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1. ELŐZMÉNYEK
Felsőpakony Nagyközség közigazgatási területének egészére 2009. évben készültek el a településrendezési
eszközök. A településfejlesztési koncepció alapján került sor a településszerkezeti terv és a kül- és belterületet
egyaránt lefedő építési szabályzat rendelkezéseinek megfogalmazására, valamint a szabályozási terv
elkészítésére. A képviselő-testület a településszerkezeti tervet 61/2009. (III.25.) önkormányzati határozatával
fogadta el, a település egészére vonatkozó helyi építési szabályzatot és szabályozási terveket 3/2009. (III .25.)
önkormányzati rendelettel állapította meg. A településrendezési eszközök módosítása 2011-ben szükségessé
vált.
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. Ennek kapcsán jelentős
mértékben megváltozott az 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
(továbbiakban: Étv.), az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.)
Korm. rendelet (OTÉK), a kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos jogszabályok, hatályba lépett a
Településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról
és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásokról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, és a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet. A
településrendezési eszközök elkészítése óta jelentősen módosultak a területrendezési tervek előírásai is. A jogi
környezet kötelezővé teszi az új rendszerhez való igazodást, a településszerkezeti terv 10 évenkénti és a helyi
építési szabályzat és az integrált településfejlesztési stratégia 4 évenkénti felülvizsgálatát. A hatályos tervek
2018. december 31-ig alkalmazhatók.
Felsőpakony Nagyközség 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 előzte meg. Felsőpakony Nagyközség önkormányzat
képviselő-testülete 21/2017. (II. 28.) önkormányzati határozatával döntött arról, hogy a megalapozó vizsgálat
megfelel a tervezés alapjának, és elfogadta a település fejlődési irányát meghatározó jövőképet és célrendszert.
Ezt követte Felsőpakony Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 5/2018. (I. 31.) önkormányzati
határozattal elfogadott településfejlesztési koncepciójának elfogadása.
Felsőpakony Nagyközség Településfejlesztési Koncepciójának alapvető célkitűzése, hogy Felsőpakony
megfelelően pozícionálja magát Budapest közelében és beazonosítsa azokat az egyéni és egyedi tényezőket,
amelyek fejlesztése révén versenyképes maradhat, illetve versenyelőnyökhöz juthat. Így kitér az iparterületek
komplex fejlesztésére (a meglévők fejlesztése és újak előkészítése), elsősorban a meglévő adottságokra
alapozva, kapcsolódva a közlekedéshálózati fejlesztésekhez és a térségben jelentkező gazdasági
fejlesztésekhez.
A településfejlesztési koncepció megalapozása céljából, és annak alátámasztásaként Örökségvédelmi
hatástanulmány készült 2016-ban, még a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet előírásai alapján, annak 1.
mellékletében meghatározott tartalommal.
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2. EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS FOLYAMATA
A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése értelmében a településszerkezeti terv és a helyi
építési szabályzat egyeztetése, párhuzamosan egy eljárásban történhet, a teljes eljárásra vonatkozó
előírások alapján.
A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a településrendezési
eszközök készítéséhez a Polgármester kezdeményezte az előzetes véleményezési szakasz lefolytatását
2017. januárjában. Az előzetes tájékoztatóban meghatározta a rendezési alá vont területet, a rendezés célját, a
fontosabb fejlesztési elképzeléseket, és a rendezési várható hatását. Az előzetes tájékoztatás kapcsán kérte
érintettség esetén a 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott államigazgatási
szervek térségi övezet kiterjedésére vonatkozó előzetes adatszolgáltatását. Az előzetes véleményezési
szakasz lefolytatásával párhuzamosan történt a településrendezési eszközök készítéséhez kapcsolódó
környezeti értékelés tematikájának véleményezése, az egyes tervek, illetve programok környezeti
vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerint. Az előzetes véleményezési szakasz kapcsán
beérkezett vélemények, a környezet védelméért felelős szervek tematikával kapcsolatos észrevételei,
adatszolgáltatásra kötelezett államigazgatási szervek által kapott adatok a településrendezési eszközök
készítésénél beépültek.
A véleményezési szakasz lefolytatása során az államigazgatási egyeztetési eljárással párhuzamosan folyik a
véleményeztetés a partnerségi egyeztetés szerinti érintettekkel (lakosság, civil és érdekképviseleti szervek,
valamint gazdálkodó szervezetek, stb.), a Pest Megyei Önkormányzattal és a szomszédos önkormányzatokkal. A
partnerségi egyeztetés szabályairól a képviselő-testület a 4/2017. (III. 1.) önkormányzati rendeletével döntött. A
környezeti értékelés a településrendezési eszközök alátámasztó javaslatainak egyik munkarészeként készült el,
véleményezése a településrendezési eszközök véleményezési szakaszának keretében történik.
Jelen dokumentáció a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. §-ban meghatározott véleményezési szakasz
lefolytatásához készült.
3. A TERVEZÉSI FELADAT, A DOKUMENTÁCIÓ TARTALMA
Jelen tervfelülvizsgálat egyik célja a településrendezési eszközök és az új jogszabályi háttér, valamint a
területrendezési tervek közötti összhang megteremtése. A településrendezési tervek, a 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet 2018. 04. 10-én hatályos tartalmi követelményei és a 6. melléklet szerinti jelmagyarázatnak
megfelelően, valamint az OTÉK 2018. 01. 01-én hatályos településrendezési követelményeinek figyelembe
vételével készülnek.
A településrendezési tervek alapját nem csak a településfejlesztési koncepció adja, hanem az önkormányzathoz
írásban érkezett egyedi kérelmek, lakossági vélemények, elvárások, valamint az előzetes tájékoztatásra
érkezett államigazgatási észrevételek, adatok, vélemények, általános jogszabályi hivatkozások.
A fentiek alapján jelen dokumentáció tartalmazza a jóváhagyandó munkarészeket, azon belül a
településszerkezeti tervet és leírását, az országos jogszabályi környezetnek megfelelően a település területi
mérlegét, a területrendezési tervekkel való összhang igazolását, a biológiai aktivitásérték számítás eredményét.
Elkészül a jogszabályi háttérrel összhangban lévő helyi építési szabályzat, valamint annak mellékleteként a
szabályozási terv a teljes külterületre, részletesebb kidolgozásban a központi belterületre, illetve a különálló
beépítésre szánt területekre.
A településszerkezeti tervhez és helyi építési szabályzathoz közös alátámasztó munkarészek készülnek,
melyek tartalmazzák az alátámasztó javaslatokat, ezeken belül a különböző szakági javaslatokat, amelyek a terv
készítését meghatározták, és amelyeknek hatása van az építés térbeli rendjének alakítására. Az alátámasztó
munkarészek a településfejlesztési koncepcióhoz és településrendezési eszközökhöz készült megalapozó
vizsgálatok figyelembevételével készült. Az alátámasztó javaslat egyes részei összevonva, átcsoportosítva,
bővítve kerülnek be az anyagba, egyes szöveges tartalmi elemek elmaradnak, a település településhálózatban
elfoglalt helyének, szerepkörének, adottságának megfelelően.
A településrendezési eszközök alátámasztó munkarészeiben leírtak alapján, a jelenlegi a környezeti állapot
fenntartását szolgáló területhasználatok folytatásának köszönhetően jelentős környezetterhelő hatások nem
várhatók. Az egyes tervek, ill. programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerinti
TÉR-T-REND KFT.
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külön környezeti vizsgálat és értékelés készül, mivel a településrendezési eszközök a teljes közigazgatási
területre kiterjednek.
4. A TERVEZÉSI ALAPTÉRKÉP
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a Nemzeti Kataszteri Program Kft. kötött szerződés alapján, az
Önkormányzat saját hatáskörébe tartozó településrendezési feladatainak ellátásához megvásárolta, a település
teljes területére, a digitális földmérési alaptérképét. A településszerkezeti terv és szabályozási terv alaptérképe
az állami alapadatok felhasználásával készültek a földhivatali ingatlan-nyilvántartási alaptérkép digitális
állománya alapján.
Fenti digitális alaptérkép magassági adatokat nem tartalmaz, de a belterület és a beépítésre szánt területek
esetében a térkép a magassági adatokkal, szintvonalakkal kiegészült. A település domborzati adottságai szerint
síknak tekinthető, így nem indokolt a teljes közigazgatási terület, vagyis a beépítésre nem szánt területek
vonatkozásában a magassági adatok használata.
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II. HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS ANNAK LEÍRÁSA

Tartalomjegyzék

Felsőpakony Nagyközség Településszerkezeti terve ...../2018.(.... .....) határozata

Településszerkezeti terv - határozati javaslat

1. melléklet: Felsőpakony Nagyközség T-1 jelű Településszerkezeti Terv
2. melléklet: Felsőpakony településszerkezeti tervének leírása
3. melléklet: Változások (beavatkozások és ütemezések)
4. melléklet: A település területi mérlege
5. melléklet: területrendezési tervvel való összhang igazolása
6. melléklet: A biológiai aktivitásérték számítás eredménye
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KIVONAT
Felsőpakony Nagyközség Önkormányzat 2017. ……. …-i testületi ülésének
J e g y z ő k ö n y v é b ő l
Felsőpakony Településszerkezeti Terve
A napirendhez kérdés, hozzászólás …….. hangzott el, a Képviselő-testület . .. . igen szavazattal, a következő
határozatot hozta:
Határozat
Felsőpakony Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete
...../2018.(.... .....) önkormányzati határozata
Felsőpakony Településszerkezeti Terve felülvizsgálata kapcsán a településszerkezeti terv módosítása
1. Felsőpakony Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul Felsőpakony teljes közigazgatási területére
kiterjedő településszerkezeti terv elfogadásához, összhangban a hatályos jogszabályokkal.
2. Jelen határozat mellékletét képezik:
1. melléklet: Felsőpakony T-1 rajzszámú Településszerkezeti Terve,
2. melléklet: Felsőpakony településszerkezeti tervének leírása,
3. melléklet: Változások (beavatkozások és ütemezések),
4. melléklet: A település területi mérlege,
5. melléklet: Területrendezési tervvel való összhang igazolása,
6. melléklet: A biológiai aktivitásérték számítás eredménye.
3. A határozat és a mellékletei az elfogadástól számított 30. napon válnak hatályossá.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos.
K.m.f.
dr. GÖNDÖR-KÖKÉNY KATALIN

jegyző
NAGY JÁNOS
polgármester
kivonat hiteléül:
dr. GÖNDÖR-KÖKÉNY KATALIN

jegyző
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2. MELLÉKLET A ..../2018. (... ...) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATHOZ
A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA
A településszerkezeti terv határozza meg Felsőpakony térszerkezeti alakításának, védelmének lehetőségeit és a
megőrzés, fejlesztés térbeli irányait elsősorban az önkormányzat, de a területfejlesztők, terület használók számára
is. A településszerkezeti terv, jellemzően az egyes területrészek felhasználási módját, a település működéséhez
szükséges szerkezetet alakító infrastruktúra elemeknek a település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és
elrendezését rögzíti, rajzi és szöveges formában. Az országos és térségi érdek, a szomszédos települések rendezési
terveinek figyelembe vételével a környezet állapotának javítása, vagy legalábbis szinten tartásának figyelembe
vételével.
Felsőpakony településszerkezeti tervének alapját a 61/2009. (III. 25.) önkormányzati határozatával elfogadott 2009-es
terv képezi, amelyet egy alkalommal módosítottak, ehhez a hatályos tervi állapothoz képest jelennek meg jelen
településszerkezeti tervben feltűntetett, illetve az egyes leírásokban és számításokban szereplő változások.
A településszerkezeti terv az egyes terület-felhasználási egységeket beépítésre szánt területekbe, és beépítésre
nem szánt területekbe sorolva határozza meg, függetlenül attól, hogy a belterülethez tartoznak, vagy a külterület részei.
A besorolás indokoltságát a hatályos településszerkezeti és szabályozási terv elhatározásai, önkormányzati fejlesztési
szándékok, a gazdasági szereplők és a jogos magánérdek fejlesztési szándékai, valamint a 2016.-ban elkészített
településfejlesztési koncepció és az integrált településfejlesztési stratégia határozta meg. Hatottak a besorolásra a
jogszabályi környezet változásai, valamint az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvényben (a
továbbiakban: OTrT) és a Budapesti Agglomeráció Területrendezési tervében meghatározott követelmények, a térségi
terület-felhasználási kategóriákra és térségi övezetekre vonatkozó szabályok.
A település szerkezetét meghatározó hálózati elemek jellemzően önálló, kötöttpályás és közúti közlekedési,
elemként, valamint egyéb terület-felhasználási egységekben megjelenő tervezett nyomvonalként, valamint önálló
korlátozó közmű elemként kerülnek megjelenítésre. A területfelhasználás részeként, vagy önálló vízgazdálkodási
térségként jelennek meg a vízgazdálkodás hálózati elemei, a csatornák, árkok, valamint az egyéb vízfolyások.
A településszerkezeti terv a tervezett terület-felhasználásnak megfelelően jelöli a fejlesztési területeket az
értelmezhetőséget és a változások követését segítendő.
1.1. Településszerkezet
A település terület-felhasználását alapvetően meghatározzák a település- és tájszerkezetét adó nyomvonalas műszaki
létesítmények, a természetes határok, vízfolyások, természeti és domborzati adottságok.
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 település jelenlegi szerkezetének és további fejlődésének meghatározóbb vonalas elemei:
•

a 4601. j. Budapest-Tiszakécske összekötő út,

•

a 46303 j. Felsőpakony nagyközség vasútállomáshoz vezető út,

•
•

a 46101 j. Felsőpakony bekötő út,
az országos vasúti törzshálózat részét képező Budapest-(Lajosmizse-Kecskemét) nyomvonal

•

Ócsa – Maglód – Budapest (XV. kerület) 220 kV-os átviteli hálózat távvezeték eleme halad keresztül a
közigazgatási területen nyugat-keleti irányban a belterületet érintve,

•

térségi ellátást biztosító 120 kV-os elosztó hálózat, amely a közigazgatási terület északi részét keleti
irányban szeli át,
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a település területét két, ÉNy-DK-i irányú csatorna medre tagolja, a közigazgatási terület északi és déli
határán halad a 14. és a 15. csatorna.

A településszerkezeti terven megjelenő fontosabb tervezett településszerkezetet alakító elemek:
•
térségi kerékpárút hálózat a Budapest-Gyál-(Újlengyel)- nyomvonalon a Budapest –Tiszakécskét
összekötő útszakasz mellett,
A fontosabb településszerkezetet meghatározó terület-felhasználások egymástól elkülönülten, egymásra kedvezőtlen
hatást nem gyakorolva alakultak ki és fejlődnek tovább. Felsőpakony területén jól elkülöníthető, karakterében eltérő
településrészek nincsenek a gazdasági területeket és a volt honvédségi területet kivéve. A történetileg szétváló
falurészek nincsenek. A település utcahálózata, területhasználata, telekstruktúrája és beépítése jelentősen nem
különbözik, speciálisan kezelendő településrész nincs a közigazgatási területen.
A belső magot a településközponti és lakóterületi terület-felhasználások képezik. A gazdasági területek a
lakóterületekkel nem vagy csak kismértékben keveredve, a belterületi határok közelében alakultak ki és fejlődnek
tovább.
1.2. Belterület és belterületi fejlesztés
A településszerkezeti terv a térségi tervek adta lehetőségekhez képest (BATrT) nem tartalmaz jelentős méretű
beépítésre szánt terület, tervezett lakó és gazdasági területek kijelölését tartalmazza. Ezek jellemzően a település
északi és keleti részén helyezkednek el.
A meglévő belterület bővítése, a belterületi határ módosítása a településszerkezeti terven jelöltek szerint ütemezetten
javasolható. A belterület bővítése környezeti és infrastrukturális feltételekhez kötötten, a fejlesztésben érdekeltek
finanszírozásában valósítható meg, településrendezési szerződés sajátos jogintézményének alkalmazásával.
A 2000-ben elfogadott és 2009-ben felülvizsgált településszerkezeti terv tartalmaz belterületbe vonást. Ezek egy részét
a településszerkezeti terv továbbra is fejlesztési területként, egyben tervezett belterületként kezeli, de nagy részük már
belterületbe került, a fejlesztés megvalósult. A belterülettől északra található gazdasági területek egy része belterület,
további részei külterületbe soroltak.
A mezőgazdasági céllal használt telkek, telekrészek tényleges lakócélú igénybevételéhez javasolt, a tulajdonosi
szándékegyezés esetén elkészíttetni a közterületi és telekszerkezeti szabályozást, valamint a fejlesztéshez szükséges
infrastrukturális ellátás hálózati rendszerét, külön önkormányzati döntés alapján. Termőterület végleges más célú
hasznosításához, belterületbe vonásához az önkormányzat döntése szükséges, mely bizonyos feltételek meglétéhez
köthető. A belterületbe vonás ütemezésének szempontja, a köz és magánérdek egyezésén túl az, hogy a bevonni
kívánt terület szervesen kapcsolódjon a meglévő belterülethez, úttal és közművekkel való feltárása megvalósítható
legyen.
A gazdasági területek fejlesztésénél a belterületbe vonás lehetséges, de nem szükséges. A fenntartható fejlődést
szolgáló településszerkezet és a jó minőségű környezet kialakítása érdekében a fejlesztéshez biztosítani szükséges a
tér és településszerkezeti szinten jelentkező infrastrukturális ellátást, amennyiben a hasznosítás kapcsán felvetődik a
meglévő telekszerkezet átalakítása, átrendezése, továbbosztása. A beépítésre szánt területek jellemzően, de nem
kizárólag a meglévő és tervezett belterületen belül helyezkednek el.
Külterületen, a településszerkezeti terven jelöltek szerint találhatók beépítésre szánt területek. Ezek a területek
legnagyobb része gazdasági fejlesztési terület, illetve meglévő gazdasági tevékenységek területei. Ide tartozik az
egykori rakétabázis területe, melyet gazdasági fejlesztésre szán a település. A belterülettől távollévő beépítésre szánt
telkek belterületbe vonásai nem javasolt.
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1. 3. Területfelhasználás rendszere
A beépítésre szánt területek Felsőpakony területén belül, az építési használat általános jellege, valamint a sajátos
építési használata szerint, a következő terület-felhasználási egységekre tagolódnak:
Általános használat szerint

Sajátos használat szerint

Beépítési sűrűség

Közüzemi közművesítettség
mértéke

lakó

kertvárosias

0,6

teljes

vegyes

településközpont

1,5

teljes

kereskedelmi, szolgáltató

1,0

részleges

egyéb ipari

1,0

részleges

gazdasági

A beépítésre nem szánt területek a használat általános jellege, valamint a sajátos építési használata szerint a
következő terület-felhasználási egységekre tagolódnak:
Általános használat szerint

Sajátos használat szerint

beépítési sűrűség

Közüzemi közművesítettség
mértéke

a feltárt telkek közművesítettségi mértékével azonos

közúti közlekedési terület

-

Kötöttpályás közlekedési terület

-

vasúti megállónál teljes,
egyéb helyen hiányos

telekigényes közmű

-

közmű-technológia
igényszintje szerinti

vízgazdálkodási

vízfolyás

-

hiányos

zöld

közkert

-

hiányos

erdő

védelmi, gazdasági

-

közművesítetlen

általános

-

közművesítetlen

tanyás (általános)

