM. rendelet értelmében a település területe nitrát érzékenynek mondható.
A talajvíz 0,5-2 m közötti, típusa kalcium-hidrogénkarbonátos és igen kemény. Felhasználhatóságát a nitrát tartalom is gátolja.
A településen a vízellátás teljesen kiépített. A csapadékvíz-elvezetés a talaj homokos volta miatt részben természetesen, részben árkos rendszerrel megoldott. A településen a szennyvízhálózat kiépítése a 90-es években
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megtörtént, üzemeltetője a DAKÖV Kft. Dabasi Üzemigazgatósága, a rákötési arány évről évre nő, jelenleg 91%os.
A „Magyarországi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről” szóló 1042/2012.(II.23.) Korm határozat mellékletei alapján
Felsőpakony területét az alábbi felszín alatti víztestek érintik:
 Duna bal parti vízgyűjtő
 Duna-Tisza közi hátság, Duna-vízgyűjtő északi rész
 Nyugat-Alföld
 Budapest környéki termálkarszt
A települést felszíni víztest nem érinti, azonban a Gyáli 1.,2.-főcsatorna és a Szilassy-csatorna víztest közvetlen
vízgyűjtőterületen található.
Felsőpakony területét az Önkormányzat tulajdonában és a DVT kezelésében lévő 14. csatorna érinti.
Jelentős vízgazdálkodási kockázatot a nem csatornázott települések ellenőrizetlen szennyvízgyűjtése és elhelyezése jelentene, de itt erről nem beszélhetünk, valamint a már csatornázott területeken felhagyott szennyvíztárolók
nem szakszerű felszámolása jelent. Környezetterhelési kockázat az állattartó telepek trágyakezelése.

1.17.3. LEVEGŐTISZTASÁG ÉS VÉDELME
Felsőpakony Budapest és környéke légszennyezettség agglomerációba tartozik a 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet
számú melléklete alapján. Ez azt jelenti, hogy az ország többi részéhez képest magasabb a légszennyező anyagok aránya.
A levegőminőségét alapvetően a közlekedési eredetű és a fűtési eredetű légszennyező anyagok határozzák
meg. Ősszel és tavasszal ehhez párosul még az avar- és kerti hulladék nyílt téri égetése. A levegő védelmével
kapcsolatos egyes szabályokról szóló, többszörösen módosított 21/2001. (II.14.) Korm. rendeletben a települési
önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe utalt levegővédelmi ügyek közül kiemelendő az avar és kerti hulladék
égetésére vonatkozó levegővédelmi követelmények meghatározása, betartásának ellenőrzése.
Ezen a téren pozitív eredménynek számít, hogy a házaknál összegyűjtött, és a Szolgáltatónak átadott primer
hulladék mennyisége évről-évre emelkedik.
A levegő terheltsége az avar elszállításával egyre jobban csökken, ami a lakosság környezettudatos gondolkodásának is köszönhető. További javulás érhető el a levegőtisztaság terén a megvalósuló szelektív hulladékgyűjtéssel.
Az ipari szennyezőknél a szigorú környezetvédelmi előírások betartása miatt a technológia korszerűsítése, egyes
üzemek bezárása jelentett levegőterhelés-csökkentést az elmúlt években. Mivel Felsőpakony az élhető települései lakókörnyezet fejlesztésére is hangsúlyt szeretne fordítani, így a jó környezeti állapot megőrzése kiemelkedően fontos.
Az ipari kibocsátók valamint a lakossági fűtés mellett a másik, elsősorban lokális terhelést jelentő légszennyező
forrás a gépjármű közlekedés. Ennek hatása gyakorlatilag a közlekedési utak közvetlen környezetében (belterületen a beépítési vonalig, azaz az első házsorig, külterületen 50-100 m széles sávban) jelentkezik. Felsőpakonyon a főút közvetlenül nem érinti a belterületet, a 46303 j. bekötő út halad keresztül, ennek környezetében sem
jelentős a szennyeződés.
1.17.4. ZAJ- ÉS REZGÉSTERHELÉS
A vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a település területén üzemi zajforrással nem kell számolni. A akóterületektől mezőgazdasági és erdőterületek választják el a gazdasági területeket, korábban fejlesztésre kijelölt térséget.
Az országos utak közül a 4601 j. út ÉNY-DK irányban áthalad Felsőpakony közigazgatási területén, a települést
ezen lehet megközelíteni Budapest, illetve Nagykőrös, Tiszakécske irányából a 46303 j. bekötő úton. A belterületet közúti átmenő forgalom nem terheli.
Mindezek pozitív hatása miatt elmondható, hogy a védendő lakó és intézményterületek zajterhelése csekély.
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A községet a 142. sz Kőbánya-Kispest – Lajosmizse – Kecskemét vasútvonal érinti, a lakóterület a vasútmegálló
környezetében alakult ki. A vasúti zaj a belterület délnyugati részét érinti, a zajhatárértéket vélhetően nem lépi túl
a terhelés.
A szabadidő tevékenységekből eredő zajterhelés körébe tartoznak a kulturális-, szórakoztató-, vendéglátó- és
sporttevékenységekből eredő zajok. Esetenként a hétvégi hangos zene problémát okozhat.
Vállalkozásoktól eredő, épületgépészeti berendezések zajának egyre nagyobb mértékű elterjedésével kell számolni. Esetenként a favágás – fűrészelés, fűnyírás és az építkezések okoznak zajterheléseket.
1.17.5. SUGÁRZÁS VÉDELEM