0,1

hiányos

vízfolyások, csatornák, árkok,

-

közművesítetlen

sport

0,05

hiányos

temető

0,1
0,05

hiányos
hiányos

közlekedési és közműelhelyezési, hírközlési-

mezőgazdasági
vízgazdálkodási
különleges beépítésre
nem szánt

rekreációs

A beépítésre szánt területeken belüli építési övezetekben az építési telkek megengedett beépítettsége legalább 10%,
a beépítésre nem szánt területeken belüli övezetekben a telkek megengedett beépítettsége legfeljebb 10%.
A terület-felhasználáshoz kapcsolódik a beépítési-sűrűség, ami nem telekre lebontva, hanem a terület-felhasználási
egységekre (építési telkek és a hozzájuk tartozó kiszolgáló utak együttes területe) határozza meg a beépítés
intenzitását. A beépítésre nem szánt terület-felhasználásnál a beépítési sűrűség jellemzően nem értelmezhető, ahol
megengedett a korlátozott beépítés, csak ott kerül meghatározásra.
Az egyes terület-felhasználási egységek minimális közüzemi közművesítettségének mértékét a fenti táblázatok rögzítik.
A terület-felhasználási egységekben, építési övezetekben, övezetekben az építés során a közölt minimális, vagy annál
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magasabb szintű közművesítettségi mértéknek megfelelő feltételeket kell alkalmazni. A közműellátás közüzemi
szolgáltatással, vagy környezettudatos energiagazdálkodás eszközeivel egyedi módon teljesíthetők, az övezetre előírt
teljes, részleges, hiányos közművesítettség esetében is. A közművesítési szinteket és feltételeket külön jogszabály
határozza meg (OTÉK 8.§ és a 33.§).
1.4. Beépítésre szánt területek terület-felhasználási besorolása
A beépítésre szánt területek igénybevétele, a kialakult és már beépített tömbökhöz szervesen kapcsolódóan történhet
meg. Az ütemezhetőség alapfeltétele, hogy a környezeti és infrastrukturális ellátás létrehozása a fejlesztésben
érdekeltek finanszírozásában valósuljon meg.
1.4.1. Lakóterület
A meglévő lakóterületeket a meglévő jó minőségben kell megőrizni, megújítani. Fejlesztésre az északi és déli
területrészeken van lehetőség, ezeken a területeken új terület kijelölése jelen településszerkezeti terv az tervben nem
történt, a korábbi területek elegendő tartalékot jelentenek egyelőre. Lakóterületbe a sportpálya mellett került egy telek,
amely jelenlegi használata szerint is lakóházakkal beépített.
A kialakult lakóterületeken a lakásszám növekedést keretek között kell kezelni, figyelemmel kell lenni az ellátó
intézményi és a meglévő kiépített infrastrukturális hálózatokra, a jól használható porta méretekre és a jól élhető
telekterületekre. Felsőpakony belterületén a földszintes, alacsony beépítési intenzitású karakter és a kedvező
légtérarány megőrzendő. A kialakult és új beépítésre szánt lakóterületeken a környezet értékeit tiszteletben tartó, ahhoz
igazodó, megfelelő lakófeltételeket és környezeti minőséget jelentő fejlesztéseket, korszerűsítéseket célszerű
támogatni, előtérbe helyezni.
1.4.2. Vegyes, településközponti terület
A településszerkezeti terv településközponti vegyes területbe sorolja a Templom tér, Rákóczy utca, Eötvös József
utca, Zrínyi Miklós utca által határolt tömböket és az ehhez a területhez csatlakozó intézményeket. Az intézmények és
hitéleti létesítmények többsége is ebbe a területfelhasználásba kerül. Ez a területfelhasználás elsősorban lakó és olyan
települési szintű egyéb rendeltetést szolgáló épület elhelyezésére szolgál, mely nincs zavaró hatással a lakófunkcióra,
ugyanakkor építészeti kialakításával fogadó jelleget kölcsönöz a belterületi határnak.
1.4.3. Gazdasági terület
A településszerkezeti terv a következő kereskedelmi szolgáltató gazdasági területet jelöli ki, mely elsősorban a
környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál:


Gyál közigazgatási határához csatlakozóan meglévő és tervezett gazdasági terület van, melynek része a volt
Tsz major és egyéb működő vállalkozások (Thermofoam Csomagolástechkai Kft. JuvaPharma Kft.,
Elektropolír és Fémmegmunkáló Kft., Gépszev-Spandome Zrt., Bautechnika Kft., Tellér Kft., Plató SMC Kft,
Unio Telecom Kft.). A területre szabályozási terv készült, jelentős része intenzíven hasznosított.
Jelen tervben ehhez a terület mellett egy telek kerül gazdasági kereskedelmi-szolgáltató területfelhasználásba
szántóterületből (019/75 hrsz), így a tervezett út mellett még egy teleksáv tud majd kialakulni 1,4 hektáron.



A volt honi légvédelmi rakétaosztály indítóállomásainak területe (053 hrsz) szintén kereskedelmi-szolgáltató
gazdasági területként került kijelölésre új beruházók számára.
Jelen tervben ehhez a terület mellett egy telek kerül gazdasági kereskedelmi-szolgáltató területfelhasználásba
(049/28 hrsz).



A Budapestet Tiszakécskével összekötő úttól északra a 078/2 hrsz telken a főút mellett működő kereskedelmi
egység, raktár és szerviz ugyancsak gazdasági terület. Az úttól délre található- közel 3,8 hektáros területkereskedelmi-szolgáltató gazdasági területként került kijelölésre (016/9 hrsz). Jelenleg beépítetlen, művelés
alól kivett művelés alatt álló terület, a területre szabályozási terv nem készült.
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Az ipari terület, olyan gazdasági célú ipari építmények elhelyezésére szolgál, mely más beépítésre szánt
területen nem helyezhetők el, Felsőpakony területén ipari-gazdasági terület nem került kijelölésre:


A 2009-es településszerkezeti terv ipari gazdasági területként kijelölt 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,
a terv módosítást nem tartalmaz



A 4601. jelű Budapest-Tiszakécske összekötő út mellett található ipari gazdasági terület, mely a 2009-es
tervmódosítás során ütemezetten belterületbe vontak. A területre szabályozási terv készült, jelenleg szántó, a
tervben módosítás nem érinti.



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

1.5. Beépítésre nem szánt területek terület-felhasználási besorolása és változásai
1.5.1. Közúti közlekedési terület
A Felsőpakony közigazgatási területén közlekedési területfelhasználásba, közúti közlekedési terület kerülnek az
országos közúthálózat elemei, valamint a helyi gyűjtőutak. Ezek a településszerkezetet meghatározó utak.
A település többi utcája lakóút, egyéb kiszolgáló út, vegyeshasználatú út, vagyis nem szerkezetet meghatározó
közlekedési terület.
A jelentősebb parkolók létesültek az önkormányzat épülete és a vasútmegálló környezetében.
A közigazgatási területet észak–déli irányban átszelő MÁV 142. számú Budapest - Lajosmizse - Kecskemét vasútvonal
telkének területe kötöttpályás közlekedési elemként kerül feltüntetésre.
1.5.2. Telekigényes közműterület
A vonalas közművek elhelyezése, általában a közlekedési területen, földhivatali nyilvántartás szerinti szélességen belül
biztosított. A nem vonalas jellegű közüzemi közműlétesítmények (pl.: elektromos alállomás, gázfogadó, vezetékes
hírközlési központ, szennyvíz átemelő) közmű területfel-használásba kerülnek. Szükség esetén új közműtelek bármely
terület-felhasználásban létrehozható. A vízmű és a hidroglóbusz a környezetére jellemző terület-felhasználásban
marad.
1.5.3. Zöldterület
A zöldterület állandóan növényzettel fedett, közútról megközelíthető közterület, amely a település klimatikus
viszonyainak megőrzését, javítását, ökológiai rendszerének védelmét, a pihenést és testedzést szolgálja
Közkert besorolásba került a:


Templom tér – játszótér (604/7 hrsz)



Vasútállomás mellett – Állomás utcai közpark (240 hrsz)



Új lakóterületek környezete – Vasút utca -Dűlő utca -Sport utca -Gépház utca által határolt terület. (902 hrsz)



A településközpontban az utak kereszteződésénél kialakuló háromszög alakú zöldterületek (653, 580 hrsz)
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1.5.3. Erdő területek
A település erdőterületeinek lehatárolására az üzemtervezett erdőkre és azok elsődleges rendeltetés szerinti
besorolására kapott adatszolgáltatás alapján kerül sor. A település erdőterületei településszerkezeti terv szintjén is
szétválasztottan jelennek meg, a gazdasági célú és a védelmi célú erdőterületek külön terület-felhasználásba kerülnek.
1.5.4. Mezőgazdasági területek
Az Má jelű területfelhasználás az általános mezőgazdasági területeket fedi le, árutermelő gazdálkodásra kijelölt
mezőgazdasági terület, ahol az üzemszerű szántóföldi művelés a jellemző.
Az Mt jelű övezet tanyás mezőgazdasági övezet, amely elsősorban a mezőgazdasági termelés és az agrárturizmus
építményei elhelyezésére szolgál, azonban az OTÉK-ban és a HÉSZ-ben meghatározott (általános beépítési) feltételek
teljesülése esetén egy lakóépület is létesíthető.
1.5.5. Vízgazdálkodási terület
Vízgazdálkodási területbe tartozik a település határán húzódó mesterséges csatornahálózat, amely a nagyközség
felszíni vízhálózatát adja, a fő vízfolyások: 14-és 15- csatorna.
A belvíz- és öntözőcsatornák mentén a parti sáv kiterjedése a mederéltől számított 6 m széles területsáv, melyet a
fenntartás érdekében a vízfolyással közvetlenül határos építési telkeken belül is szabadon kell hagyni. E területek
hasznosítása a vízügyi jogszabályoknak megfelelően és a vízügyi hatóság által meghatározott feltételek szerint
történhet
1.5.6. Különleges beépítésre nem szánt területek
Különleges beépítésre nem szánt nagykiterjedésű sportolási célú terület (Kb-sp)
Különleges beépítésre nem szánt sportterület elsősorban a sportolás céljára alkalmas építmények elhelyezésére
szolgál. Ebbe a területfelhasználásba tartozik a nagyközség központjától dél-keletre, az új lakóterületek mellet
elhelyezkedő terület (041/5 hrsz telkek). A sporttelepen egy nagyméretű labdarúgó pálya, edzőpálya és a sportolást,
működtetést segítő kiszolgáló épületek vannak. A sportpálya területe jelenleg nagyobb, mint a telke, a birtokhatár
rendezés érdekében a területfelhasználást geodéziai felmérés alapján korrigáltuk: a szomszédos erdőterületből
különleges sportpálya besorolásba kerül az ekként használt fás terület. A belterület felé eső részen korábban a
sportpályával azonos területfelhasználásba sorolt lakótelek a jelenlegi használatnak megfelelő lakóterületi besorolásba
kerül.
Különleges beépítésre nem szánt temető (Kb-te)
A település temetője az Hétsorút mentén helyezkedik el, jelentős bővítési területtel rendelkezik a meglévő temető telke
mellett, jelen tervben bővítésre nincs szükség
A terület a temetkezés kegyeleti épületei, s az azt kiszolgáló és kiegészítő épületek elhelyezésére szolgál, a terület
távlati bővítése nem indokolt, lehetősége adott a kápolna-ravatalozó két oldalán zöldfelületként fenntartott részen,
telken belül. A temető telkének 1/3-át foglalják el a sírhelyek, emlékművek, az országos összekötő útról nyíló bejárat
tengelyében, a terület közepén helyezkedik el a temetőkápolna, ravatalozó a terület egyetlen épületeként. A temető és
környezete nincsen egymásra kedvezőtlen hatással. A lakott területektől távol alakult ki és elkülönülten működik még
napjainkban is. Az adottságokból következően nem szükséges sem a temető területén belül sem azon kívül védősáv
védőzóna kijelölése.
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Különleges beépítésre nem szánt rekreációs terület (Kb-re)
Az Ócsai határ mentén mintegy 37 ha területen különleges beépítésre nem szánt (golfpálya) területfelhasználásban
marad a korábban fejlesztésre kijelölt terület. Az utóbbi évtizedben konkrét beruházás nem kezdődött meg.
2. Tájrendezés és természetvédelem
A jelenlegi tájhasználatról elmondható hogy nagyrészt a területi adottságoknak megfelelően kialakult, beállt
rendszerben működik. A jelen terv keretében a település fejlődését segítő, az ott élők és ott működő gazdasági
tevékenységek érdekeit szem előtt tartó, ugyanakkor a szakmai szempontokat is tükröző javaslatokat fogalmazunk
meg.
A tervi módosítások kisebb léptékűek, jellemzően a meglévő területhasználatok bővítéseit illetve a jelenlegi állapotnak
megfelelő területhasználatba sorolást jelentik. A módosítások között szerepelnek még egyedi, az önkormányzat által
támogatott kisebb fejlesztési szándékok, melyek léptéküknél fogva a tájszerkezetre jelentős hatást nem gyakorolnak.
A meglévő és üzemtervezett erdőterületek erdő területfelhasználási kategóriába kerülnek, ezzel a településen az
erdősültségi arány fenntartása biztosított.
A külterületen nem jellemzőek a mezsgyék, mezőgazdasági utak fásítása, pedig ezek esztétikai és termelési
szempontból is hasznos elemei a tájnak. A tájfásítási javaslat terület-felhasználási módosításként nem jelenik meg, de
mezőgazdasági szempontból is indokolt.
A településen természetvédelem szempontjából kiemelt terület nincs.
3. Zöldfelületi rendszer
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 vonalas jellegű
elemek hálózata jelenti Felsőpakony zöldfelületi rendszerét. A zöldfelületek között egyaránt találhatóak közcélú,
közforgalom elől elzárt és részlegesen megnyitott zöldfelületek. A zöldfelületi rendszer fejlesztésére, az összekötő
elemek kialakítására a meglévő közterületeken, csatornák mentén van lehetőség.
4. Örökségvédelem
A településszerkezeti terv biztosítja a meglévő értékek hosszú távú megőrzését mind az országos védelem mind a
helyi értékvédelem szempontjából. Megőrzi a település közterületi közlekedéshálózati rendszerét, vonalvezetését,
szélességét, a történetileg kialakult légtérarányokat, valamint a kialakult és jellemző terület-felhasználási besorolásokat,
telekszerkezeti rendszereket. Illeszkedési építészeti arculati szempontokat a jövőben nem a településrendezési eszköz
hivatott érvényesíteni.
Összesen 4 db ismert régészeti lelőhely található Felsőpakony közigazgatási területén. A nyilvántartott régészeti
lelőhelyek „ex lege” általános védettséget élveznek.
A helyi építészeti értékek védelméről a készülő települési értékvédelmi rendelet gondoskodik.
5. Közlekedés
5.1. Közúti közlekedés
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.
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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 belső úthálózat a fejlesztési területek kiszolgálásához kapcsolódóan fejleszthető a lakóterületeknél és a gazdasági
területeknél hálózati rendszerben a meglévő kiszolgáló és lakóutakhoz igazodóan.
A településszerkezeti terv rögzíti a tervezett kerékpárutak nyomvonalát. A lakóutcákban önálló kerékpárút kialakítására
nincs szükség, a forgalom az útpályán bonyolódhat.
Az OTrT és a BATrT rendezési terv egyaránt tartalmaz a térségben országos jelentőségű kerékpárút hálózati fejlesztést.
A fejlesztés nyomvonala Felsőpakony erdőterületét érinti.
A lakóterületek parkolási igényei telken belül kielégítettek. Az intézmények, nagyobb forgalmú létesítmények
(vegyesbolt stb.) előtt térkő burkolatú, egyszerű közterületi parkolók működnek. Ezek sem forgalmi szempontból, sem
a zöldfelületek védelme szempontjából nem zavarók, rendezett átépítésük azonban szükséges.
5.2. Kötöttpályás közlekedés
Felsőpakonyban minden nap menetrendszerűen közlekedik a 609 sz. regionális autóbusz (Gyál - Felsőpakony - Ócsa
- Dabas), csak tanítási napokon, mindkét irányban 1-1 menettel.
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 30 perc.
A vonatközlekedés gyorsasága és az autóbusz közlekedés szegényessége miatt a vonat versenyképesebb
közlekedési forma az ingázók számára.
6. Közműellátás
A vízellátás kapcsán az összefüggő új beépítések és a lakó, valamint a gazdasági fejlesztések ellátatlanok, vízbázis,
víztározási hálózati fejlesztéseket igényelnek.
Felsőpakony a vízbázisok szempontjából érzékeny területbe tartozik.
A fejlesztési területek bekapcsolása a kiépült szennyvízelvezető hálózatba a meglévő vezetékek továbbépítésével,
kiegészítésével megoldható. A szennyvízhálózat méretezésénél a használati ivóvíz igényeket kell figyelembe venni, a
tervezett fejlesztési igényeket a közműszolgáltatóval le kell egyeztetni.
Felsőpakony nem tartozik a magas talajvízállású belvízveszélyes területek közé. A csapadékvíz elvezetését a meglévő
árkok biztosítják, jobbára szikkasztással. Ezek jelenleg megfelelően megoldják a területek víztelenítését.
A település és főként a belterületen földgáz energiaellátása megoldott. A hálózat középnyomású hálózat, a
fogyasztóknál egyéni nyomáscsökkentőkkel. A gázfogadó nagyobb tartalékkapacitással rendelkezik. A település
fejlesztési területeinek kiépítésekor a meglévő elágazó vezetékek továbbvezetése, esetleges összekötése révén
távlatban is biztonságos hálózat alakítható ki.
Felsőpakonyon 220, 120 kV-os villamos távvezetékek és 35 kV-os villamos távvezetékek haladnak, és a településen
főelosztó hálózati alállomás is található. A település elektromos ellátása a település belterületére és mezőgazdasági
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telephelyekre érkező 20 kV-os középfeszültségű elosztó 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 hálózatok rövid szakaszon történő átépítésével, új trafók telepítésével megvalósítható.
A külterületen a villamosenergia a gazdaságosan kiépíthető vezetékes energiahordozó, e mellett azonban a
környezetbarát alternatív energia hordozók (biomassza, geotermikus, szolár) is alkalmazhatók.
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.
A település közmű ellátottsága jó, mennyiségben és minőségben is képes a távlati igények kielégítésére. Törekedni
kell a szennyvízcsatorna-hálózat mielőbbi megvalósítására.
A meglévő víz, szennyvíz, gáz, elektromos és távközlési hálózatok továbbvezetésével a fejlesztési területek feltárhatók.
Ennek során azonban a meglévő hálózat is átalakítható annak érdekében, hogy korszerűbb, biztonságos
közműrendszerek jöjjenek létre.
A meglévő és tervezett közművezetékek védőtávolságait a szakági előírásoknak megfelelően biztosítani kell.
7. Környezetvédelem
A településrendezési terv felülvizsgálata során a település környezeti állapotát figyelembe vevő, annak romlását nem
okozó módosítási javaslatok kerültek megfogalmazásra. A településen a környezeti állapotra a közlekedés-szállítás,
jelentős ipari tevékenységek, hulladékkezelés van a legjelentősebb hatással. A téli időszakban emellett a fűtésből
származó légszennyezés lehet jelentős, ez azonban visszaszorul a korszerű fűtési rendszerek elterjedésével.
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 talaj védelme keretében a településen a termőföld besorolására az átlag feletti minőségi osztályba tartozás a
jellemző. Ezért a fejlesztési területek hasznosítására csak ütemezetten kerülhet sor.
7.1. A felszíni és felszín alatti vizek védelme
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.
7.2. Levegőtisztaság-védelem szempontjából
A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet meghatározása szerint
Felsőpakony nagyközség területe a Budapest és környéke légszennyezettség agglomerációba tartozik. Ez azt jelenti,
hogy az ország többi részéhez képest magasabb a légszennyező anyagok aránya. A légszennyezést a Főváros és a
környező infrastruktúra hálózatok szennyező hatása, tehát külső hatás okozza.
A település területén 120 kW feletti teljesítményű fűtőberendezés, mint bejelentés kötelezett légszennyező pontforrás
nincs. Határérték felett szennyező pontforrás a település területén nem működik.
7.3. Zaj- és rezgés elleni védelem
A zajszennyezés szempontjából is kedvező helyzetben van a település, üzemi zajforrással nem kell számolni,
lakóterületektől mezőgazdasági és erdőterületek választják el a gazdasági területeket, korábban fejlesztésre kijelölt
térséget, közlekedésből eredő zaj sem jelentős. Az M5 autópálya zajterhelése a belterület déli részén érzékelhető, de
a határértéket nem lépi túl az M5 gyorsforgalmi út stratégiai zajvizsgálata alapján.
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7.4. A hulladékgazdálkodás,
Felsőpakonyon hulladékgyűjtés korszerű és megoldott. A szolgáltatás része a szelektív hulladékgyűjtés, zöldhulladék
gyűjtése és az évenkénti lomtalanítása lebonyolítása.
8. Védőterületek, védősávok, korlátozások
A tervlapon lehatárolásra kerültek azok a természeti adottságok, építészeti környezetből adódó sajátosságok és egyéb
műszaki tényezők, amelyek építést befolyásoló vagy korlátozó elemet jelentenek, és építési, valamint övezeti
előírásokhoz nem köthetők (védőterületek, védősávok és korlátozással érintett területek, meghatározva a más
jogszabállyal érvényesülő elemeket).
A védőterület a káros hatások elleni védelmet vagy biztonságot szolgáló terület, amely lehet védőterület (biztonsági
terület), vagy nyomvonal jellegű építmény esetén védősáv (biztonsági övezet). A védőterület kiterjedését,
felhasználásának és beépítésének lehetőségét, módját és feltételeit a vonatkozó jogszabályok – ennek hiányában az
illetékes hatóságok előírásai – alapján kell meghatározni. Ezek jelentős része országos jogszabályi előírásokon alapul,
ezért a településszerkezeti terven ezek feltüntetése, mint más jogszabályon alapuló elem szerepel, ezek módosítása
ez eredeti jogszabály módosításának függvénye.
8.1. Honvédelmi védőterületek
A külterület keleti részét az Ócsai (Ócsa 0150,152 hrsz, Csévharaszt 0228/4 hrsz) honvédelmi gyakorlótér kiemelt
fontosságú honvédelmi terület korlátozásmentes használatát biztosító 1000 méteres védőterület érinti, amelyet a
Településszerkezeti Terv ábrázol. A védőterületen belül az engedélyezési eljárásokba a Honvédelmi Minisztériumot,
mint szakhatóságot kell bevonni.
8.2. Közlekedési nyomvonalak védősávjai:
Az országos mellékutak külterületi szakasza mentén az út tengelyétől mért 50-50 m védősáv biztosítandó, ahol minden
építési munkához a közútkezelő hozzájárulása szükséges. (Kktv. 42/A §. (1) a) pont)
A 142 sz. MÁV Budapest [X. kerület–Kőbánya–Kispest–Lajosmizse–Kecskemét] vasútvonal szélső vágányától mért 50
m-es távolságon belül építmény csak a vonatkozó feltételek szerint helyezhető el (OTÉK (38. §), illetve nem jelölhető
ki új beépítésre szánt terület, gazdasági és különleges területek egy része kivételével.
8.3. Közmű- és hírközlési létesítmények védőterülete és védősávja:
A villamosvezetékek és létesítmények szélső vezetékétől meghatározott védősávja (a biztonsági övezetben bármilyen
tevékenység végzéséhez a létesítmény üzemben tartójának engedélye szükséges 2/2013. NGM rendelet):
 220 kV távvezeték biztonsági övezete:
18,0m-18,0 m,
 120 kV távvezeték biztonsági övezete:
13,0m-13,0 m,
 20kV-35kV légvezeték biztonsági övezete:
5,0m- 5,0m.
Gázvezetékek és létesítmények védősávja, védőterülete (80/2005. GKM rendelet):
 Nagy-középnyomású vezeték védősávja: 5,0-5,0 m.
8.4. Felszíni vizek, vízfolyások, vízbázisok védőterülete, védősávja, korlátozás:
Felsőpakony területe érintett a DPMV Zrt.. által üzemeltett Gyáli Községi Vízmű B2 ivóvízbázis előzetesen
meghatározott belső, külső, hidrogeológiai „A” és „B” védőidomaival. A vízbázis védőidomainak kijelölési eljárása
folyamatban van, határvonalai még nem véglegesek.
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A nagyközség területét érinti a DPMV Zrt. üzemeltetésében lévő Községi 1. és 2. sz. vízmű kút. 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.
Állattartó telepet, a családi szükségletet meghaladó állattartást szolgáló épületet – a lovas-turizmus céljait szolgáló
épület kivételével –egyéb felszíni vizektől legkevesebb 200 méter távolságra lehet elhelyezni. (43/2007. (VI.1.) FVM.
rendelet)..
Mesterséges tavak, vízfolyások, felszínivíz levezető árkok 3m széles parti sávját szabadon, átjárhatóan kell hagyni
(83/2014. Korm. rendelet).
8.5. Természet, élőhely és tájvédelemhez kapcsolódó védőterület, védősáv, korlátozás:
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény alapján tájképvédelmi szempontból kiemelten
kezelendő terület övezete jellemzően Ócsával határos erdőterületek tartoznak a település déli külterületén.
A településen jelentős egybefüggő erdőterületek találhatók, amelyek a külterületi területhasználat több mint 40 %-át
adják. Az erdőterületeket tervezett módosítás nem érinti, erdő besorolásba kerültek, a módosítások a meglévő,
korábban erdőbe sorolt – tanyák területét sorolják saját övezetbe a jelenlegi használat alapján.
Egyedi tájértékek a településszerkezeti terven feltüntetésre kerültek, megőrzésük a tájkarakter szempontjából fontos
települési cél, történeti folytonosságot őriznek meg.
8.6. Korlátozások