A természetes háttérsugárzás Magyarországon egy embert átlagosan 2,4 mSv/év effektív dózissal terhel. A testünket érő sugárzás származhat a világűrből, a talajból, a növényekből, élelmiszerekből, környezetünk tárgyaiból
vagy akár a saját testünkből is. Az országon belül a geológiai viszonyoktól, az időjárástól, a táplálkozástól függően akár két-háromszoros különbségek is lehetnek a háttérsugárzás mértékében. Mértéke, hatása települési szinten nem befolyásolható. Élettani hatás szempontjából, a távvezetékeknek két jellemzőjét kell figyelembe venni a
villamos és a mágneses terét. A villamos térerősség nagyságát a feszültségszinten kívül egyéb körülmények is
befolyásolják:
- a vezetékek föld feletti magassága
- a fázisvezetők és védővezető geometriai elrendezése
- magas objektumok pl.: fasor árnyékoló hatása jelentősen csökkenti a térerőséget
- épületek (a villamos teret 85-90%-ban leárnyékolják)
A Magyarországon érvényben lévő védőtávolság különböző feszültségszintű távvezetékektől: 750 kV- 40 m, 400
kV - 20 m, 220 kV - 10 m, 120 kV - 5 m
Ezen védőtávolságok betartását a településrendezési eszközök és az építéshatósági engedélyezési eljárások
során figyelembe kell venni. Az alacsonyfrekvenciás mágneses tér áthatol az épületeken és szemben a villamos
térrel kiterjedt objektumoknál nem, vagy csak nagyon költségesen árnyékolható. Az alacsonyfrekvenciás mágneses tér ellen a legjobb védekezés a megfelelően nagy védőtávolság tartása. Bázisállomások esetén,Magyarországon érvényben lévő egészségügyi határértékek: 900 MHz4.500.000 µW/m2 1800 MHz 9.000.000
µW/m.2 A határértékek megállapításakor a különböző kutatási eredményeket vették alapul. A frekvencia növekedésével a behatolási mélység csökken, ezért állapítottak meg két értéket.
1.17.6. HULLADÉKKEZELÉS
Felsőpakonyon községben a Dél Pesti régió 10 más községével együtt a VERTIKÁL Nonprofit Zrt. végzi a települési hulladékgyűjtést és szállítást. A szolgáltatás része a szelektív hulladékgyűjtés, zöldhulladék gyűjtése és az
évenkénti lomtalanítása lebonyolítása. A településen létesült 5 szeletív hulladékgyűjtő sziget, amelyek száma 8ra emelkedett. A szelektív hulladékgyűjtő szigeteken a hulladékokat négy frakcióra bontva gyűjtik; papír, műanyag, fém és üveg.
A Polgárdi külterületén található 098/6 hrsz.-ú telephelyén lévő hulladékválogató és –hasznosító telepen a 2010.
évben már üzemszerűen működik a szelektív hulladékok kezelésére szolgáló válogatósor és bálázógép. Ennek
köszönhetően a hasznosítható hulladékok hatékony előkezelése megvalósulhat.
Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata a lakóingatlanokon keletkezett zöld hulladék elhelyezésére a az Önkormányzat tulajdonát képező 053 hrsz-ú (volt honvédségi bázis) ingatlanon.
A hulladékgyűjtés tehát korszerű és megoldott a településen.
Felsőpakony hulladékgazdálkodása a település hulladékgazdálkodási tervében került ismertetésre. A terv a
2003-2008. időszakot öleli fel, felülvizsgálata 2 évente történik.
A közterületeken is elhelyezésre kerültek hulladékgyűjtők. A közterületek és erdők tisztítását évente egyszer
elvégzik az iskola tanulói és a lakosok. A közterületek rendszeres tisztántartását, gondozását közmunkások végzik.
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Az ingatlanoknál keletkezett lom hulladékok elszállításáról a közszolgáltató évente két alkalommal gondoskodik.
A lomtalanítás időpontjáról Hírlevélben tájékoztatja az ASA Kft. a
Az elhullott állatok elszállításáról a tulajdonosok gondoskodnak, ere vonatkozóan nincs közszolgáltatási szerződése az Önkormányzatnak.
A lakosságnál keletkező veszélyes hulladékok gyűjtése és elszállítása (a lejárt gyógyszerek kivételével)nem
megoldott. Megoldást jelenthet az évente egy alkalommal meghirdethető hulladék begyűjtési akció.
A településen 1995-ben épült ki a szennyvízhálózat, amelyet a 90-es években helyeztek üzembe. A csatornahálózatba bekötött lakások száma 1097 (91%).
A település külterületén található több kisebb nagyobb illegális hulladéklerakó ezek felszámolása folyamatos, de
sajnálatos módon azok rendszeresen újra kialakulnak.
1.17.7. VIZUÁLIS KÖRNYEZETTERHELÉS
A település külterületén a monokultúrás tájhasználat egyhangúsága és az illegális hulladéklerakás okoz vizuális
konfliktust, emellett a légvezetékek megjelenése zavaró a tájban, de nem extrém módon.
A tartós konfliktusként tekinthetünk az illegális hulladéklerakásból eredő konfliktusokra.
A település belterületének utcaképét esztétikailag negatívan befolyásolja az elektromos légkábelek, telefonkábelek jelenlegi megjelenése. Javasoljuk, hogy a szolgáltatókkal a várható hálózatfejlesztések eredményeként a
jövőben légkábel hálózat egy részét térszín alatt alakítsák ki. Ez egyrészt esztétikailag elfogadhatóbb állapotot
eredményez, másrészt az átvonuló madarak védelmét szolgálhatja.
A települési zöldfelületek rendezettek, de a települési fasorok hiánya, térségi szinten a zöldfolyosó hálózat hiányosságai (védő- és takarófásítások hiányai) egyaránt okoznak vizuális konfliktusokat.
1.17.8. ÁRVÍZVÉDELEM
A 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő
besorolásáról Felsőpakony nem szerepel. Ez azt jelenti hogy nem tartozik a megjeleníthető árvízveszélyes kategóriába, a település belterületét árvízveszély nem fenyegeti
1.17.9. FENNÁLLÓ KÖRNYEZETVÉDELMI KONFLIKTUSOK, PROBLÉMÁK
A település viszonylag jól kiépített működő kommunális, műszaki infrastruktúrával rendelkezik, azonban a lakosság komfort érzetének, életminőségének javítása, valamint a fenntartható fejlődés és a környezetvédelmi célok
elérése érdekében van még javítani és korszerűsíteni való a kommunális infrastruktúra rendszerein. Mindenekelőtt teljes körűvé kell tenni a csapadékcsatornázottságot, a szennyvíz- csatornahálózatra történő rákötés arányát
növelni szükséges. Belterületen jelentős arányban üzemeltetnek házi közműpótló létesítményeket, melyekből az
elszivárgó szennyvíz közvetlenül szennyezi a talajt és talajvizeket. Mindezek miatt szükséges a rákötési arányt
növelő intézkedéseket életbe léptetni, a szennyvízelvezető hálózat kihasználtsága, közműpótlók visszaszorítása
érdekében.
A település egészében a szelektív hulladékgyűjtést és környezetbarát hulladékgazdálkodást, az illegális hulladék
elhelyezést visszaszorítva szükséges megoldani. A meglévő szilárd útburkolatok minőségét javítani szükséges.
A környezetvédelem keretében a településen megvalósítandó legfontosabb a gazdasági tevékenységek rendezett fejlesztésének biztosítása, a barnamezős területek kártalanítása és hasznosítása és a települési környezet
további fejlesztése. Ez jelentheti a településen a fenntartható fejlesztés útját.
1.18. KATASZTRÓFAVÉDELEM (TERÜLETFELHASZNÁLÁST, BEÉPÍTÉST, BEFOLYÁSOLÓ VAGY KORLÁTOZÓ TÉNYEZŐK)
A település jelenlegi úthálózata olyan paraméterekkel rendelkezik, amely alkalmas tűzoltó járművek, valamint