Lakóterületi és gazdaságfejlesztésre kijelölt, közművel ellátatlan, csatornázandó területek igénybevétele az
infrastruktúra kiépítése után lehetséges.



Országos és térségi szállítóvezetékek nyomvonalait és védőtávolságait szabadon szükséges hagyni,
gazdaságosság függvényében esetleg ki kell váltani közlekedéshálózati fejlesztéseknél, gazdasági beruházási és
lakóterületi fejlesztési igénybevételnél.
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3. MELLÉKLET A ..../2018. (... ...) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATHOZ
VÁLTOZÁSOK (BEAVATKOZÁSOK ÉS ÜTEMEZÉSEK)
Felsőpakony településszerkezeti tervének alapját a 25/2006. (V.25.) önkormányzati határozatával elfogadott és
utoljára 2014-ben módosított településszerkezeti terve adja, ehhez képest jelennek meg jelen településszerkezeti
tervben feltűntetett, illetve az egyes leírásokban és számításokban szereplő változások. Ezek a területek és
területfelhasználási változások adják a biológiai aktivitásérték számítás alapját is.
Az egyes területek elhelyezkedését a területfelhasználási változások ábra, indoklását, méretét a mellékelt táblázat
mutatja be.
1. Településszerkezetet meghatározó nyomvonalas elemeket érintő változások
A településfejlesztési döntésekkel, és a területrendezési tervekben szereplő közlekedéshálózati elemekkel
összhangban a településszerkezeti terv a következő közlekedés hálózati fejlesztésekre vonatkozó javaslatokat
tartalmazza:


térségi kerékpárút hálózat eleme halad- Budapest-Gyál-(Újlengyel)- nyomvonalon a Budapest –
Tiszakécskét összekötő útszakasz mellett

2. Településszerkezeti tervi területfelhasználási változások
A 2009-ban elfogadott településszerkezeti tervhez képest bekövetkező területfelhasználási változásokat, illetve ezek
indoklását a következő, területfelhasználások módosítására vonatkozó táblázat, a település közigazgatási területén
történő elhelyezkedését pedig a területfelhasználási változásokról szóló ábra mutatja be.

ssz.
1.

hrsz.:
906

terület:
0,16 ha

Területfelhasználási változás: egyéb ipari gazdasági terület  telekigényes közmű terület
Indoklás: A vízmű telke a jelenlegi és távlati használatnak megfelelően telekigényes közmű területbe kerül. Fejlesztési
szándék nincs.
2.

028/2, 049/2,18,20

5,10 ha

Területfelhasználási változás: általános mezőgazdasági terület  tanyás mezőgazdasági terület
Indoklás: A jelenlegi használatnak megfelelően a tanyák külön területfelhasználási besorolásba kerülnek.
3.

015/3,7,8, 9,10, 016/3,4,7,16, 026/7,9,11,27, 034/5,6, 039/4, 041/3, 064/2,3,4,5,6,072/3, 070/2,
072/2, 076/3,9,10, 078/3,4,6, 7,8, 070/2

21,43 ha

Területfelhasználási változás: erdőterület  tanyás mezőgazdasági terület
Indoklás: A jelenlegi használatnak megfelelően a tanyák külön területfelhasználási besorolásba kerülnek.
4.

029/8, 049/33b megosztva, 029/8, 087/26 megosztva 087/11,13,14,17,18, 087/36, 081 megosztva,
083/1,2,5,6,7,8,9,10,11, 084/1,2,3,4,5 hrsz

39,68 ha

Területfelhasználási változás: általános mezőgazdasági terület erdőterület
Indoklás: A település külterületén az üzemtervezett erdők és a térségi terveknek való megfelelés érdekében az
erdőtelepítésre alkalmas területek kerülnek erdő területfelhasználásba.
5.

041/5, 041/4
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hrsz.:

terület:

Területfelhasználási változás: erdőterület különleges sportterület (0,4 ha), különleges sportterület  lakóterület 0,25
ha), lakóterület, közlekedési terület  erdő (0,4 ha)
Indoklás: A jelenlegi állapotnak megfelelően az önkormányzati sportterület és meglévő lakóterületek területhasználatát
rendezi a módosítás. A javaslat alapján a birtokhatárok rendezésre kerülnek az erdő és sportpálya körül, az átsorolt
erdőterület pótlása az északi területen történik meg.
6.

019/75

1,37 ha

Területfelhasználási változás: általános mezőgazdasági  gazdasági kereskedelmi-szolgáltató terület
Indoklás: Az Önkormányzat a jelenlegi működő gazdasági területekhez kapcsolódóan fejlesztési területek kijelölését
támogatja. A területek kijelölését a tervezett út, közművek gazdaságos kiépítési lehetősége indokolja.
7.

049/28

1,78 ha

Területfelhasználási változás: tanyás mezőgazdasági  gazdasági kereskedelmi-szolgáltató
Indoklás: A meglévő és tervezett gazdasági hasznosítás indokolja a területhasználat változását.
8.

429/2

0,13 ha

Területfelhasználási változás: közlekedési terület településközpont vegyes
Indoklás: A területen a Hermann Ottó Általános iskola épülete áll, a Mikszáth Kálmán utca tervezett meghosszabbítása az
épületen keresztül nem életszerű.
9.

185

0,08 ha

Területfelhasználási változás: kertvárosias lakótelepülésközpont vegyes
Indoklás: A telken működik jelenleg a polgármesteri hivatal és az önkormányzat. A telek jelenlegi beépítettsége
intenzívebben beépíthető területfelhasználás kijelölését indokolja.

3. Az egyes fejlesztési területekre vonatkozó ütemezések
A településszerkezeti terv a korábbi településrendezési terveknek figyelembe vételével jelöli ki az egyes fejlesztési
területeket. A képviselő-testület egyes fejlesztési területek vonatkozásában úgy döntött, hogy kikerülnek a szabályozási
tervből, ezzel építési joguk megszűnik, mivel ezek feltárása, közművesítése, beépítése nem időszerű. A jelen
Településszerkezeti tervben kijelölt fejlesztések egységesen részletes szabályozásra kerülnek, ezért igénybevételük
egy ütemben megvalósulhat.
I. ütem, 1-10 év várható változásai:
Az I. ütemben igénybe veendő fejlesztési területeket a szabályozási terv építési övezetekbe sorolja.
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4. MELLÉKLET A ..../2018. (... ...) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATHOZ
A TELEPÜLÉS TERÜLETI MÉRLEGE
A területi mérleg számítása során a terület-felhasználási egység területét a településszerkezetet nem meghatározó,
terület-felhasználási kategóriába önállóan nem sorolt közterületek területével növelt területtel kell számítani. Az
eltérő terület-felhasználási egységek találkozásánál az önálló kategóriába nem sorolt közterületet (gyűjtőútnál
alacsonyabb rendű utat) annak felező vonaláig kell az érintett szomszédos terület-felhasználási egységekhez
hozzászámítani. Az önálló kategóriába nem sorolt közterületek (gyűjtőútnál alacsonyabb rendű utak) megszüntetése,
valamint új utak kialakítása esetén a településszerkezeti terv módosítása nem válik szükséges.

Területfelhasználási egység
lakó
Kertvárosias lakóterület
vegyes
gazdasági

Beépítésre nem szánt területek
Jele

Településközpont vegyes terület

%

Lke

108,84

7,1

Vt

6,58

0,4

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület

Gksz

115,44

7,5

Ipari

Gip

50,45

3,3

281,34

18,4

Összesen:

Területfelhasználási egység

Beépítésre nem szánt területek
Jele

Terület (ha)

%

Közmű – telekigényes közmű terület

KöK

0,16

0

Közúti közlekedési terület - főutak

KÖu

32,64

2,1

Kötöttpályás közlekedési terület

KÖk

0,55

0,0

Zöldterület

Zkk

2,13

0,1

Erdőterület - védelmi

Ev

28,1

1,8

Erdőterület - gazdasági

Eg

638,84

41,7

Általános mezőgazdasági terület

Má-á

393,44

25,7

Általános mezőgazdasági - tanyás

Má-t

105,53

6,9

Vízgazdálkodási terület

V

9,5

0,6

Különleges sportterület

Kb-sp

1,87

0,1

Különleges rekreációs terület

Kb-re

36,32

2,4

Különleges temető terület
Összesen:

Kb-te

1,14

0,1

1250,22

81,6

1532,35

100

Közigazgatási terület összesen:

*
*

Terület (ha)

A területi mérleg számításánál:
a területi értékek az ingatlan-nyilvántartási térképről mért adatok alapján készültek.
Közúti közlekedési területekbe kerültek az országos fő- és mellékutak, valamint a települési gyűjtőutak.
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5. MELLÉKLET A ..../2018. (... ...) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATHOZ
A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

1. MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA-HÁLÓZATI ELEMEK
Az OTrT1 és a BATrT2 szerkezeti tervlapján szereplő műszaki infrastruktúra-hálózat térbeli rendjét a településszerkezeti
terv figyelembe vette, azok nyomvonalának jelölésénél a hatályos területrendezési terveknek megfelelő nyomvonal
jelölés szerepel. Az országos jelentőségű szerkezeti elemek nyomvonala az OTrT szerkezeti terve szerint, a térségi
jelentőségű szerkezeti elemek nyomvonala a BATrT szerkezeti terve alapján kerül feltűntetésre a településszerkezeti
terven.
A területrendezési tervek szerkezeti tervlapja alapján a Településszerkezeti terven jelölt műszaki infrastruktúrahálózati elemek:
1.1. Országos jelentőségű szerkezeti elemek
A meglévő műszaki infrastruktúra-hálózat elemek a Településszerkezeti terven a tényleges nyomvonalnak
megfelelően jelöltek, az ingatlan-nyilvántartási térkép, illetve az egyes szervezetek adatszolgáltatása szerint.
•

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

•

egyéb burkolt útként szerepel a 46303 j. Felsőpakony nagyközség vasútállomáshoz vezető út,

•

142. sz. MÁV Budapest [X. kerület–Kőbánya–Kispest–Lajosmizse–Kecskemét] egyéb országos törzshálózati
vasútvonal halad keresztül a közigazgatási és a belterület egy részén.

•

Ócsa – Maglód – Budapest (XV. kerület)220 kV-os átviteli hálózat távvezeték eleme halad keresztül a
közigazgatási területen nyugat-keleti irányban a belterületet érintve.

1.2. Térségi jelentőségű szerkezeti elemek:

1



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



egyéb mellékútként szerepel a 46303 j. Felsőpakony nagyközség vasútállomáshoz vezető út,





mellékútként szerepel a 46101 j. Felsőpakony bekötő út,
az országos vasúti törzshálózat tervezett eleme jelölt a Budapest-(Lajosmizse-Kecskemét) nyomvonalon,
továbbá térségi kerékpárút hálózat halad- Budapest-Gyál-(Újlengyel)- nyomvonalon a Budapest –
Tiszakécskét összekötő útszakasz mellett,



Ócsa – Maglód – Budapest (XV. kerület) 220 kV-os átviteli hálózat távvezeték eleme halad keresztül a
közigazgatási területen nyugat-keleti irányban a belterületet érintve,



térségi szerkezeti terv térségi ellátást biztosító 120 kV-os elosztó hálózatot jelöl, amely a közigazgatási
terület északi részét keleti irányban szeli át,



a település területét két, ÉNy-DK-i irányú csatorna medre tagolja, a közigazgatási terület északi és déli
határán halad a 14. és a 15. csatorna.

Az Országos Területrendezési tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (2017. 03.07-én hatályos állapota)
Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény (2018. 03.01-én hatályos állapota)

2 Budapesti
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1.3. A tervezett nyomvonal kijelölés igazolása:
A térségi kerékpárút hálózat - Budapest-Gyál-(Újlengyel)- nyomvonalát a Budapest –Tiszakécskét összekötő
útszakasz mellett a BATrt alapján, eltérés nélkül került kijelölésre a 4601. j. Budapest-Tiszakécske összekötő út
nyomvonala mentén.
2. TÉRSÉGI TERÜLETFELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIÁK ÉS A TELEPÜLÉSI TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉGEK KÖZÖTTI
ÖSSZHANG IGAZOLÁSA
Térségi területfelhasználási rendelkezés

Településrendezési eszközök megfelelősége

Városias települési térség
A térségen belül új lakóterület, vegyes terület, gazdasági
terület, illetve üdülőterület kijelölésének feltétele:
- Meglévő településszerkezethez jól illeszthető,
- Táj- természetvédelmi-, környezetvédelmi, erdővédelmi,
valamint kulturális örökségvédelmi és árvízvédelmi érdeket
nem sért,

A településszerkezeti tervben jelentős új beépítésre szánt
terület nem kerül kijelölésre. A 6-8. sz módosítások
beépítésre szánt terület növekménnyel járnak, a meglévő
területek kiegészítését, területi fejlesztését szolgálják, a
szükséges műszaki infrastruktúra rendelkezésre áll.

- A tervezett funkció ellátásához szükséges műszaki
infrastruktúra kapacitás lehetővé teszi, vagy a terület
igénybevételével párhuzamosan kiépül., [BATrT 5.§ (2) bek.]
Városias települési térségben új beépítésre szánt terület a
település közigazgatási határához 200 méternél közelebb
csak az állami főépítésznek a területrendezési hatósági
eljárás során kiadott terülefelhasználási engedélye alapján
jelölhető ki. [BATrT 5.§ (3) bek.]

A településszerkezeti terv nem jelöl ki 200 méternél közelebb
új önálló beépítésre szánt területet. Az érintett sávban lévő
beépítésre szánt területek a korábban hatályos
településszerkezeti tervben is már beépítésre szánt
területként kezeltek.

Új lakóterületet, illetve vegyes területet csak a települési
területhez kapcsolódóan lehet kijelölni, [BATrT 5.§ (4) bek.]

Új lakóterületi kijelölés csak a már kijelölt, meglévő
lakóterületekhez kapcsolódva alakulhat ki.

A városias települési térség növekménye nem haladhatja
meg az 1/3. számú mellékletben található terület mérlegben
szereplő terület 2%-át. [BATrT 7.§ (2)], azaz

A BATrT-ben rögzített állapothoz képest új beépítésre szánt
területi kijelölést a korábban elfogadott településszerkezeti
terv nem jelölt ki, tehát a BATrT-ben meghatározott
növekményt nem éri el (2,50ha).