műszaki mentést végző gépjárművek közlekedésére. Az útszélesség, gyalogos közlekedés kialakítása rendszerezik az egyes közlekedési útvonalakat, segítik a tűzoltójárművek közlekedését. Az építmények megfelelő közúti
kapcsolata biztosított, az úthálózat megfelel az Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásainak. A településrendezési terv az érvényes törvények, rendeletek, MSZ és ágazati szabványok figyelembe vételével készült el, me-
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lyeknek az előírásait betartja. A tűztávolság betartására, a tűzoltás eszközeivel a létesítmények megközelítésére
– az OTÉK előírásait megtartva – a Helyi Építési Szabályzat vonatkozó pontjaiban tesz kötelező intézkedéseket.
Az övezeten belüli építményekre vonatkozó tűzvédelmi előírásokat az építési engedélyesési eljárások során kell
konkrétan meghatározni és betartani. (pld. A tűzállósági fokozat, tűzveszélyességi osztályba sorolás, tűztávolság,
tűzszakasz, oltás módja, oltóvíz, oltókészülék, nyomás, menekülési út).
1.18.1. ÉPÍTÉSFÖLDTANI KORLÁTOK
Felsőpakonyon mélyművelésű bányák nem működnek, aláfejtett területek nincsenek. A Bányakapitányság adatszolgáltatása alapján a település közigazgatási területén földtani veszélyforrás nincs.
1.18.2. VÍZRAJZI VESZÉLYEZTETETTSÉG
Az ár- és belvíz veszélyeztetettségi besorolása megyei terv szerinti listán nem található, a 18/2003. (XII. 9.)
KvVM-BM együttes rendelet a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról Felsőpakony nem szerepel. Ez azt jelenti hogy nem tartozik a megjeleníthető árvízveszélyes kategóriába, a település
belterületét árvízveszély nem fenyegeti.
Mély fekvésű területek azonosak a belvízveszélyes területekkel.
Árvíz és belvízvédelem készültségi fokozatainak jelentését, valamint az egyes készültségi fokozatok során elvégzendő feladatokat a jogszabályban leírtak alapján kell elvégezni. Jelenleg hatályos jogszabály a 10/1997. (VII.
17.) KHVM rendelet, amely rendelkezik az árvíz- és a belvízvédekezésről.
A térség jellemző felszíni vízfolyása a 14. csatorna, ez egy mesterséges csatorna, amely a térségi csatornahálózatba kapcsolódik. A végső befogadója a Duna. Ez a csatorna csapadékos időszakokban belvízi elvezetőként,
száraz időkben pedig öntözőcsatornaként működhetnek.
Felsőpakony ár- és belvíz veszélyeztetettségi besorolása megyei terv szerinti listán nem található (18/2003. (XII.
9.) KvVM-BM együttes rendelete alapján.
Belvíz-elvezetési problémáról a település területén nincs információnk.
1.19. ÁSVÁNYI NYERSANYAG LELŐHELY
Felsőpakony területén jelenleg ásványianyag lelőhely nem található
1.20. VÁROSI KLÍMA
Felsőpakony települési léptékének megfelelően a városi klímára jellemző negatívumok csak nagyon kis mértékben érzékelhetőek. A burkolt felületek növekedése, a beépítés sűrűsödése illetve a környező beépítetlen, természet közeli területek kondicionáló szerepének csökkenése azonban olyan folyamat, amely még a szerencsés
helyzetű kistelepüléseket is érinti.
A települési közterületeken fontos lenne a zöldfelület és a burkolt felület arányának jó megválasztása, a burkolt
felületek-épületek-utcák árnyékolása – tehát utcafásítás és a települési vízgazdálkodás vízvisszatartással való
átállítása.
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2. HELYZETELEMZŐ ÉS ÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ

2.1. A HELYZETELEMZÉS EREDMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE
Pest megye teljes lakónépessége is növekedett az utóbbi évtizedekben, de legnagyobb mértékben az agglomeráció települései voltak a Budapestről kitelepülők, valamint a más megyékből beköltözők célpontjai. Ezeken a településeken kedvező korösszetétel alakult ki, a népességsűrűség valamint a vállalkozások számának növekedése
egyaránt megfigyelhető volt. A lakosságszám hirtelen változása erősen megterhelte a befogadó települések szociális, egészségügyi és oktatási infrastruktúráját. Az agglomerációs településeken az elmúlt időszak fejlesztései
ezért részben a hiányzó ellátórendszer pótlására illetve fejlesztésére koncentráltak. Valamennyi fejlesztés és
bővítés ellenére továbbra sem megoldott minden településen a szükséges létszámra méretezett a bölcsődei és
óvodai ellátórendszer.
 Budapest közelsége tehát előny és hátrány is egyben: egyrészt hatalmas munkaerőpiac, a szolgáltatások és intézmények jól elérhetőek; ugyanakkor hátráltatja az agglomerációs települések önálló fejlődését, a minőségi szolgáltatások helyben fejlesztését (alvótelepülések).
 Az Alföld különböző részeit tömegesen elhagyó és a fővárosban munkát találó agrárnépesség települt le
Felsőpakonyban a háborút követően, aminek a következtében a ’80-as ’90-es években a térség leggyorsabban növekvő községévé vált.
 A nagyközség elérhetősége kifejezetten jó: M0 és M5 autópályák, vonat, repülőtér közelsége.
 A lakosság évről-évre növekszik, mivel a település nyugalmával, csendességével, mozgalmas társadalmi életével vonzó a fővárost elhagyó családok számára. A barátságos és szakmailag jól működő intézmények és az egyre bővülő vállalkozói szolgáltatások megfelelő hátteret adnak a kiegyensúlyozott életre.
 A meglévő infrastruktúra a legtöbb hasonló településhez képest kifejezetten jó és jó állapotú: teljes a
közművesítettség, az utak aszfaltozottak. A legnagyobb hiány a humán infrastruktúra terén van (bölcsőde, óvoda).
A 2016-ban bevezetett Családi Otthonteremtési Kedvezmény hosszú távú hatásai még nem láthatóak, és a rendszer is még tovább fog finomodni, változni. Az viszont valószínűsíthető, hogy hatására az agglomerációban nem
lesz ismét olyan mértékű a kiköltözési és lakásépítési kedv, mint az elmúlt évtizedekben volt. Ma már a legtöbben
tisztában vannak azokkal a hátrányokkal is (napi több órás utazás, a szociális ellátórendszer és a megszokott
városi szolgáltatások hiányosságai), ezért már sokkal óvatosabbak az emberek a kiköltözéssel. Mindemellett (a
települések fejlődése és a kedvezmények miatt) ismét felerősödhet a szuburbanizáció, de területileg eltérő mértékben, ugyanis nagyban függ mindez az adott agglomeráció település szerkezetétől, illetve, hogy vannak-e szabad, beépíthető telkek; illetve mindezt alapvetően befolyásolja a fővárosi nagyberuházások beindulásának kezdete és volumene.
A Gazdasági Programban a 2015-19-es ciklusra tervezett konkrét beruházások, fejlesztések:
 A Mesevár Napközi otthonos Óvoda átalakítása, hőszigetelése és fűtéskorszerűsítése
 Többfunkciós tornacsarnok építése
 Az orvosi rendelő teljes felújítása, hőszigetelése, előtte parkoló kialakítása
 A Szabó Magda Közösségi Ház és Könyvtár épületének teljes felújítása és bővítése
 A polgármesteri Hivatal hőszigetelése és külső felújítása
 Az utak, járdák felújítása, kerékpárút kialakítása
 A középületek akadálymentesítése (óvoda, iskola, polgármesteri hivatal)
 Játszótérfejlesztés és –bővítés
 Közterületek fejlesztése, további parkok kialakítása
 A települési kamerarendszer kiépítése
 A honvédségi bázis területének fejlesztése; új cégek betelepülésének elősegítése
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2.2. TEMATIKUS SWOT-ELEMZÉS
A SWOT elemzés a megalapozó vizsgálat helyzetértékelésének strukturált, rövid összefoglalása.
Az ERŐSSÉGEK és GYENGESÉGEK körébe azok a megállapítások kerültek, amelyek a település belső jellemzőiből fakadnak, ebből adódóan az önkormányzat és a lakosság (a helyi vállalkozások és szervezetek) hatással
vannak rájuk, képesek befolyásolni ezeket. A LEHETŐSÉGEK és a VESZÉLYEK a hivatalos metodika szerint a
település külső (földrajzi helyzetéből, környezetéből, illetve a nagyobb társadalmi-gazdasági folyamatokból fakadó) adottságait tartalmazzák, melyekre a település érdemi befolyást nem tud gyakorolni. Ezek tehát nem igazán
egyediek, inkább az ország és a régió, jelen esetben pedig Budapest és vonzáskörzetének geopolitikai helyzetéből következnek.
Környezet
 szép természeti környezet
 nyugodt, csendes
környezet
 erdők, jó levegő
 falusias, kertvárosi
hangulat