299,47 ha*0,02=5,9894 ha
A rögzített növekményen felül az állami főépítésznek a
területcserére vonatkozó térségi területfelhasználási
engedélye alapján és legfeljebb olyan mértékben bővíthető a
települési térség kiterjedése, amilyen mértékben a Szerkezeti
tervben rögzítetthez képest máshol a mezőgazdasági térség
javára csökken a települési térség, a terület nagysága nem
változhat. [BATrT 7.§ (3)]

A településszerkezeti terv a városias települési térséget a
BATrT alapján vette figyelembe.

Erdőgazdálkodási térség
Legalább 85%-ában erdőterületbe, illetve természetközeli
karsztbokorerdő területfelhasználási kategóriába kell sorolni,
[BATrT 6.§ (1)], azaz

A településszerkezeti terv 666,94 ha területet sorol erdő
területfelhasználásba.

694,76 ha*0,85=590,546 ha
A védelmi elsődleges rendeltetésű erdőterületként és
természetközeli területként besorolt területfelhasználási
egységek kiterjedése nem csökkenhet, [BATrT 6.§ (1)]

TÉR-T-REND KFT.

A korábbi településszerkezeti terv nem különböztette meg az
erdőterületek
elsődleges
rendeltetését.
A
településszerkezeti terv módosítása során az erdészeti
adatszolgáltatásként kapott elsődleges rendeltetés szerint
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történt az erdőterületek besorolása, a védelmi rendeltetésű
erdők mindegyike erdő területfelhasználásba került.

A településen lévő erdőterület nagysága a közigazgatási
területre vetítve nem csökkenhet, [BATrT 6.§ (2)]

A településszerkezeti terv módosítása kapcsán az
erdőterületek nagysága nem változik.

Országos Erdőállomány Adattár szerint erdőterületnek
minősülő területet a településrendezési eszközöknek
legalább 95%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe
kell sorolni [OTrT 7.§ (1) bek.] azaz,

Az erdészeti digitális adatszolgáltatás alapján az
erdőtervezett erdőterületek Felsőpakony közigazgatási
területén 652,53 ha-t tesznek ki. A településszerkezeti terv
666,94 ha területet sorol erdő területfelhasználásba, így a
rendelkezésnek a besorolás megfelel.

652,53 ha*0,05=32,6265 ha
Mezőgazdasági térség
Legalább 90%-át mezőgazdasági terület, illetve
természetközeli terület területfelhasználási egységbe kell
sorolni, [BATrT 7.§ (1) bek].

A településszerkezeti terv 498,97 ha területet sorolt
mezőgazdasági területbe (általános, tanyás).

537,68 ha*0,9 = 483,912 ha
Legfeljebb 10%-án bármely települési területfelhasználási
egység kialakítható, [BATrT 7.§ (1) bek]

Eltérő területhasználat nincs.

3. ORSZÁGOS ÉS TÉRSÉGI ÖVEZETEKNEK VALÓ MEGFELELÉS
országos és kiemelt térségi
övezetek:
Kiváló termőhelyi adottságú
erdőterület országos övezete
Tájképvédelmi szempontból
kiemelten kezelendő terület
országos övezete
Országos vízminőség-védelmi
terület határa

településszerkezeti terv megfelelősége:
A Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály
adatszolgáltatása alapján történt az országos övezet lehatárolása. A kiváló
termőhelyi adottságú erdőterület övezetében új beépítésre szánt terület kijelölése
nem történt, az övezethez tartozó területek jellemzően erdőtervezett területek,
melyeket a településszerkezeti terv erdő területfelhasználási egységbe sorol.
A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága adatszolgáltatása alapján került
lehatárolásra az övezet határa. Az övezet beépítésre szánt területet nem érint.
A területi lehatárolás a Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság adatszolgáltatása
alapján a teljes közigazgatási terület érintett az övezettel. A településrendezési
eszközökben feltűntetésre kerülnek a vízvédelemmel érintett területek.

4. EGYÉB TERÜLETFELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOKNAK VALÓ MEGFELELÉS
Térségi területfelhasználási rendelkezés

Településrendezési eszközök megfelelősége

Erdőgazdálkodási térség
Országos Erdőállomány Adattár szerint
erdőterületnek
minősülő területet
a
településrendezési eszközöknek legalább
95%-ban erdőterület területfelhasználási
egységbe kell sorolni [OTrT 7.§ (1) bek.] azaz,
652,53 ha*0,05=32,6265 ha sorolandó
erdőterületbe

TÉR-T-REND KFT.

Az erdészeti digitális adatszolgáltatás alapján az erdőtervezett erdőterületek
Felsőpakony közigazgatási területén 652,53 ha-t tesznek ki. A
településszerkezeti terv 666,94 ha területet sorol erdő területfelhasználásba,
így a rendelkezésnek a besorolás megfelel.
Ezek nagy része erdőterület területfelhasználásba került. Jelen módosítás
kapcsán az erdőterület átsorolás a sportpálya birtokrendezése kapcsán
történt. A további változások nem érintenek nyilvántartott erdőterületet. Az
eltérő terület felhasználásba sorolt terület 0,9 ha területet jelent, így a
rendelkezésnek a besorolás megfelel.
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6. MELLÉKLET A ..../2018. (... ...) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATHOZ
A BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁS EREDMÉNYE
1. Területi mérleg és biológiai aktivitásérték számítás meghatározása:

Területfelhasználási egység
Kertvárosias lakóterület

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK
BA
felülvizsgálat
Területe
érték- számított szerinti terület
Jele
(ha)
%
mutató BA érték
(ha)
108,84
Lke
108,91
7,1
2,70
294,03

Településközpont vegyes terület

Vt

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület

Gksz

Gazdasági ipari terület

Gip

Összesen:
BA = biológiai aktivitás

%

BA érték

7,1

293,87

0,4

2,63

6,50

0,4

0,50

3,25

6,58

111,85

7,3

0,40

44,74

115,44

7,5

46,18

151,92

50,45

3,3

151,35

493,94

281,3

18,4

494,03

50,64

3,3

277,9

18,1

3,00

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK
Területfelhasználási egység
Közmű – telekigényes közmű terület

Jele

Területe
(ha)

%

KÖ-Km

felülvizsgálat
BA érték- számított szerinti terület
mutató BA érték
(ha)

%

BA érték

0

19,58

0,16

0,1

0

Közúti közlekedési terület - főutak

KÖu

32,64

2,1

0,6

19,58

32,64

2,1

19,58

Kötöttpályás közlekedési terület

KÖk

0,55

0,0

0,6

0,33

0,55

0,0

0,33

Zöldterület

Zkk

2,34

0,2

6

14,04

2,13

0,1

12,78

652,94

42,6

9

5876,46

0,0

0,00

Erdő terület (védelmi, gazdasági)

E

Erdőterület - védelmi

Ev

9

0,00

28,1

1,8

252,90

Erdőterület - gazdasági

Eg

9

0,00

638,84

41,7

5749,56

Általános mezőgazdasági terület

Má-á

440,81

28,8

3,7

1631,00

393,44

25,7

1455,73

Általános mezőgazdasági - tanyás

Má-t

76,39

5,0

3,7

282,64

105,53

6,9

390,46

Vízgazdálkodási terület

V

8,95

0,6

6

53,70

9,5

0,6

57,00

Különleges sportterület

Kbsp

1,78

0,1

6

10,68

1,87

0,1

11,22

Különleges rekreációs terület

Kbrek

36,32

2,4

3,2

116,22

36,32

2,4

116,22

Különleges temető terület

Kbte

1,14

0,1

3,2

3,65

1,14

0,1

3,65

Összesen:

1253,86

81,8

8008,31

1250,22

81,7

8069,44

Közigazgatási terület összesen:

1532,35 100,0

8502,25

1532,35

100

8563,47

2. A változásokból adódó biológiai aktivitásérték alakulása:
A biológiai aktivitásérték számításánál a területek biológiai aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007. (IV. 3.) ÖTM
rendelet előírásait vettük alapul. A számítás eredményeként a településszerkezeti tervi változások kapcsán a biológiai
aktivitásérték a település teljes közigazgatási területére vetítve nő, a növekmény mértéke 61,22.

TÉR-T-REND KFT.
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III. RENDELETTEL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

TARTALOMJEGYZÉK

FELSŐPAKONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

...../2018. (........ ........) ÖNKORMÁNYZATI

ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT - RENDELETTERVEZET
MELLÉKLETEK:
SZABÁLYOZÁSI TERV
1. MELLÉKLET: SZ-1 JELŰ SZABÁLYOZÁSI TERV A KÖZIGAZGATÁSI TERÜLET KÜLTERÜLETÉRE
2. MELLÉKLET: SZ-2 JELŰ SZABÁLYOZÁSI TERV A BELTERÜLETRE

EGYÉB FÜGGELÉKEK:
1. FÜGGELÉK: VÉDELMI KORLÁTOZÁSI JEGYZÉKEK- MŰVI ÉRTÉKVÉDELEM
2. FÜGGELÉK: VÉDELMI KORLÁTOZÁSI JEGYZÉKEK- TERMÉSZETVÉDELEM
3. FÜGGELÉK: MINTAKERESZTSZELVÉNYEK

TÉR-T-REND KFT.
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ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT - TARTALOMJEGYZÉK
III. RENDELETTEL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK
TARTALOMJEGYZÉK

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

A rendelet hatálya
Értelmező rendelkezések
Szabályozási elemek és alkalmazásuk
Az egyes szabályoktól való eltérés lehetősége
Belterületi határ változására, belterületbe vonásra vonatkozó előírások
Közterület alakításra vonatkozó előírások
A táj és a természeti környezet védelmére vonatkozó előírások
A föld és a talaj védelmének általános előírásai
A vizek védelmének általános előírásai
Levegőtisztaság-védelem általános előírásai
Zaj- és rezgés elleni védelem általános előírásai
Hulladékgazdálkodás és ártalmatlanítás előírásai
Tilalmak, védőtávolságok és korlátozások
Közművekre vonatkozó általános előírások
Építési övezetek, övezetek közművesítettségi mértéke
Telekalakítás általános szabályai
Építés általános szabályai, feltételei
Kerítés, támfal, terepalakítás
Zöldfelületek kialakításának általános szabályai

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Beépítésre szánt építési övezetek
Kertvárosias lakó építési övezet (Lke)
Településközponti vegyes építési övezet (Vt)
Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági övezetek (Gksz)
Ipari gazdasági építési övezet (Gip)
Beépítésre nem szánt övezetek
Közúti közlekedési övezet (KÖu)
Kötöttpályás közlekedési, vasúti övezet (KÖk)
Telekigényes közmű, hírközlési övezet (KÖ-km)
Zöldterület közkerti övezet (Zkk)
Védelmi erdő övezet (Ev)
Gazdasági erdő övezet (Eg)
Általános mezőgazdasági övezet (Má)
Tanyás mezőgazdasági övezet (Mt)
Vízgazdálkodási övezet (V)
Különleges beépítésre nem szánt sportolási célú terület (Kb-Sp)
Különleges beépítésre nem szánt temető övezete (Kb-T)
Különleges beépítésre nem szánt rekreációs övezet (Kb-Rek)

38.
39.

Hatálybalépés
Hatályon kívül helyező rendelkezések

II. FEJEZET

III. FEJEZET

RÉSZLETES ÖVEZETI ELŐÍRÁSOK

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

TÉR-T-REND KFT.
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Felsőpakony Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének
....../2018. (...... .....) önkormányzati rendelete
a helyi építési szabályzatról
Felsőpakony Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28. § (1)-(2) bekezdésében
biztosított véleményezési jogkörében eljáró lakosság, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek, vallási
közösségek, érintett államigazgatási szervek, az érintett területi és települési önkormányzatok véleményének
kikérésével a következőket rendeli el:
I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) területi hatálya Felsőpakony Nagyközség közigazgatási
területére (továbbiakban: a település) terjed ki.
(2) A rendelet hatálya alá tartozó területen építési munkát végezni az OTÉK és az egyéb általános
érvényű törvényi és hatósági előírások, valamint a HÉSZ és a rajzi tervmellékletei rendelkezései és
a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet előírásai szerint szabad.
(3) A rendelet mellékletei a következők:
a) 1. melléklet: SZ-1 jelű szabályozási terv – A közigazgatási terület külterületére,
b) 2. melléklet: SZ-2 jelű szabályozási terv – Központi belterületre.
(4) A rendelet függelékei:
a) 1. függelék: Művi értékvédelem,
b) 2. függelék: Táj- és természetvédelem,
c) 3. függelék: Mintakeresztszelvények.
2. Értelmező rendelkezések
2. §
E rendelet alkalmazásában:
1. áttört kerítés: olyan kerítés, amely a telekre történő belátást a szerkezetei révén csak
kismértékben korlátozza. A tömör felületek aránya legfeljebb a kerítés felületének 40%-át
éri el.
2. Építési övezeti, övezeti paraméterek: beépítési mód, terepszint feletti és alatti beépítettség
legnagyobb mértéke, a beépítési magasság megengedett legnagyobb mértéke, a
kialakítható telek legkisebb területe, valamint a telekre vonatkoztatott zöldfelület legkisebb
mértéke;
3. Fekvő telek: a közterületekhez a hosszabbik oldalával csatlakozó telek;
4. Főépület: a telek rendeltetése szempontjából meghatározó, utcaképet formáló épület;

TÉR-T-REND KFT.
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5. Háromszintű zöldfelület: az építési telek háromszintű zöldfelülettel fedett része, ahol gyep
és legalább 40 db cserje/150 m2, és 1 db nagy lombkoronájú fa/150 m2 növényzet
telepítendő (9/2007. ÖTM rendelet).
6. Kialakítható legkisebb telekszélesség: előkerti építési határvonalon mért, kialakítható
legkisebb telekszélesség;
7. Kialakult, beépített tömb: a belterületen, a beépítésre szánt területeken a telektömbben
75%-ban beépültek a telkek a földhivatali nyilvántartás szerint;
8. Kialakult építési vonal: előkert nélküli beépítés, utcakép esetén a közterületi vagy magánúti
telekhatár, legalább a telekszélesség felén. Előkertes beépítés, utcakép esetén az
utcaszakaszra jellemző előkert méretet meghatározó vonal, ami az adott utcaszakaszon a
közterületi homlokzatsíkokat összekötő vonalból adódik;
9. Kialakult beépítettség: település már beépült telkén az ingatlan nyilvántartásban bejegyzett
adatszolgáltatás alapján vagy jogosan szerzett építési joggal épült építmények bruttó
alapterületéből számított beépítettség.
10. Közforgalom elöl el nem zárt magánút: közlekedési célra fenntartott, építési jogot adó
gépkocsi közlekedésre alkalmas és közműkiszolgálást biztosító terület;
11. Melléképület: a telek és a telken álló főépület rendeltetésszerű használatát, működtetését
segítő, kiegészítő rendeltetésű épület;
12. Nem zavaró hatású kézműipari tevékenységek: Minden, a telepengedély, illetve a telep
létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató
tevékenységekről, valamint a telep engedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól
szóló Korm. rendelet hatálya alá tartozó, kézi erővel, egyszerű szerszámokkal vagy
kisgépekkel, egyedi eljárással folytatott feldolgozó-ipari termelés, mely környezetét
forgalmával, zajterhelésével, légszennyezésével, veszélyes hulladék termelésével nem
zavarja;
13. Telek be nem építhető része: a szabályozási terven külön megjelölt telekrész, melyen
védelmi szempontból, vagy későbbi hasznosítás érdekében épület nem helyezhető el, nem
építési hely; területe az építési telek zöldfelületeként beszámítható;
14. Terepszint alatti beépítettség: az épület alatti pinceszint és a terepszint alatti építmények
bruttó alapterületének együttese;
15. Zárványtelek: Építési telkek illetve telkek által körbezárt, közterületi kapcsolattal, vagy
magánút kapcsolattal nem rendelkező telek.
3. Szabályozási elemek és alkalmazásuk
3. §
(1) A szabályozási terven alkalmazott kötelező szabályozási elemek az alábbiak:
a) meglévő és tervezett szabályozási vonal (meglévő és tervezett közterületi telekhatár,
tömbhatár);
b) szabályozási szélesség, kiszabályozott közterületi szélességek, vagy a földhivatali nyilvántartás
szerinti közterületi szélesség és azok kótája;
c) építési övezet, övezet határa és a hozzá rendelt, építési övezeti, övezeti paraméterek, melyeket
az építési övezethez, övezethez tartozó telekrészre kell kötelezőnek tekinteni. A belterületi
határt, a szabályozási vonalat és a szabályozási terven eltérő színnel jelölt területhasználatot
egyben építési övezet, övezet határként kell értelmezni;
d) az építési határvonal, építési hely rajzi és szöveges rendelkezése, a mindenkori telekhatárhoz
viszonyítottan;
e) a telek be nem építhető része;
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f) háromszintes zöldfelület szabályozási terven rögzített helye;
g) építési telken belüli védőterület.
(2) A szabályozási terven jelölt más jogszabály által elrendelt kötelező erejű szabályozási elemek:
a) közigazgatási határ;
b) művi értékvédelemi, örökségvédelmi elemek (régészeti lelőhely);
c) táj- és természetvédelmi elemek (tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület
határa);
d) védőterületek, védősávok, (közlekedési és közműlétesítmények, felszíni és felszínalatti
vízvédelmi területek határa);
e) egyéb korlátozások (honvédelmi terület védőtávolsága).
(3) A szabályozási terven alkalmazott javasolt szabályozási elemek az alábbiak:
a) tervezett belterületi határ,
b) javasolt tervezett telekhatár,
c) kerékpárút közterületen belüli nyomvonala,
d) közlekedési övezeten, közterületen belül kialakítandó zöldfelület.
(4) A szabályozási terven jelölt egyéb, az (1)-(3) bekezdésben nem szereplő elemek, tájékoztató
elemek, melyek a tájékozódást és a szabályozási terv értelmezését segítik.
(5) A szabályozási terven alkalmazott kötelező szabályozási elemektől eltérni csak a 4.§-ban
meghatározott esetekben lehet, egyéb esetben a HÉSZ-t, és annak mellékletét képező szabályozási
tervet előzetesen módosítani szükséges.
(6) A szabályozási terven alkalmazott más jogszabály által elrendelt szabályozási elemek, a javasolt
szabályozási elemek és tájékoztató elemek a szabályozási terv módosítása nélkül is változtathatók.
A más jogszabály által elrendelt szabályozási elemek kizárólag a más jogszabályban meghatározott
előírásokkal összhangban változtathatók.
4. Az egyes szabályoktól való eltérés lehetősége
4. §
(1) Az új közlekedési közterületek nyomvonala a szabályozási terven ábrázolt úttengelytől 10,0-10,0
méteres sávban elmozdítható a szabályozási terv módosítása nélkül, amennyiben ezt a
terepadottságok, a talajmechanikai állapotok, a forgalomtechnikai megoldások, vagy a tulajdonjogi
rendezések külön-külön vagy együttesen indokolttá teszik és a változtatás:
a) kapcsán a szabályozási tervben meghatározott minimális közterületi szélesség nem csökken,
b) nem teszi lehetetlenné az övezetre, vagy építési övezetre előírt legkisebb telekméretek
betartását, és
c) nem rontja az új közlekedési közterület hálózati vonalvezetését.
(2) A szabályozási terv szerinti meglévő és tervezett közterületek a szabályozási terv módosítása
nélkül szélesíthetők az utak kezelőinek hozzájárulásával, amennyiben a visszamaradó telkek az
övezeti, építési övezeti előírásoknak továbbra is megfelelnek, a szélesítés legalább két utca közötti
hosszban megtörténik és az érintett tulajdonosok a területet az önkormányzat részére tulajdonba
adják, vagy külön megállapodással közhasználat céljára átadják.
(3) A szabályozási terven jelölt építési övezet, övezet határa nem jelent kötelező telekosztást, kötelező
telekhatárt, vagyis egy telek tartozhat több építési övezethez, övezethez is. Több építési övezetbe
tartozó építési telken az építési övezeti, övezeti paramétereket a telek adott építési övezetbe,
övezetbe tartozó részére kell alkalmazni.
(4) Építési övezetek, övezetek határai az aktuális tulajdonviszonyok figyelembe vételével
változtathatók, amennyiben a telekhatár rendezés és telekegyesítés során létrejövő telkek az
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egyéb hatályos jogszabályoknak, és jelen rendelkezésekben foglaltaknak megfelelnek és
amennyiben a változás során zöldterület területe nem csökken. Az érintett telkek közül a nagyobb
telekterülettel rendelkező telek legfeljebb 15%-ig érvényesíthető a változás. Egy adott terület
esetében az építési övezeti határ, övezeti határ korrigálását a rendelet hatályba lépését követő egy
alkalommal lehet érvényesíteni, telekegyesítést, telekhatár-rendezést követően.
(5) A létesíthető lakások és rendeltetési egységek számának meghatározására vonatkozó
szabályoktól eltérni csak telepítési tanulmányterv és településrendezési szerződés alapján lehet.
(6) Telekigényes közműlétesítmény számára telek bármely övezetben és bármely építési övezetben
kialakítható. A telek nagyságára és beépíthetőségére, a környezetében lévő övezeti és építési
övezeti rendelkezések nem értelmezendők. A közműlétesítmény telkének nagyságát és
beépítettségét, építményeit a technológiai igények, külön jogszabályok és védőtávolságok
határozzák meg.
(7) Az ingatlanok normatívák szerinti parkoló igényét telken belül kell biztosítani. Ettől eltérni a
településközponti vegyes építési övezetekben lehet közösségi rendeltetés esetén, amennyiben a
telekszerkezet, telekterület és a beépítés nem teszi lehetővé a telken belüli parkoló létesítést,
viszont a közterületi szélesség alkalmas a parkoló felületének befogadására.
5. Belterületi határ változására, belterületbe vonásra vonatkozó előírások
5. §
(1) A szabályozási terven jelölt, tervezett belterülethez tartozó földrészletek bevonása szakaszosan is
végrehajtható, az időszerűség, a konkrét építési igények függvényében. A teljes közműhálózat
kiépítésének feltételeit külön önkormányzati döntés alapján településrendezési szerződésben kell
rögzíteni.
(2) Út- és közműépítéssel járó beépítésre szánt területet kialakítani, telket átminősíteni, és azt
belterületbe vonni csak az út- és közműépítés feltételeinek tisztázása és a településrendezési
szerződésben meghatározottak szerint lehet.
(3) A lakóterületi fejlesztést a belterületbe vonásnak meg kell előznie. Tervezett belterületi határon
belüli lakóterületi felhasználásra akkor kerülhet sor, ha az ingatlan-nyilvántartásban külterületi
ingatlanként nyilvántartott terület belterületbe csatolása megvalósul legalább a beépíteni kívánt
tömb szintjén, a meglévő belterülethez való közvetlen csatlakozás esetén és az infrastrukturális
fejlesztés, valamint a telekcsoport újraosztás is együttesen létrejön.
(4) Gazdasági kereskedelmi-szolgáltatói (Gksz) és egyéb ipari gazdasági (Gip) építési övezetbe sorolt,
beépítésre szánt terület gazdasági területként történő felhasználása belterületbe vonás nélkül is
megvalósítható, ha településrendezési szerződést követően a telek építési övezeti besorolására
sor került és a szerződésben kikötött területhasználathoz szükséges infrastrukturális fejlesztés
megvalósul.
6. Közterület alakításra vonatkozó előírások
6. §
(1) A település közterületein felszín felett a közlekedési és közmű létesítményeken kívül elhelyezhető:
a) reklám és reklámhordozó berendezés a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet
figyelembevételével,
b) közúti tömegközlekedéssel kapcsolatos építmények, várakozóhelyek és tartozékaik,
hulladékgyűjtő edényzet,
c) alkalmi vásárok építményei,
d) hírlap- és virágárusító pavilon, kioszk,
e) vendéglátó létesítményhez kapcsolódó terasz,
f) köztisztasággal kapcsolatos építmények,
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park és játszótér építményei,
szobor, díszkút, szakrális emlék,
távbeszélőfülke,
közlekedési zöldfelület, útsorfa,
közparkoló.

(2) A felszín feletti berendezések, utcabútorok csak a terület tulajdonosa és kezelője hozzájárulásával
helyezhetők el, amennyiben a gyalogos és gépjárműforgalom biztonsága sértetlen marad,
biztosított az akadálymentes útmenti 0,5m széles biztonsági sáv, akadálymentes legalább 1,5m
széles járdaszakasz, vagy gyalogos sáv.
(3) A település közterületein felszín alatt elsődlegesen nyomvonalas közművezetékek helyezhetők el.
(4) A közterületeket csak a használat érdekében legszükségesebb nagyságú burkolt felületekkel
szabad ellátni. A burkolatlan felületeket, ahol ezt műszaki okok és a közlekedés forgalomtechnikai
igénye nem akadályozzák, zöldfelületként kell kialakítani, a következők szerint:
a) egyoldali fasor telepítendő 10m- 14m közötti szélességű lakóutcákban, egyéb kiszolgáló
utakon,
b) kétoldali fasor telepítendő a 14m széles, vagy 14m-nél szélesebb közterületeken,
c) közkertek, közlekedési zöldfelületek jelképes, 80%-ban áttört, átlátható, legfeljebb 1,35m
magas kerítéssel keríthetők körbe a közlekedés biztonságának megtartása mellett.
(5) Vegyeshasználatú utca meglévő közterületi szélessége nem csökkenthető. A közterületen belül
felületet kell biztosítani a vegyes-közlekedés számára csapadékvíz elvezető szereppel, a felszín
feletti tűzcsapok létesítésére és a biztonsági sáv zöldfelületi kialakítása számára.
(6) A belterületen a kapubehajtókat egységes műszaki paraméterekkel, az útburkolathoz és járdához
illeszkedő anyaghasználattal, a felszínivíz-elvezetés rendszeréhez igazodóan kell kialakítani, az út
hálózati szerepkörétől függetlenül. A közterületi kapubehajtó csak útkezelői hozzájárulással
valósítható meg.
7. A táj és a természeti környezet védelmére vonatkozó előírások
7. §
(1) A nagyközség területén a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület érdemel
különleges védelmet, az ezekre vonatkozó országos előírások - a jelen szabályzat előírásai mellett
- betartandók.
(2) Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területen épületek, építmények, nyomvonalas
létesítmények és berendezések elhelyezését, méretét, formáját és funkcióját, (amennyiben arról
külön kezelési és fenntartási útmutató nem rendelkezik) a tervezés során egyedileg úgy kell
meghatározni, hogy a természeti értékek megóvása mellett egyben a táj jellegéhez is igazodjon.
(3) A területhasználat és építés során biztosítani kell a védett növények és állatok élőhelyeit, az
élőhelyek megmaradását, kiemelten a vizes élőhelyek, vízfolyások és csatornák kapcsolatát az
országos ökológiai hálózathoz. Területet felhasználni csak úgy szabad, hogy a területhasználat a
természeti értéket jelentő életközösségek életfolyamatait és élőhely-viszonyait, a biológiai
sokféleséget ne károsítsa, illetve a természeti értékeket ne veszélyeztesse.
(4) A felszíni vizek mederrendezésénél a természetes vízparti vegetációnak, a természetes
élőhelyeknek a védelmét a kivitelezés és a végleges területfelhasználás során egyaránt biztosítani
kell. A természetközeli állapotú mederszakasszal rendelkező felszíni vízfolyás rendezése csak
tájrehabilitációs terv alapján, azzal megalapozott vízjogi engedély szerint történhet.
(5) Nagyobb környezetterheléssel (légszennyezéssel, zajterheléssel, szaghatással) járó tevékenység
kizárólag az ezek céljára kijelölt építési övezetben, övezetben folytatható.)
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(6) A környezeti értékeknek, a környezet minőségének védelme érdekében - a zavaró mértékben
légszennyező, illetve zajterhelő környezeti hatások ellen, továbbá az értékes élőhelyek
összekapcsolására – a telkeknek legalább a szabályozási terven jelölt részén többszintes
telepítésű zöldfelület kialakítása szükséges.
8. A föld és a talaj védelmének általános előírásai
8. §
(1) A termőföldet a mező- és erdőgazdálkodási területeken, valamint más rendeltetésű területek
zöldfelületein meg kell védeni, és azokon növényt telepíteni csak a termőföld értékének fenntartása
mellett lehet.
(2) Új beépítésre szánt építési telken építési munkák során a termőföld védelméről, a talaj felső,
humuszos termőrétegének összegyűjtéséről, megfelelő kezeléséről és a jogszabályban előírt
újrahasznosításáról az építtető köteles gondoskodni.
(3) A földmozgatással járó munkavégzések során:
a) a felső humuszos réteget külön kell letermelni és deponálni,
b) a földmozgatás, majd a végleges elhelyezés során a külön tárolt humuszos szintet a kiporzás
ellen védeni kell,
c) az építési tevékenység befejezésekor a humuszos feltalajt a letermeléssel érintet telken,
helyben kell legfelső rétegként elteríteni,
d) a feleslegben maradó humuszos feltalajt a területről elszállítani csak a talajvédelmi hatóság
nyilatkozata alapján szabad.
(4) A humuszvagyon védelmének biztosítása érdekében az építési tevékenységgel nem járó
termőföldet érintő tereprendezéshez a talajvédelmi hatóság engedélye szükséges.
(5) A telkek terepfelszíne kizárólag oly módon alakítható, hogy a talaj erózió elleni védelme, a terület
gyommentesen tartása, a rézsűk állékonysága és a felszíni vizek elvezetése a telek területén belül
biztosítható legyen.
(6) Az építési terület kialakítása, építési munka végzése során a környezetet károsító anyagokat a
terület-előkészítés részeként el kell távolítani, feltöltés nem tartalmazhat környezetet károsító
anyagokat.
(7) Telken vagy közterületen szennyezett talaj átmenetileg sem tárolható, az esetleges
talajszennyezés kitermelése után a folyamatos elszállításáról a terület tulajdonosa köteles
gondoskodni. Új épületet elhelyezni, meglévő épület rendeltetését megváltoztatni csak az
esetleges talajszennyezettség megszüntetése után szabad.
9. A vizek védelmének általános előírásai
9. §
(1) A település közigazgatási területén szennyvizet szikkasztani ideiglenes jelleggel sem szabad. Ha a
szennyvíz közcsatornába nem vezethető, zárt szennyvíztároló vagy egyedi szennyvíztisztító
berendezés létesíthető, ahol az övezeti előírás ezt lehetővé teszi.
(2) 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.
(3) A vonatkozó jogszabályi előírások értelmében a befogadóba a csapadékvíz csak tisztán vagy a
vízjogi engedélyben előírt minőségben kerülhet. A szennyeződésmentes csapadékvíz a
létesítmények zöldfelületein elszivárogtatható, vagy közvetlenül a befogadóba vezethető.
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(4) A vízfolyások és tavak természetes és természetközeli állapotú partjait - a vizes élőhelyek védelme
érdekében - meg kell őrizni. A vízépítési munkálatok során a természetkímélő megoldásokat kell
alkalmazni. A mederrendezés vízjogi létesítési engedély alapján történhet.
(5) Terepszint alatti építmények, építményrészek elhelyezésével a felszín alatti vizek mozgása nem
akadályozható, illetve a kialakult természetes viszonyok károsan nem befolyásolhatók. A felszín
alatti vizekkel érintkező térszín alatti építés esetén a felszín alatti talajvíz szakszerű elvezetéséről
gondoskodni kell.
(6) A felszíni vizek elvezetésének módját - legalább az együttesen kezelendő területekre kiterjedően a terep rendezésére, a felszíni és szivárgó rendszer kialakítására, valamint a növénytelepítésre
vonatkozó tervek alapján kell meghatározni.
(7) A felszíni vízelvezető rendszert a beépítésre szánt területeken a közhasználatú terület
kialakításának részeként, a beépítésre nem szánt területeken az azokat feltáró úthálózat
részeként, a talajvédelmi előírásoknak, és a vízjogi létesítési engedélyben meghatározottaknak
megfelelően kell megvalósítani.
10. Levegőtisztaság-védelem általános előírásai
10. §
(1) Felsőpakony közigazgatási területe légszennyezettség tekintetében a légszennyezettségi
agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló rendelet szerint a 10. zónacsoportba tartozik, mely
besorolásnak megfelelően határozhatók meg a különböző légszennyező anyagokra vonatkozó
határértékek.
(2) Új, légszennyező környezeti emisszióval járó, szagos-bűzös létesítmények csak az erre
lehetőséget adó építési övezetben, a védendő területhasználatú területek jó környezetminőségének fennmaradását szolgáló védelmi intézkedéseket biztosítva, a vonatkozó
jogszabályok, valamint a közegészségügyi-, a környezetvédelmi- és az építési hatóság előírásai, a
környezetvédelmi engedélyben és jelen rendeletben foglaltak szerint helyezhető el.
(3) A potenciálisan diffúz légszennyezést okozó anyagokat szabadtéren tárolni, illetve szállítani, az
épített környezet, a jó környezetminőség védelme érdekében csak a felporzást megakadályozó
felülettakarás, és egyéb hatékony technológia megoldás (pl. felületnedvesítés) alkalmazásával
lehet.
11. Zaj- és rezgés elleni védelem általános előírásai
11. §
Bármely zajt kibocsátó vagy rezgést okozó tevékenységgel járó területhasználat, – különösen a
felszíni bányászat és az ahhoz kapcsolódó közúti szállítás, és egyéb építés csak abban az esetben
megengedett, ha az általa okozott építési, közlekedési, illetve üzemi eredetű környezeti zaj,
valamint a rezgésterhelés mértéke a hatályos jogszabályban az adott területhasználatú területre,
az adott létesítmények körére megállapított határértékeket nem haladja meg. A területhasználat, az
építés a zajvédelmi megfelelőség érdekében a területhasználó passzív akusztikai védelem
kiépítésére, alkalmazására vagy a tevékenység, területhasználat beszüntetésére kötelezhető.
12. Hulladékgazdálkodás és ártalmatlanítás előírásai
12. §
(1) Az ellenőrzött összetételű és minőségű építési törmelék - a talajvédelmi hatóság engedélyével - az
építéshatóság által kijelölt területek feltöltéses tereprendezéséhez, rekultivációjához hasznosítható.
(2) A különleges kezelést igénylő lakossági hulladékok gyűjtése a szükséges hatósági engedélyek
megléte esetén, lakossági hulladékudvar területén történhet. Hulladékudvar nem létesíthető.
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(3) A település hulladékgyűjtési rendszerében kiemelt feladatként kell kezelni a szelektív
hulladékgyűjtés és elszállítás fejlesztését. A hulladékgyűjtés minél szelektívebbé tételét minden
lehetséges módon elő kell segíteni.
13. Tilalmak, védőtávolságok és korlátozások
13. §
(1) A nevelési, oktatási intézmény telkétől, továbbá egészségügyi intézmény, valamint élelmiszer
előállítására, feldolgozására, fogyasztására, forgalmazására szolgáló épülettől 50 m-es távolságon
belül haszonállat tartás céljára szolgáló épület, épületrész (pl.: istálló, trágyatároló) nem létesíthető.
(2) A központi belterületen haszonállat tartására szolgáló rendeltetésű épület, épületrész és
trágyatároló a telken belüli, és a szomszédos telken álló lakóépülettől biztosított legalább 15 m-es
védőtávolság megtartásával építhető, abban az esetben, ha az nem korlátozza a szomszédos telek
lakóépülettel történő beépíthetőségét.
(3) Levegőtisztaság védelmi szempontból, a meglévő és tervezett belterületi határon belül a lakó és
vegyes építési övezetektől (levegőtisztaság védelmi szempontból védendő területhasználatú)
500m-es védőzóna tartandó meg. A védőzónán belül légszennyező tevékenység és
védőtávolságot igénylő rendeltetésű területhasználat nem végezhető.
14. Közművekre vonatkozó általános előírások
14. §
(1) A közműveket közterületen vagy szolgalmi jog bejegyzéssel ingatlanon (ingatlanokon) keresztül
lehet vezetni, elhelyezni.
(2) A csapadékvíz elvezetésére a zárt és nyílt csapadékvíz – elvezető, szikkasztó hálózatot kell
továbbfejleszteni, előzetesen elkészített vízelvezetési koncepció alapján. A beépített, a beépítésre
szánt területeket kiszolgáló burkolt út csak a vízelvezetés megoldásával együtt építhető.
(3) 20 gépkocsi férőhely befogadásánál több férőhelyes parkolót, 200m2-nél nagyobb vízzáró
burkolattal ellátott manipulációs teret létesíteni – a csapadékvíz közcsatornába, vagy
élővízfolyásba vezetése, vagy öntözésre történő felhasználása esetén – csak kiemelt szegéllyel és
vízzáró burkolattal, hordalék és olajfogó műtárggyal szabad.
(4) Az előtisztított csapadékvizek területen, telken tartása, öntözésre történő felhasználása csak a
szomszédos telek használatának veszélyeztetése nélkül folytatható.
15. Építési övezetek, övezetek közművesítettségi mértéke
15. §
(1) Az építési övezetekre megállapított közművesítettségi mérték környezettudatos
energiagazdálkodás eszközeivel közüzemi szolgáltatással vagy egyedi módon is teljesíthetők.
(2) A meglévő belterületen, a fejlesztésre kijelölt a belterülethez közvetlenül csatlakozó beépítésre
szánt területeken, ott ahol ez biztosítható, a kertvárosias lakó, a településközponti vegyes építési
övezetek telkein a teljes közműellátás biztosítandó, ahol az energia ellátás, az ivóvíz, a
szennyvízelvezetés és tisztítás, a közterületi csapadékvíz elvezetés, vagy szikkasztás együttesen
elsősorban közüzemi vagy közcélú szolgáltatással történik.
(3) A kereskedelmi szolgáltató gazdasági, az egyéb ipari gazdasági építési övezetekben részleges
közművesítettség biztosítandó, ahol a villamos energia, az ivóvíz, a közterületi csapadékvízelvezetés elsősorban közüzemi vagy közcélú szolgáltatással történik.
(4) Beépítésre nem szánt területen belüli birtokközpont telkén, mezőgazdasági tanya területén hiányos
közműellátás biztosítandó: a villamos energia, az ivóvíz, a csapadékvíz elvezetés, a
szennyvíztisztítás és elhelyezés együttesen, a vízügyi hatóság által engedélyezett korszerű
TÉR-T-REND KFT.
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szakszerű közműpótló alkalmazásával, talajszennyezés nélkül, környezetkímélő módon oldandó
meg.
16. Telekalakítás általános szabályai
16. §
(1) A szabályozási tervben javasolt telekalakítások, telekosztások javasolt elemek, a kedvezőbb
telekszerkezet, telekméret kialakításának eszközei. Ahol a szabályozási terv javasolt telekhatárt
jelöl, ott a javaslatnak megfelelő telekalakítás abban az esetben is végrehajtható, ha az így
létrejövő telek az építési övezetben, övezetben meghatározott legkisebb kialakítható telekterületet
nem éri el.
(2) A meglévő telkek méretei a már kialakult lakó és vegyes területfelhasználású, valamint a gazdasági
kereskedelmi szolgáltató célú tömbökben eltérhetnek az egyes építési övezetekben előírt telek
méreteitől, de új telket alakítani, telket megosztani csak az építési övezetben előírt minimális
telekméreteknek megfelelően lehet.
(3) A szabályozási terven nem szereplő, de kialakult telekszerkezetet érintő telekosztás akkor
valósítható meg, ha az érintett telkek területe, és beépítési mutatói (beépítettség mértéke,
zöldfelületi fedettség, oldal és hátsókert mérete) a telekosztás után is megfelelnek az övezeti
előírásoknak.
(4) Amennyiben a telekalakításra kizárólag a közterület lejegyzése céljából kerül sor, úgy a
visszamaradó építési telek, telek akkor is kialakítható, ha annak paraméterei az építési övezetre,
övezetre vonatkozó előírásoktól eltérnek, és a szabályozás végrehajtása nem lehetetleníti el a
besorolás szerinti telekhasználatot.
(5) Nyeles telek kizárólag meglévő zárványtelek feltárására alakítható ki, a teleknyúlvány szélessége
nem lehet kisebb 4,0 m-nél.
17. §
(1) A szabályozási terven nem jelölt magánút minden építési telekből és minden telekből kialakítható,
függetlenül az építési övezeti, övezetei paraméterek között meghatározott legkisebb telekterülettől,
az alábbi minimális szélességek figyelembe vételével:
a)