Veszélyek

Lehetőségek

Gyengeségek

Erősségek

SWOT

 szemléletformáló és
egyben közösségépítő
akciók szervezése (településtisztaság, szépítés, virágosítás)
 a környezet fokozott
védelme, alternatív
energiatermelő rendszerek használata
 fenntartható fejlődés: a
táji és természeti értékek megtartásával
összhangban történő
településfejlesztés

 a természeti környezetet károsító gazdaági
tevékenység megtelepedése

TÉR-T-REND KFT.

Társadalom

Gazdaság

Infrastruktúra

 gyarapodó község –
pozitív természetes
szaporodás
 biztonságos
 oktatási-nevelési intézmények

 Budapest és a repülőtér közelsége

 nincs átmenő forgalom
 megfelelő belső úthálózat
 jó elérhetőség, autópálya közelsége
 jó a közmű ellátottság

 történelmi múlt, gyenge
helyi identitás
 hiányos egészségügyi
szolgáltatások

 kevés a helyi munkalehetőség
 minőségi szolgáltatások hiánya

 az intézmények fejlesztése, szélesebb körű
humán szolgáltatások
biztosítása
 közösségépítés
 a fiatalok helyben
tartása
 lokálpartiotizmust erősítő programok, hagyományteremtő rendezvények
 ifjúsági és sportprogramok
 kistérségi együttműködés
 a tanyás területek
fejlesztése
 minőségi szolgáltatások
 a helyi identitás nem
fejlődik; arctalan település
 fiatalok elvándorlása, a
község elöregedése

 helyi gazdaság élénkítése, támogatása
 munkahelyteremtés
 idegenforgalmi fejlesztések
 integrált - térségi és
helyi összefüggéseket
és szempontokat egyaránt figyelembe vevő
–településfejlesztés
 vállalkozásbarát környezet, ügyintézés
 innovatív vezetés
 az egykori honvédségi
bázis területének kihasználása

 településközpont hiánya
 buszjárat hiánya
 sportlétesítmények
 a belterületi zöldfelületek minősége és menynyisége
 a vasút által leszakított,
kissé elszigetelt lakóterület
 a településszerkezet
lehetőséget biztosít további fejlesztésekre
 a lakóterületek minőségjavítása
 a tömegközlekedés
fejlesztése
 kerékpárutak kiépítése
 településközpont és
közösségi tér kialakítása
 a vasútállomás és
környékének fejlesztése

 tovább szűkülő pályázati, támogatási lehetőségek

 a beépülő lakóterületek
mellett nem épülnek ki
a humán infrastruktúra
intézményei
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Az erősségekre támaszkodva törekedni kell a lehetőségek minél teljesebb körű kihasználására és a veszélyek
felismerésével azok kivédésére és lehetőséggé alakítására. A SWOT elemzés eredményeként a legfontosabb,
karakteres jellemzők összegzése a továbbiakban alapját képezi a célok és prioritások meghatározásának.

TÉR-T-REND KFT.

60

FELSŐPAKONY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

FELHASZNÁLT IRODALOM
Jogszabályok, segédletek:












A Kormány 314/2012. (XI.8.) kormányrendelete
A Kormány 1254/2012. (VII.19.) kormányhatározata
A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (2014. I. 1‐től hatályos állapota)
Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20) Korm. rendelet
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény
2013. évi XXVII. Törvény a szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyary Egyszerűsítési Program‐
mal összefüggő módosításáról, valamint egyéb törvények módosításáról, 45. §
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény
A régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 393/2012. (XII. 20.)
Korm. rendelet
Egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról,
illetve műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 53/2011. (VIII. 25.) NEFMI rendelet
Egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetve műemléki
védettségének megszüntetéséről szóló 9/2009. (III. 6.) OKM rendelet

Szakági dokumentumok, tanulmányok:







Felsőpakony nagyközség önkormányzatának gazdasági programja 2015‐2019
Felsőpakony Település Fejlesztési Koncepciója, Modulus Rt., 2009.
Gyál város Településfejlesztési Koncepciója, Pestterv, 2013.
Pest megye Területfejlesztési Koncepció, 2013.
A település története (Kocsis Gabriella)
A település közelmúltja (Fitosné Dr. Mózsik Gyöngyi)

Statisztikák:





KSH 2011. évi Népszámlálás adatai
KSH adatszolgáltatása: szegregációs adatok és kartogram
KSH Területi statisztikai évkönyvek
önkormányzati adatszolgáltatás

Weboldalak:
www.felsopakony.hu
www.ksh.hu
www.teir.hu
www.maps.google.hu
www.terport.hu
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