legfeljebb 2 lakótelket, vagy legfeljebb 4db lakást kiszolgáló magánút szélessége legalább 4,0
m,

b) 2-nél több lakótelket, vagy 4db lakásnál több rendeletetési egységet kiszolgáló magánút
szélessége legalább 7,0 m,
c) 10-nél több lakótelek megközelítése esetén legalább 12,0 m.
d) 2-nél több gazdasági telket kiszolgáló magánút szélessége legalább 12,0 m, a burkolt
közlekedési felület szélessége legalább 6,0 m.
(2) A magánút telkének közterülethez kell csatlakoznia, ennek módjáról a telekalakítást megelőzően
településrendezési szerződést kell kötni, amelyben a magánút működtetéséről is rendelkezni kell.
(3) A 8,0 méternél széles magánutakat közforgalom elöl el nem zárt magánútként kell működtetni.
(4) Amennyiben az új magánút csak zsákutcaként alakítható ki, a zsákutca végén tűzoltó gépjármű
számára tolatásmentes végforduló létesítésére alkalmas helyet kell biztosítani.
(5) A magánutat úgy kell kialakítani, hogy a gépjárműforgalomra szolgáló burkolat szegélye a
szomszédos telken álló épület homlokzatától min. 1 méterre legyen.
(6) Minden magánút esetében biztosítandó a csapadékvizek telken belül tartása és kezelése.
Magánútról, csapadékvíz közterületre nem vezethető ki.
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17. Építés általános szabályai, feltételei
18. §
(1) Az egyéb jogszabályoknak megfelelően kialakult telkek beépíthetők, kivéve:
a) a 10,0 m szélességet el nem érő kialakult, de be nem épített telkeket;
b) a köz-, vagy magánúti közvetlen gépjármű kapcsolattal nem rendelkező, kertként használt
telket;
c) valamint azok a telkek, amelyeken az épület körül a telepítési távolság nem biztosítható (az
épületméret és telekméretből következően nem áll rendelkezésre a tényleges
épületmagasságnak megfelelő oldalkert, vagy hátsókert).
(2) Azokon a területeken, ahol az építés feltételei terület-előkészítés, vízrendezés, elő-közművesítés,
kiszolgáló út hiánya miatt nem biztosítottak, építési tevékenység csak a szükséges teendők
elvégzése után, az építési feltételek rendelkezésre álltát követően kezdhető - végezhető.
(3) Amennyiben az építési övezetre, övezetre vonatkozó egyéb előírás másként nem rendelkezik, az
egyes építési övezetekben, övezetekben elsősorban az építési övezetre, övezetre jellemző
rendeltetésű épületek helyezhetők el. Kiegészítő rendeltetéssel kivételesen a fő rendeltetéstől
eltérő más építmény elhelyezhető, az építési övezetre, és közvetlen környezetére vonatkozó
környezetterhelési határértékek betartása mellett. A határérték megállapításánál figyelembe kell
venni a környezet jelenlegi és célállapotát, célzott területfelhasználását. A környezet igénybevételét
a környező létesítmények együttes hatásának figyelembe vételével kell megállapítani.
(4) Több építési övezetbe, övezetbe eső telek egyes telekrészeinek beépíthetőségét az érintett építési
övezet, övezet beépítési paraméterei szerint kell figyelembe venni, a telek övezetbe eső
területrészének arányában.
19. §
(1) Új épületet építeni csak az építési helyen belül lehet. Ha a telken meglévő épület egy része, építési
helyen kívülre esik, az építési helyen kívüli épületrész annak tömegnövekedése nélkül felújítható,
de újra nem építhető.
(2) Amennyiben a telken vagy szomszédos telken a meglévő épület építési helyen kívül helyezkedik
el, úgy az építési hely a kialakult beépítési módhoz igazodva szabadon megválasztható a telepítési
távolság betartásával, a szomszédos telkek beépíthetőségének korlátozása nélkül.
(3) Az építési hely, a beépítésre szánt területeken – amennyiben a szabályozási terv, illetve az építési
övezet előírásai másként nem rendelkeznek – a beépítési mód figyelembevételével a következő:
a) Az előkert méretét és az épületek utcai homlokzati síkjának elhelyezését a 2-2 szomszédos
telken álló főépületek figyelembe vételével a kialakult állapotnak megfelelően kell
megállapítani és a helyszínrajzon igazolni. Amennyiben nincs kialakult előkertméret, vagy
ez egyértelműen nem állapítható meg, legalább 5,0 m-t kell biztosítani előkertként.
b) Az oldalkert szélessége:
ba) szabadon álló beépítési módnál: a szabályozási terv és szabályzat eltérő rendelkezésének
hiányában, az építési övezetben megengedett legnagyobb épületmagasság fele, de
legalább 3,0 méter,
bb) oldalhatáron álló beépítési módnál: már kialakult, beépített tömbben 18,0m alatti
telekszélességnél, kialakult esetben az új épületet a beépülő telekhatártól legfeljebb 2,0m-re
lehet elhelyezni. A szomszédos telkeken álló főépületek közötti távolságnak legalább 5,0mnek.
bc) oldalhatáron álló beépítési módnál: 18m-t meghaladó telekszélességnél az új épületet a
építési helyen belül szabadon lehet elhelyezni. A szomszédos telkeken álló épületek közötti
oldalkerti távolságnak legalább 6,0 méternek kell lennie, kialakult helyzetben, oldalkert felöli
tűzfalképzés esetén, 4,0 m-nél kisebb nem lehet.
c) a hátsókert mélysége:
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ca) a fekvő telkek és a 40 m-es telekmélységet el nem érő telkek esetében a hátsókert mérete
legalább 3,0 m,
cb) a 40 m telekmélységet elérő és meghaladó telek esetén legalább 6,0 m a hátsókert, kivéve
a fekvő telkeket, ahol a hátsókert 4,0 m,
cc) a 60 m-t meghaladó telekmélység esetén legalább 10,0 m.
(4) Oldalhatáron álló beépítési mód esetén az épület oldalsó homlokzati síkja és a telekhatár között
legalább 1,0 m távolságot kell tartani (csúrgótávolság).
(5) A kialakult, beépített tömbben az oldalhatáron álló beépítés esetén az építési hely egyik
határvonala a kialakult beépítési módhoz igazodó telekhatár. Amennyiben a tömbre jellemző
oldalhatár nem állapítható meg, az építési hely egyik határvonala az északi irányhoz közelebb eső
telekhatár, amennyiben az a szomszédos telek építési jogát nem korlátozza. Amennyiben ez az
oldalhatár közterület felé esik, nem szükséges előkertet tartani, az épületet a közterület irányába
homlokzattal kell kialakítani.
(6) Egy telken elhelyezendő főépületek közötti távolságnak az övezetben megengedett legnagyobb
épületmagasság értékének kell megfelelnie.
(7) Minden olyan létesítményt, amely építési tevékenységgel vagy késztermékként a telekre szállítva
állítanak elő és szerkezetével részben vagy egészben teret zár be – anyagától függetlenül – az
előkertben elhelyezni tilos.
18. Kerítés, támfal, terepalakítás
20. §
(1) Az építési övezetek, övezetek eltérő rendelkezése hiányában az utcafronti kerítés legalább 60%ban áttört legyen. A kerítés magassága:
a) lakó, vegyes építési övezetben legfeljebb 2,0 m,
b) gazdasági építési övezetekben, beépítésre nem szánt különleges övezetekben és tanyás
mezőgazdasági övezetben legfeljebb 3,0m lehet.
(2) Tömör kerítés eltérő területfelhasználású építési övezetek, övezetek telekhatárain építhető,
amennyiben valamelyik tevékenységből származó por- vagy zajterhelés indokolttá teszi annak
létesítését.
(3) Amennyiben a tereprendezésre épület elhelyezés érdekében kerül sor, úgy - a meglévő
terepszinthez viszonyított – feltöltés vagy bevágás mértéke nem haladhatja meg a 1,5 m-t.
(4) Az építési helyen kívül, a telekhatárok menti 3,0 m-es sávban az eredeti terep nem változtatható
meg. A 3,0 m-es sávon belül nem létesíthető lehajtó, rámpa, támfal, rézsű. Tereprendezés az
építési helyen kívül az előkertben lehetséges, az épület gyalogos és gépjárművel való
megközelítésének biztosítása céljából.
19. Zöldfelületek kialakításának általános szabályai
21. §
(1) Intézményi vagy közösségi rendeltetés a településközponti vegyes építési övezetben, valamint
zöldterületi övezetekben új zöldfelület - a terület-felhasználás változás jellegétől függően kertépítészeti terv alapján létesítendő.
(2) Ha az építési helyen belüli építkezés miatt szükségessé válik a telken lévő díszfaállomány ritkítása,
kivágása, az építkezés miatt kivágott fa pótlandó a kivágott fák törzsátmérőjével megegyező
mértékben. A fák pótlásáról a legközelebbi őszig, vagy tavaszig, de egy éven belül, vagy az
építkezés befejezése után a használatbavételi engedély megkéréséig gondoskodni kell, telken
belül.
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II. FEJEZET
RÉSZLETES ÖVEZETI ELŐÍRÁSOK
20. Beépítésre szánt építési övezetek
22. §
A település területének beépítésre szánt területei sajátos használatuk szerint a következő építési
övezetekre tagolódnak:
1. Lakóterület:
1.1. kertvárosias lakó építési övezetek (Lke-O/1, Lke-O/2, Lke-O/3),
2. Vegyes terület:
2.1. Településközponti vegyes építési övezet (Vt-SZ/1, Vt-O/2),
3. Gazdasági terület:
3.1. Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági építési övezet (Gksz-SZ/1, Gksz-SZ/2),
3.2. Egyéb ipari építési övezetek (Gip-SZ/1)
21. Kertvárosias lakó építési övezet (Lke)
23. §
(1) A szabályozási terven Lke jellel jelölt kertvárosias lakó építési övezetek, melyek elsősorban laza
beépítésű, az egyes építési övezetek előírása szerinti méretű és rendeltetési egységű, elsősorban
lakó rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgál.
(2) A kertvárosias lakó építési övezetben elhelyezhető épület:
a) lakó;
b) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó;
c) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális;
d) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari, egyéb gazdasági;
e) kulturális, igazgatási, iroda;
f) szállás jellegű;
g) sport
rendeltetést is tartalmazhat.
(3) A kertvárosias lakó építési övezetekben nem helyezhető el önálló parkoló felület és garázs a 3,5 t
önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára, valamint gázcsere
telep nem létesíthető.
(4) A kertvárosias lakó építési övezetben az elhelyezhető egyes rendeltetések együtt, vagy különkülön létesíthetők. Amennyiben az építési övezeti előírások másként nem rendelkeznek, az egyes
rendeltetések az építési telken annyi főépületben helyezhetők el, ahányszorosa a telek mérete az
építési övezetben előírt legkisebb kialakítható telekterületnek.
(5) Az építési övezetekben a következő telekalakítási és beépítési paramétereket kell alkalmazni:
telekalakítás
építési
övezet
jele

legkisebb kialakítható
telek
terület szélesség
(m2)
(m)

építmények,
épületek

építmények elhelyezése
beépítési
mód

legnagyobb
beépítettség (%)
terepszint terepszint
felett
alatt

legkisebb
előkert (m)

legkisebb
zöldfelület
(%)

legnagyobb
épületmagasság
(m)

Lke-O/1

600

18

O

30

40

i*

50

4,5

Lke-O/2

800

18

O

30

40

5,0

50

4,5

Lke-O/3

800

20

O

30

40

i*

50

4,5

* i= az előkert igazodó, lásd a 19.§ előírásait az előkert meghatározásához
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(6) Az Lke-O/1 jelű építési övezetbe a jellemzően kialakult, kertvárosias karakterű és telekhasználatú
lakóterület tartozik, ahol az építési telken általánosan legfeljebb egy lakó rendeltetési egységet
magába foglaló egy főépület létesíthető, ettől eltérni a (4) bekezdés előírása figyelembevételével
lehet.
(7) Az Lke-O/2 jelű építési övezetbe a kialakulóban lévő, részben beépült kertvárosias lakóterület
tartozik, ahol
a)

a 800 m2-t el nem érő építési telken általánosan legfeljebb egy rendeltetési egységet
magába foglaló egy főépület létesíthető,

b) a 800 m2-t elérő, illetve meghaladó építési telken általánosan legfeljebb két rendeltetési
egységet magába foglaló egy főépület létesíthető, ettől eltérni a (4) bekezdés előírása
figyelembevételével lehet.
(8) Az Lke-O/3 jelű építési övezetbe a meglévő telepszerű, csoportos beépítésű lakóterület tartozik,
ahol az építési telken kialakult lakó rendeltetési egységek száma nem növelhető. Az építési övezet
területén nem szükséges hátsókertet tartani. Az egyes épületek elhelyezésénél a telepítési
távolságra vonatkozó rendelkezéseket kell figyelembe venni.
22. Településközponti vegyes építési övezet (Vt)
24. §
(1) A szabályozási terven Vt jellel jelölt településközponti vegyes építési övezet, mely több önálló
rendeltetési egységet magába foglaló, lakó- és olyan települési szintű egyéb rendeltetést szolgáló
épület lehelyezésére szolgál, amelyek nincsenek zavaró hatással a lakó rendeltetésre és a
településközpont szerepkörét erősítik.
(2) A településközponti vegyes építési övezetben elhelyezhető épület:
a) lakó,
b) igazgatási, iroda,
c) kereskedelmi, szolgáltató, szállás,
d) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,
e) kulturális, közösségi szórakoztató és
f) sport
rendeltetést is tartalmazhat.
(3) Az építési övezet területén üzemi, raktározó jellegű nagy gazdasági forgalmat keletkeztető
gazdasági telephely, valamint a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján
gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telep engedélyezés
rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló Korm. rendelet telepengedélyezési eljárásra vonatkozó
jogszabály alapján telepengedély köteles tevékenységet kiszolgáló épület, építmény,
üzemanyagtöltő állomás nem létesíthető.
(4) A településközpont vegyes építési övezetben az elhelyezhető egyes rendeltetések együtt, vagy
külön-külön létesíthetők. Az építési telken általánosan legfeljebb egy lakó és egy egyéb a (2)
bekezdésben meghatározott rendeltetés, vagy több egyéb rendeltetési egységet magába foglaló
egy főépület létesíthető. Amennyiben az építési övezeti előírások másként nem rendelkeznek, az
egyes rendeltetések az építési telken annyi főépületben helyezhetők el, ahányszorosa a telek
mérete az építési övezetben előírt legkisebb kialakítható telekterületnek. Kizárólag közösségi
rendeltetések elhelyezése esetén korlátozás nélkül, több főépület is elhelyezhető.
(5) A Vt építési övezetek telkein kialakítandó parkolók egy részét – a tulajdonos valamint az
Önkormányzat között létrejövő településrendezési szerződés keretében közterületen is el lehet
helyezni. Kizárólag közösségi rendeltetéshez tartozó parkoló közterületen is elhelyezhető.
(6) Az építési övezetekben a következő telekalakítási és beépítési paramétereket kell alkalmazni:
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övezet

legkisebb kialakítható
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építmények,
épületek

építmények elhelyezése
beépítési
mód

legnagyobb
beépítettség (%)
terepszint terepszint
felett
alatt

legkisebb
előkert
(m)

legkisebb
zöldfelület
(%)

legnagyobb
épületmagasság,
(m)

terület
(m2)

szélesség
(m)

Vt-SZ/1

600

18

SZ

40

50

i

30

7,5

Vt-O/2
i= igazodó

600

16

O

40

50

i

30

7,5

23. Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági övezetek (Gksz)
25. §
(1) A szabályozási terven Gksz jellel jelölt kereskedelmi szolgáltató gazdasági építési övezet, mely
elsősorban a környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenységi célú épületek
elhelyezésére szolgál.
(2) A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági építési övezetben elhelyezhető épület:
a) a környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenységi célú,
b) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó,
c) kizárólag a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó szállás jellegű,
d) a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet
számára szolgáló lakó,
e) igazgatási, egyéb iroda,
f) közösségi, szórakoztató,
g) üzemanyagtöltő állomás,
h) sport
rendeltetést is tartalmazhat.
(3) A gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára
szolgáló lakás bruttó alapterülete telkenként nem haladhatja meg a 100 m2-t.
(4) Az építési övezetekben zöldmezős beruházásnál a beépítetlen telken elhelyezett új épület esetén,
szabadon álló beépítési móddal helyezhetők el az épületek. Már beépült, átalakuló gazdasági
telken a kialakult beépítési módú épületelhelyezés megőrizhető, bővíthető alapterületileg és
épületmagasságot tekintve, az építési övezeti paraméterek adta keretek között, a mindenkor
hatályos tűzrendészeti jogszabályok figyelembe vételével. Meglévő épület bontása utáni építés
esetén, a szabadon álló beépítési módhoz tartozó telepítési távolságok, elő-, oldal-, és hátsókertek
tartandók meg.
(5) A Gksz-1 jelű építési övezetbe rögzített be nem építhető sáv területén épület nem építhető, a be
nem építhető sávon csak térszín alatti és térszín feletti infrastrukturális létesítmények valósíthatók
meg.
(6) Az építési övezet építési telkein az eltérő övezeti besorolású szomszédos telek felé eső telekhatár
mentén épület csak a telekhatártól legalább 5,0 méterre helyezhető el.
(7) Az építési telken belüli út burkolatának széle a szomszédos telekhatártól legalább 2,0méter
távolságra legyen. Az előkerti és az oldalkerti sávban legalább egy sorban kétszintes zöldfelületet,
fa- és cserjebeültetést kell megvalósítani.
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(8) Az építési övezetekben a következő telekalakítási és beépítési paramétereket kell alkalmazni:

telekalakítás
építési
övezet

legkisebb
kialakítható
terület szélesség
(m2)
(m)

építmények,
épületek

építmények elhelyezése
beépítési
mód

legnagyobb
beépítettség (%)
terepszint terepszint
felett
alatt

legkisebb
előkert
(m)

legkisebb
zöldfelület
(%)

legnagyobb
épületmagasság,
(m)

Gksz-SZ/1

2 000

25

SZ

40

50

10,0

30

12,0

Gksz-SZ/2

5000

50

SZ

45

50

10,0

30

14,0

24. Ipari gazdasági építési övezet (Gip)
26. §
(1) A szabályozási terven Gip jellel jelölt ipari gazdasági építési övezet, mely elsősorban a környezetre
jelentős hatást gyakorló gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál.
(2) Az ipari gazdasági építési övezetben elhelyezhető épület:
a) gazdasági tevékenységi célú,
b) kereskedelmi, szolgáltató,
c) igazgatási, iroda,
d) sport,
d) üzemanyagtöltő,
rendeltetetést is tartalmazhat.
(3) Az ipari gazdasági építési övezetben lakás nem helyezhető el.
(4) A gazdasági forgalom (be- és kiszállítás teherforgalma) és a hivatásforgalom várakozó helyeit,
parkolóit minden esetben telken belül kell megépíteni.
(5) Az építési övezetekben a következő telekalakítási és beépítési paramétereket kell alkalmazni:
telekalakítás
építési
övezet

Gip-SZ/1

legkisebb kialakítható
terület
(m2)

szélesség
(m)

10000

50

építmények,
épületek

építmények elhelyezése
beépítési
mód

legnagyobb
beépítettség (%)
terepszint terepszint
felett
alatt

SZ

45

50

legkiseb
b előkert
(m)

legkisebb
zöldfelület
(%)

legnagyobb
épületmagasság,
(m)

10

30

15,0*

* amennyiben a technológia indokolja technológiai építmények magassága ettől eltérhet

25. Beépítésre nem szánt övezetek
27. §
A település területének beépítésre nem szánt területei sajátos használatuk szerint a következő
övezetekre tagolódnak:
1. Közlekedési és közmű terület:
1.1. Közúti közlekedési övezet (KÖu-1, KÖu-2),
1.2. Kötöttpályás közlekedési övezet (KÖk),
2. Zöldterület:
2.1. Közkert övezet (Zkk),
3. Erdőterület:
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3.1. Védelmi erdő övezet (Ev),
3.2. Gazdasági erdő övezet (Eg),
4. Mezőgazdasági terület:
4.1. Általános mezőgazdasági övezetek (Má-1, Má-2,),
4.2. Tanyás mezőgazdasági terület (Mt)
5. Vízgazdálkodási terület:
5.1. Vízgazdálkodási övezet (V)
6. Különleges beépítésre nem szánt terület:
6.1. Sportolási célú övezet (Kb-sp),
6.2. Temető (Kb-te),
6.3. Rekreációs övezet (Kb-re).
26. Közúti közlekedési övezet (KÖu)
28. §
(1) A szabályozási terven KÖu jellel jelölt övezet, mely a közlekedési létesítmények és közművek
elhelyezésére szolgál.
(2) A közutak telekjogilag meglévő közterületi szélességén, vagy szabályozási terven kiszabályozott
szabályozási szélességén belül a közlekedési létesítmények, a közművek vonalas létesítményei és
berendezései, környezetvédelmi létesítmények, utcabútorok helyezendők el, utcafásítás
telepítendő.
(3) A közlekedési területek övezetei és rendeltetése:
a) KÖu-1 jelű országos mellékút és a települési gyűjtőút övezete, melynek közterületi szélessége
kialakult, illetve a szabályozási terven jelölt tervezett szabályozási vonal által meghatározott.
b) KÖu-2 jelű helyi kiszolgáló utak övezete.
(4) Az övezetekben elhelyezhető épületek legnagyobb épületmagassága 3,0 m.
(5) Külterületi mező- és erdőgazdasági üzemi, kiszolgáló utak mentén az út tengelyétől mért 15-15 men belül épület nem helyezhető el.
(6) Az utak, az övezeti besorolás által meghatározott igényszint szerint (forgalmi sávok száma
szélessége, szétválasztott használat, vegyes használat, csapadékvíz elvezetés megoldása,
közművesítés, közterület fásítása) építendők ki, újítandók fel.
(7) A közterületek terepszint alatti felhasználásánál, így a közművezetékek elhelyezésénél,
átalakításánál- megfelelő szabályozási szélesség esetén - biztosítani kell a közterületi fák, fasorok
elhelyezhetőségét, fennmaradását.
27. Kötöttpályás közlekedési, vasúti övezet (KÖk)
29. §
(1) A szabályozási terven KöK jellel jelölt övezetbe a kötöttpályás közlekedéshez kapcsolódó vasúti
pályák, műszaki létesítmények, technikai berendezések, közlekedési létesítmények, a csapadékvíz
elvezető rendszer létesítményei és az épületek telkei tartoznak.
(2) Az övezetben elhelyezhető épületek legfeljebb 5%-os beépítettséggel, legfeljebb 6,0 m-es
épületmagassággal helyezhető el.
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28. Telekigényes közmű, hírközlési övezet (KÖ-km)
30. §
(1) A KÖ-km jelű övezetben kizárólagosan közműlétesítmények és a közműlétesítményeket kiszolgáló
építmények helyezhetők el (vízmű szolgáltató üzemi létesítmény, épület, szennyvíz átemelő,
gázfogadó gáznyomás szabályozó, házas trafó, elektromos alállomás és kiszolgáló épülete).
(2) A kialakítható legkisebb telekterület méretét a mindenkori technológiai igény és a sajátos
építményfajták összessége határozza meg.
(3) Az épületmagasság az övezetben nem értelmezendő, technológiai igény határozza meg.
(4) Az övezet beépítetlen területét gyepterületként kell fenntartani és kezelni. Az övezetben
mindennemű települési vagy veszélyes hulladék elhelyezése, a technológiától idegen vegyszer és
más környezetszennyező anyag tárolása tilos.
29. Zöldterület közkerti övezet (Zkk)
31. §
(1) A szabályozási terven Zkk jellel jelölt közkert övezet, mely állandóan növényzettel fedett, a
település klimatikus viszonyainak megőrzését, javítását, ökológiai rendszerének védelmét, a
pihenést és testedzést szolgáló, 1 ha alatti közhasználatú közterületi zöldterület.
(2) A közkert övezetben:
a) a dísz- és pihenőkert funkciójához tartozó kerti építmények, utca-bútorok, köztéri szobrok,
díszkutak, árnyékolók,
b) játszótéri építmények,
c) a pihenést, a játékot és a szórakozást szolgáló építmények,
d) a terület használatához és fenntartásához szükséges egyéb építmények,
helyezhetők el.
(3) A Zkk övezetben szabadonálló beépítési móddal helyezhetők el építmények, ahol a megengedett
legnagyobb beépítettség mértéke 2%, a legnagyobb épületmagasság 3,5 m. Épület kizárólag a
3000 m2 területet elérő telkek esetében helyezhető el.
(4) A közkert övezet telkeinek legalább 70%-át növényzettel fedetten kell kialakítani és fenntartani.
(5) A közkert övezet parkoló igényét a csatlakozó közlekedési közterületen kell megvalósítani.
(6) A közkert, közpark jelképes, 85%-ban áttört átlátható, legfeljebb 1,80m magas kerítéssel keríthető
körbe a közlekedés biztonságának megtartása mellett.
30. Védelmi erdő övezet (Ev)
32. §
(1) A szabályozási terven Ev jellel jelölt védelmi erdő övezet, mely elsősorban a település és egyéb
létesítmények (műtárgyak, környezetre jelentős hatás gyakorló létesítmények) védelmére és a
környezeti terhelés csökkentésére szolgál.
(2) Az Ev jelű erdők övezetének telkei nem építhetők be. Az Ev jelű övezetben elhelyezhető
építmények, a máshol és másként nem létesíthető:
a) nyomvonal jellegű építmények és műtárgyaik,
b) a honvédelmet és belbiztonságot szolgáló műtárgyak.
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31. Gazdasági erdő övezet (Eg)
33. §
(1) A szabályozási terven Eg jellel jelölt gazdasági erdő övezet, melyen a gazdálkodás elsődleges
célja a fatermelés, valamint egyéb erdei termékek előállítása és hasznosítása.
(2) Az Eg jelű övezetben elsősorban az erdőgazdasági termelés, vadgazdálkodás és
természetvédelem építményei helyezhetők el, szabadonálló beépítési móddal, legfeljebb 0,5%-os
beépítettséggel, legfeljebb 7,5 m-es épületmagassággal.
(3) Az Eg jelű övezetben kivételesen elhelyezhető építmények:
a) a pihenés, testedzés építményei,
b) ismeretterjesztés építményei,
(4) Az övezetben minden engedélyköteles építési munka (erdei épület, olyan kilátó, aminek a
terepcsatlakozástól mért legfelső pontja a 5,0m-t meghaladja), területhasználat-módosítás csak az
erdők védelmével, létesítésével, kezelésével, használatával összefüggő országos hatályú
jogszabályok alapján és az erdészeti hatósággal, mint szakhatósággal egyetértésben történhet.
(5) Kerítést létesíteni csak természetvédelmi, vízgazdálkodási, erdőgazdálkodási célból szabad.
32. Általános mezőgazdasági övezet (Má)
34. §
(1) A szabályozási terven Má jellel jelölt általános mezőgazdasági övezet, mely elsősorban a
növénytermesztés, az állattartás és állattenyésztés és a halászat, továbbá az ezekkel kapcsolatos,
a saját termék feldolgozására, tárolására és árusítására szolgálnak (a továbbiakban:
mezőgazdasági hasznosítás).
(2) Az Má jelű övezetekben elhelyezhető építmények:
a) mezőgazdasági hasznosítású gazdasági célú építmények, (pl. állattartó épületek,
terménytárolók, szárítók, gépjárműtárolók, gépjavítók, trágyatárolók),
b) természetvédelmi kezelést bemutató építmény, épület, valamint látogatói központ, turisztikai
célú hasznosítás építményei,
c) a mezőgazdasági termelés miatt indokolt „kint-lakáshoz” szükséges, legfeljebb egy lakó
rendeltetést tartalmazó lakóépület,
d) közmű és hírközlési létesítmények (pl. adótorony, szélerőművek).
(3) A mezőgazdasági övezetekben csak lakóépület önállóan nem építhető csak a gazdasági
tevékenység folytatásához is alkalmas gazdasági épületekkel együtt. A lakóépület alapterülete az
nem haladhatja meg a megengedett beépítettségnek a felét, de bruttó alapterülete legfeljebb 100
m2 lehet.
(4) A mezőgazdasági övezetekben gazdasági épület közművesítetlen telken is elhelyezhető.
Lakóépület hiányos közművesítettség rendelkezésre állása esetén építhető, a közművesítettség
mértékére vonatkozó egyéb előírások figyelembevételével.
(5) A mezőgazdasági övezetekben építhető egy-egy épület maximális bruttó alapterülete 500 m2 lehet,
kivéve, ha a területhasználatnak megfelelő technológia ennél nagyobb alapterületű építmény
létesítését indokolja, és a környezet- és a látványvédelem érdekeit biztosítva vannak.
(6) Az övezetekben elhelyezhető épületek földszinti padlószintje az eredeti terephez képest 1,5 m-nél
nagyobb mértékben nem emelhető ki.
(7) Az általános mezőgazdasági területeken elhelyezésre kerülő kerítések kizárólag áttört, lábazat
nélküli lehet. Tömör kerítések nem létesíthetők.
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35. §
(1) Birtokközpont az Má jelű övezetben, a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területtel
nem érintett területeken, telekrészeken létesíthető, amennyiben a birtoktest legalább 200 000 m2
(20 ha) összterületű. A birtokközpontként beépíthető telek területe legalább 10 000 m2 (1 ha)
nagyságú a beépítettsége legfeljebb 25% lehet.
(2) Birtokközpont csak közútról, vagy önálló helyrajzi számon nyilvántartott magánútról megközelíthető
földrészleten alakítható ki.
(3) Birtokközpont létesítése esetén a birtokközpont telke hiányos közművesítettség rendelkezésre
állása esetén építhető be, a közművesítettség mértékére vonatkozó egyéb előírások
figyelembevételével.
(4)

A birtokközpont telkén az újonnan kialakítandó építményeknek legalább 200m-re kell lennie a
meglévő, illetve szerkezeti terven ábrázolt tervezett belterület határtól.

(5) Birtokközpont csak abban az esetben alakítható ki az övezet területén, ha a birtokközponthoz
tartozó birtoktest legalább 80%-a a település közigazgatási területén található. Birtokközpont
azonos családi mezőgazdasági vállalkozások tulajdonában álló földrészleteken alapítható.
(6) Az Má jelű övezetre vonatkozó, következő egyedi előírások alkalmazandók:
a) A beépíthető telek legkisebb területe - a már beépített telkek és birtokközpont létesítése
kivételével - 5 ha,
b) A már beépített telek a meglévő kialakult beépítettség szerint újraépíthető,
c) A beépítési mód szabadonálló. Az épületek elhelyezésénél legalább 10,0 m mélységű előkertet
és a szomszédos telekhatártól minimum 4,0 méter széles oldalkertet és 10,0 m mélységű
hátsókertet kell biztosítani.
d) A legnagyobb beépíthetőség 1,5%, terepszint alatt 10%.
e) Lakóépület épületmagassága nem haladhatja meg az 5,0 m-t, egyéb épület épületmagassága
a 7,5 m-t. A mezőgazdasági tevékenységhez szükséges üzemi építmények magassága a
technológiai igény függvényében határozandó meg.
33. Tanyás mezőgazdasági övezet (Mt)
36. §
(1) A szabályozási terven Mt jellel jelölt tanyás mezőgazdasági övezet, mely elsősorban a
növénytermesztés, az állattartás és állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos, a saját
termék feldolgozására, tárolására és árusítására szolgáló lakó- és gazdasági épületek együttese
elhelyezésére szolgál.
(2) Az Mt jelű övezetekben elhelyezhető építmények:
a) mezőgazdasági hasznosítású gazdasági célú építmények, (pl. állattartó épületek,
terménytárolók, szárítók, gépjárműtárolók, gépjavítók, trágyatárolók),
b) lakóépület,
c) agrárturizmushoz tartozó építmények.
(3) A kialakítható lakóépületben a tulajdonos számára legfeljebb két lakás létesíthető.
(4) Lakóépület hiányos közművesítettség rendelkezésre állása esetén építhető, a közművesítettség
mértékére vonatkozó egyéb előírások figyelembevételével.
(5) Az Mt jelű övezetre vonatkozó, következő egyedi előírások alkalmazandók:
a) A kialakítható telek legkisebb területe - a már beépített telkek kivételével - 4000 m2,
b) A beépítettség mértéke legfeljebb 10%, a már beépített telek a meglévő kialakult beépítettség
szerint újraépíthető,

TÉR-T-REND KFT.

21

FELSŐPAKONY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

c) A beépítési mód szabadonálló. Az épületek elhelyezésénél legalább 7,0 m mélységű előkertet
és a szomszédos telekhatártól minimum 4,0 méter széles oldalkertet és 10,0 m mélységű
hátsókertet kell biztosítani.
d) Lakóépület épületmagassága nem haladhatja meg az 5,0 m-t, egyéb épület épületmagassága
a 7,5 m-t. A mezőgazdasági tevékenységhez szükséges üzemi építmények magassága a
technológiai igény függvényében határozandó meg.
34. Vízgazdálkodási övezet (V)
37. §
(1) A szabályozási terven V jellel jelölt vízgazdálkodási övezetbe sorolt területek vízgazdálkodási
terület felszíni vízelvezetés tározóit, közcélú nyílt árkokat, csatornák medrét és parti sávját foglalja
magába.
(2) A területen építményeket elhelyezni csak a vízgazdálkodási szempontok figyelembevételével –
külön jogszabályban foglaltak szerint – lehet. A vízgazdálkodási övezeteket érintő bármilyen építési
munkát folytatni, területet hasznosítani csak vízjogi létesítési engedély alapján lehet. A vízilétesítményi épületek nagyságát (beépítési mód, alapterület, épületmagasság) az épületben
kialakítandó technológia igénye határozza meg, de a megengedett legnagyobb beépítettség
legfeljebb 5% lehet épület építése esetén.
(3) A vízfolyások és álló vizek mentén a vonatkozó jogszabályban meghatározott szélességű parti sáv
biztosítandó. A vízfolyások és álló vizek fenntartási sávja a külterületen csak gyepterületként
alakítható ki.
(4) A területen jelentős földmunkát végezni, művelési ágat változtatni a vonatkozó rendelkezések
előírásainak megfelelően, valamint az alábbiak figyelembe vételével csak úgy szabad, hogy a
beavatkozás:
a) a biztonságos felszíni vízelvezetést ne veszélyeztesse, illetve azt szolgálja,
b) segítse elő a csapadékvizek tárolását, a vízhiányos időszakra való visszatartását.
35. Különleges beépítésre nem szánt sportolási célú terület (Kb-sp)
38. §
(1) A szabályozási terven Kb-sp jellel jelölt övezet, amely a nagy zöldfelületet igénylő
sportlétesítmények elhelyezésére szolgál.
(2) Az övezetben elhelyezhető építmények:
a) a sport, pihenést, testedzést szolgáló épületek építmények (sportpálya, öltözőépület, szociális
rész, irodai rész, szertár, lelátó, a terület fenntartásához, gondozásához szükséges épület),
b) a sport rendeltetéshez kapcsolódó kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,
c) kulturális, szórakoztató,
d) a sport- és rekreációs célú építményen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet
számára szolgáló lakások,
e) a terület használatához szükséges fásított parkolók.
(3) Az övezetben technikai sportok (motocross pálya) egyéb jelentős zajterheléssel járó sportok pályái
nem létesíthetők.
(4) Az övezet hiányos közművesítettség rendelkezésre állása esetén építhető be, a közművesítettség
mértékére vonatkozó egyéb előírások figyelembevételével.
(5) Az övezet legnagyobb megengedhető beépítettsége 10%, a legnagyobb épületmagassága 9,0
méter.
(6) A telkeinek legalább 50%-át növényzettel fedetten kell kialakítani és fenntartani.
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36. Különleges beépítésre nem szánt temető övezete (Kb-te)
39. §
(1) A szabályozási terven Kb-te jellel jelölt övezet, mely kizárólag a temetkezés kegyeleti építményei
elhelyezésére szolgál.
(2) Az övezetben elhelyezhető építmény:
a) a humán temetkezés céljait szolgáló építmények (ravatalozó, kápolna, kripta, sírhely,
urnatartó fal, lakótelkekkel közös telekhatáron tömör kerítés),
b) a terület fenntartását és őrzését szolgáló épület (szerszámtároló, kereskedelmi létesítmény,
őrző-, szociális épület, kőfaragó, szemétgyűjtés kezelés építményei)
(3) Az övezet hiányos közművesítettség rendelkezésre állása esetén építhető be, a közművesítettség
mértékére vonatkozó egyéb előírások figyelembevételével.
(4) A terület kiszolgálását biztosító épületek épületmagassága legfeljebb 5,0m, a temetőkápolna
épületmagassága legfeljebb 10,0m lehet. A legnagyobb beépítettség mértéke 10%.
(5) A temető telekhatárai mentén, telkén belül védőfásítás létesítendő.
37. Különleges beépítésre nem szánt rekreációs övezet (Kb-re)
40. §
(1) A szabályozási terven Kb-re jellel jelölt övezet, mely tevékenységet kiszolgáló építmények
elhelyezésére szolgál.
(2) Az övezetben elhelyezhető építmények:
a) a terület rendeltetésszerű használatát szolgáló,
(3) Az övezetben épület legfeljebb 10%-os beépítési mértékig, legfeljebb 5,0m-es épületmagassággal
építhető.
(4) Az övezetben a közműellátás mértéke: hiányos közművesítettség.
III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
38. Hatálybalépés
41. §
(1) Ez a rendelet 2018. év …… hó ... napján lép hatályba.
(2) E rendelet előírásait a hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.
39. Hatályon kívül helyező rendelkezések
42. §
Hatályát veszti Felsőpakony helyi építési szabályzatáról szóló 3/2009. (III. 25.) önkormányzati
rendelete.
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k.m.f.

dr. Göndör-Kökény Katalin
jegyző

Nagy János
polgármester

A rendelet kihirdetve:
Felsőpakony, 2018 ..........

dr. Göndör-Kökény Katalin
jegyző
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1. FÜGGELÉK A ..../2017. (... ...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ
VÉDELMI-KORLÁTOZÁS JEGYZÉKEK - MŰVI ÉRTÉKVÉDELEM
1. Régészeti terület
(a régészeti területek lehatárolása a 2017-ben készült Örökségvédelmi hatástanulmány alapján)
1.1. Régészeti lelőhelyek:
ssz.

lelőhely neve,
elhelyezkedése:

azonosítója:

érintett helyrajzi számok:

1.

Attila utca és Géza
fejedelem utca telkei:

35652

957, 958, 959, 960, 961, 962, 965, 966, 967, 968, 963, 964

2.

Laktanya mellett

59610

019/42, 046/1, 057/6, 057/5, 057/14, 057/15, 057/16, 057/13,
057/12, 057/11, 057/20, 057/17, 057/18, 057/19, 057/21

3.

Általános iskola

39444

429

4.

Vasút utca melletti
terület

52637

1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127,
1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137,
1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147,
1148, 1149, 1150, 1117, 1116, 1115, 1114, 1113, 1112, 1111,
1110, 1109, 1108, 1107, 1106, 1105, 1104, 1103, 097, 0114, 0113,
0112, 0111, 0110, 0109, 0108, 0105/2, 1151, 1152, 1153, 1154,
1155, 1167, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185,
1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195,
1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205,
1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215,
1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225,
1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 059, 056/1,
060/2, 1234, 1235, 1236.

5.

Vecsés, 28. lelőhely

53788

0258, 0257/1, 0259/2, 0259/5, 095, 086, 082, 089, 096, 084/5

1.2. Régészeti érdekű terület:
1. A már ismert lelőhelyek közvetlen környéke
2. Helyi művi értékvédelem:
2.1 Helyi jelentőségű védett érték
(A településkép védelméről szóló …./2017. (…. ….) önkormányzati rendelet alapján.)
ssz.

megnevezés:

TÉR-T-REND KFT.

címe:

hrsz:

védelmi
besorolása:

25

FELSŐPAKONY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

2. FÜGGELÉK A ..../2017. (... ...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ
VÉDELMI-KORLÁTOZÁS JEGYZÉKEK - TERMÉSZETVÉDELEM
1. Tájértékek:
(tajertektar.hu nyilvántartása alapján, nem jóváhagyott tájértékek):
ssz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

megnevezés:
Honfoglalási emlék, faragott fa emlékoszlop
Harangláb, 1956-os emlékmű
Temető
Fa kereszt
Kőkereszt
Ravatalozó
Református templom
Fájdalmas Anya- Római katolikus templom
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címe:
Petőfi utca, Rákóczi Ferenc utca
Állomás utca, Határ utca
Nagy-dűlő
Nagy-dűlő, temető
4601 j. út mentén
Nagy-dűlő, temető
Templom tér 3.
Eötvös utca 21.

hrsz:
182
240
049/3
049/3
016/14
049/3
604/8
730
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3. FÜGGELÉK A ..../2016. (... ...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ
MINTAKERESZTSZELVÉNYEK-1
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MINTAKERESZTSZELVÉNYEK-2
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1. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLATOK
A településrendezési eszközök, azaz a településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat készítését megelőzően
részletes megalapozó vizsgálatok készültek 2016-ban. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9.§ (5) bekezdése
értelmében a településfejlesztési koncepcióhoz, a Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott tartalmi követelmények szerint készült megalapozó vizsgálat - szükség szerint aktualizálva - a településszerkezeti tervhez is felhasználható.
Jelen alátámasztó munkarészek a megalapozó vizsgálatok figyelembe vételével készültek, bizonyos elemzéseket,
megállapításokat részletesen a külön kötetben dokumentált megalapozó vizsgálatok tartalmaznak.
A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 11.§ (5) bekezdése lehetőséget ad arra, hogy a településszerkezeti tervhez
készített megalapozó vizsgálat és alátámasztó javaslat szükség szerint aktualizálva és kiegészítve felhasználható
a helyi építési szabályzathoz is. A megalapozó vizsgálatra és alátámasztó javaslatra vonatkozó, Korm. rendeletben
meghatározott tartalom elemei összevonhatók, fejezeten belül átcsoportosíthatók, bővíthetők, egyes részelemei a
településrendezési feladatnak megfelelően a település adottságainak, valamint a település településhálózatban
elfoglalt helyének figyelembevételével indokolt esetben elhagyhatók. Az alátámasztó javaslat a 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet 3. melléklete tartalmi követelményei szerint készült.
A településszerkezeti terv határozza meg Felsőpakony térszerkezeti alakításának, védelmének lehetőségeit és
a megőrzés, fejlesztés térbeli irányait. A településszerkezeti terv, jellemzően az egyes területrészek felhasználási
módját, a település működéséhez szükséges szerkezetet alakító infrastruktúra elemeknek a település szerkezetét
meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését rögzíti, rajzi és szöveges formában, az országos és térségi érdek,
a szomszédos települések rendezési terveinek figyelembe vételével a környezet állapotának javítása, vagy legalább szinten tartásának figyelembe vételével. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 4. mellékletében meghatározott
tartalmi követelmények szerinti településszerkezeti tervet, annak leírását és egyéb mellékleteit a határozattal jóváhagyandó munkarész tartalmazza. Jelen alátámasztó munkarész az egyes területek területfelhasználásának, a
műszaki infrastruktúra-hálózatok elrendezésének és a védőterületek, korlátozások helykijelölésének indoklását,
hatásainak elemzését és szakági javaslatokat tartalmazza.
A helyi építési szabályzata településszerkezeti tervvel összhangban megállapítja a táj-, az épített- és a természeti
környezet, valamint a környezeti elemek védelmével kapcsolatos területhasználati korlátozásokkal, továbbá az
egyes területek felhasználásával, az azokon való építés rendjével és intenzitásával kapcsolatos előírásokkal a helyi
építési követelményeket, jogokat is kötelezettségeket. A helyi építési szabályzatról alkotott rendelet mellékletét
képezi külön a külterületet és külön a belterületet lefedő szabályozási terv. A helyi építési szabályzat a 314/2012.
(XI. 8.) Korm. rendelet 5. mellékletében meghatározott tartalmi követelmények alapján készült. Az alátámasztó
javaslat tartalmazza az egyes építési övezetek, az övezetek tagolásának, illetve az egyes szabályozási elemek
kijelölésének indoklását.

1.1. Térségi kapcsolatok, településhálózati összefüggések
Felsőpakony Budapesttől délre az agglomeráció délkeleti részében helyezkedik el, Budapest határától 9 kilométerre,
Gyál, Vecsés, Ócsa és Üllő között. Szoros kapcsolatot ápol a környező településekkel: Dabas, Ócsa és Budapest
biztosítják a közép- és felsőfokú ellátásokat. Inárccsal és Ócsával közösen valósították meg a közműfejlesztéseket.
Gyál, Ócsa és Alsónémedi településekkel együtt a Gyáli járás tagja.
Fekvése, földrajzi elhelyezkedése tehát igen kedvező: az M5 és M0 autópályák mentén, a Liszt Ferenc Nemzetközi
repülőtér közelében, ugyanakkor a légi folyosóján kívül. A nagyközség területe 1532 ha, a népsűrűsége 215 fő/km2.
(Belterület: 143,2647 ha, Külterület: 1389,6153 ha, Népesség: 3500 fő, lakások száma: 1202.)
A település fejlődése az 1960-as évek parcellázásával kezdődött meg, a fiatal település azóta is fejlődik, kedvelt
célpontja a kertvárosias lakóterületet kereső, fővároshoz kötődő családoknak. 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.
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Fejlődésének köszönhetően Felsőpakony 2013-ban nagyközség lett.
Természet-földrajzilag a település 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 térség vízrajzi sajátossága, hogy a Gödöllői-dombságból érkező patakok egymással párhuzamosan
futnak a Duna-völgybe, azonban a nagyközség területét csak mesterséges csatornák érintik. Domborzata sík, jellemző talajtípusa a futóhomok, a humuszos homok, barnaföld. A tájban ma szinte nem található természet közeli
növényzet, dominál a szántóföldi művelés, ezen felül kevés és nem túl értékes telepített erdő van a településen,
elsősorban fekete fenyő és akác ültetvények.

1.2. Javasolt településszerkezet, területfelhasználási rendszer
1.2.1. A település szerkezete, helyi sajátosságok
A településszerkezetét és területfelhasználását alapvetően meghatározzák a természeti, vízrajzi és domborzati
adottságok, valamint település- és tájszerkezetét adó nyomvonalas műszaki létesítmények, a természetes határok,
vízfolyások.
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 közigazgatási terület észak-keleti részén gazdaági területe, 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. A külterület jellegzetes eleme az egykori honvédségi
terület, légvédelmi rakétabázis, mely jelenleg alulhasznosított gazdasági fejlesztési terület. A belterülettől dél-keletre található a település temetője is. A Gyál felőli közigazgatási határnál gazdasági területek ékelődnek az erdőbe.
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 végén 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 öszszekötő 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.

A településszerkezeti terven megjelenő fontosabb tervezett elemek és kisebb módosítások érintik a települést:
térségi kerékpárút


•

tanyák helyzetének rendezése (beépítésre szánt területbe sorolás

•

kerékpárút nyomvonalának módosítása, új kerékpárutak kijelölése

•

gazdasági területfejlesztés

•

sportpálya környezetének területhasználati módosításai

•

belterületi intézmények fejlesztésének biztosítása
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Felsőpakony területén jól elkülöníthető, karakterében eltérő településrészek nincsenek. A történetileg szétváló
falurészek utcahálózata, területhasználata, telekstruktúrája és beépítése jelentősen nem különbözik, speciálisan
kezelendő településrész nincs a közigazgatási területen.

1.2.2. Belterületi határ, belterületbe vonás
A hatályos építésjogi jogszabályok a belterület fogalmát nem használják, ahhoz építési jogot nem kötnek. Ingatlannyilvántartási és területszervezési szempontból a település közigazgatási területe azonban továbbra is belterületre
és külterületre tagolódik. A területszervezési eljárásról szóló 321/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet szerint belterület a
település közigazgatási területének - jellemzően a település történetileg kialakult, összefüggő, beépített, vagy beépítésre szánt területeket tartalmazó - a helyi építési szabályzatban kijelölt része.
A településrendezési eszközök szerint a belterületet beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek alkotják,
beépítésre szánt területi dominanciával. Felsőpakony esetében két belterületi besorolású terület elkülönül egymástól, a fő belterületi egység a lakóterületeket is magába foglaló településmag, azonban a gazdasági területek egy
része is belterületi besorolásba került a lakóterületektől északra. A meglévő belterület bővítése rövid távon nem
szükséges, a korábban fejlesztésre kijelölt területek bevonása megtörtént, a későbbiekben a belterületi határ módosítása a településszerkezeti terven jelöltek szerint, ütemezetten javasolható.
A 2000-ben elfogadott és 2009-ben felülvizsgált településszerkezeti terv tartalmaz belterületbe vonást. Ezek egy
részét a településszerkezeti terv továbbra is fejlesztési területként, egyben tervezett belterületként kezeli, de nagy
részük már belterületbe került, a fejlesztés megvalósult. A területek a lakóterülethez közvetlenül nem csatlakoznak,
belterületi besorolásuk szükségessége felülvizsgálandó.
A településszerkezeti terv a meglévő téralakító, térmeghatározó elemeket rögzítette, a meglévő terület-felhasználást tartotta meg. A területhasználati besorolásnál a keletkezéskor hatályos OTÉK szerinti terület-felhasználásokat vették alapul.
A 2009-ben elfogadott településszerkezeti terv fejlesztési területeket jelölt ki (lásd: ábra: Felsőpakony hatályos
településszerkezeti tervén kijelölt fejlesztési területek, megalapozó vizsgálati munkarész), melyeken részben indult
el a területek igénybevétele, illetve a hasznosításhoz szükséges beruházás.
A belterületbe vonás ütemezésének szempontja, a köz és magánérdek egyezésén túl az, hogy a bevonni kívánt
terület szervesen kapcsolódjon a meglévő belterülethez, úttal és közművekkel való feltárása megvalósítható legyen.
A beépítésre szánt területek jellemzően, de nem kizárólag a meglévő és tervezett belterületek. Külterületen, a
településszerkezeti terven jelöltek szerint találhatók beépítésre szánt területek. A gazdasági területek fejlesztésénél a belterületbe vonás lehetséges, de nem szükséges.
1.2.3.Területfelhasználás rendszere
A településszerkezeti terv az egyes területfelhasználási egységeket beépítésre szánt területekbe, és beépítésre
nem szánt területekbe sorolva határozza meg, függetlenül attól, hogy a belterülethez tartoznak, vagy a külterület
részei. A besorolás indokoltságát a hatályos településszerkezeti és szabályozási terv elhatározásai, önkormányzati
fejlesztési szándékok, és az elkészített, elfogadott településfejlesztési koncepció (TFK) határozta meg. Hatottak a
besorolásra a jogszabályi környezet változásai, valamint az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi
XXVI. törvényben (a továbbiakban: OTrT) és a Budapesti Agglomeráció területrendezési terv követelményeiben
meghatározott, a térségi területfelhasználási kategóriákra és térségi övezetekre vonatkozó szabályok.
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
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területfelhasználási kategóriákat és térségi övezeteket. A területfelhasználási egységek építési szempontból beépítésre szánt (beépített, további beépítésre kijelölt) területbe és beépítésre nem szánt területbe sorolhatók. A
beépítésre szánt területeken belüli építési övezetekben az építési telkek megengedett beépítettsége legalább
10%, a beépítésre nem szánt területeken belüli övezetekben a telkek megengedett beépítettsége legfeljebb 10%.
A településszerkezeti tervben meghatározott területfelhasználási egységeket a helyi építési szabályzat beépítésre
szánt területeken építési övezetekre és beépítésre nem szánt területeken övezetekre tagolja. Az egyes építési
övezetekre és övezetekre vonatkozó részletes előírásokat, telekalakítási és beépítési paramétereket a helyi építési
szabályzat tartalmazza.

1.2.4. Beépítésre szánt területek
Lakóterületek
Felsőpakony területén a meglévő lakóterületek egységesen kertvárosias lakóterületbe tartoznak. A kertváro-sias
lakóterületen jellemzően lakófunkciójú épületek találhatók laza beépítésű, összefüggő kertes tömbökben. A helyi
építési szabályzat a kertvárosias lakóterületeket a következő építési övezetekbe sorolja:
•

Az Lke-O/1 jelű építési övezetben a jellemzően kialakult, oldalhatáron állóan beépített lakótelkek találhatók. Az egész településre a racionális telekméretek jellemzőek, az előírt minimális méret 600 m2.
Lakóterületi fejlesztés Lke-O/1 övezetben a település észak-keleti részén, a Karinthy Frigyes utca mellett tervezett, az elmúlt években itt nem történt jelentős beépítés, telekosztás.

•

Az Lke-O/2 jelű építési övezet a belterület déli részén kijelölt részben beépült terület övezete. Az övezetben 800 m2-es minimális telekméret esetén több lakásos lakóépületet is el lehet helyezni. Ez a terület
a településen felmerülő új lakóterületi igények kielégítése érdekében került kijelölésre- Ócsa településsel területcsere-program keretében. A terület - a Vasút utcától délre - meglévő közterületekről feltárható,
az infrastruktúra fejlesztés megtörtént, a területen a telkek jelentős részén megjelent már beépítés,
jellemzően családi házas jelleggel.

•

Az Lke-O/3 jelű építész övezetbe a meglévő telepszerű, csoportosan beépült lakóterület tartozik a Rét
utca környezetében.

Vegyes területek
A településszerkezeti terv településközponti vegyes területbe sorolja a Templom tér, Rákóczi utca, Eötvös József utca, Zrínyi Miklós utca által határolt tömböket és az ehhez a területhez csatlakozó intézményeket. Ez a terület
elsősorban lakó és olyan települési szintű egyéb rendeltetést szolgáló épület elhelyezésére szolgál, mely nincs
zavaró hatással a lakófunkcióra. Így a lakófunkció mellett az ellátásában szerepet játszó közösségi kulturális, szakrális, nevelési, oktatási, egészségügyi és szociális ellátási, kereskedelmi szolgáltatói, vendéglátói, egyéb gazdasági
funkciók is helyet kaphatnak. Az építési szabályzat egységesen egy építési övezetbe sorolja a kialakult, beépített
területet.
A település fejlődésével párhuzamosan a közintézmények kihasználtságát folyamatosan figyelemmel kell kísérni.
A lakosság igényeit a meglévő funkciók ki tudják elégíteni. Tartalék, új beépítetlen terület kijelölése jelenleg nem
indokolt.
Gazdasági területek
A településszerkezeti terv a következő kereskedelmi szolgáltató gazdasági területet jelöli ki, mely elsősorban a
környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál:


Gyál felőli közigazgatási határhoz csatlakozóan meglévő és tervezett gazdasági terület van, melynek része a volt Tsz major és egyéb működő vállalkozások (Thermofoam Csomagolástechkai Kft. JuvaPharma
Kft., Elektropolír és Fémmegmunkáló Kft., Gépszev-Spandome Zrt., Bautechnika Kft., Tellér Kft., Plató
SMC Kft, Unio Telecom Kft.). A területre szabályozási terv készült, jelentős része intenzíven hasznosított.
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Jelen tervben ehhez a terület mellett egy telek kerül gazdasági kereskedelmi-szolgáltató
területfelhasználásba szántóterületből (019/75 hrsz), így a tervezett út mellett még egy teleksáv tud majd
kialakulni.


A volt honi légvédelmi rakétaosztály indítóállomásainak területe (053 hrsz) szintén kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területként került kijelölésre új beruházók számára.
Jelen tervben ehhez a terület mellett egy telek kerül gazdasági kereskedelmi-szolgáltató
területfelhasználásba (049/28 hrsz).



A Budapestet Tiszakécskével összekötő úttól északra a 078/2 hrsz telken a főút mellett működő kereskedelmi egység, raktár és szerviz ugyancsak gazdasági terület. Az úttól délre található- közel 3,8 hektáros
terület- kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területként került kijelölésre (016/9 hrsz). Jelenleg beépítetlen, művelés alól kivett művelés alatt álló terület, a területre szabályozási terv nem készült.

Az ipari terület, olyan gazdasági célú ipari építmények elhelyezésére szolgál, mely más beépítésre szánt területen
nem helyezhetők el, Felsőpakony területén ipari-gazdasági terület nem került kijelölésre:


A 2009-es településszerkezeti terv ipari gazdasági területként kijelölt 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, a terv módosítást nem tartalmaz



A 4601. jelű Budapest-Tiszakécske összekötő út mellett található ipari gazdasági terület, mely a 2009-es
tervmódosítás során ütemezetten belterületbe vontak. A területre szabályozási terv készült, jelenleg
szántó, a tervben módosítás nem érinti.



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

A gazdasági területek 3 építési övezetbe kerültek szabályozásra.

1.2.5. Beépítésre nem szánt területek
Közlekedési és közműterületek
A Felsőpakony közigazgatási területén közlekedési területfelhasználásba, közúti közlekedési terület kerülnek az
országos közúthálózat elemei, valamint a helyi gyűjtőutak. A helyi kiszolgáló, feltáró utak (lakóutak, mezőgazdasági
utak) az általuk feltárt területfelhasználási egység részei a területi mérleg számításánál. Az igénybevett terület
kiszabályozása a pontos nyomvonal ismeretén, a kisajátítási terv alapján történhet. A kerékpárút hálózat elemei
nem külön terület-felhasználásként, hanem szerkezetalakító közlekedési elemként kerülnek a tervre.
Településszerkezetet meghatározó utak az országos közutak, a település többi utcája lakóút, egyéb kiszolgáló út,
vegyeshasználatú út, vagyis nem szerkezetet meghatározó közlekedési terület. A közlekedési területeken megjelenő forgalomnagyság nem teszi szükségessé és nem teszi indokolttá a földhivatali nyilvántartás szerinti közterületi
szélességek jelentős növelését.
A közigazgatási területet észak–déli irányban átszelő MÁV 142. számú Budapest - Lajosmizse - Kecskemét vasútvonal telkének területe kötöttpályás közlekedési elemként kerül feltüntetésre.
Zöldterületek
A zöldterület állandóan növényzettel fedett, közútról megközelíthető közterület, amely a település klimatikus viszonyainak megőrzését, javítását, ökológiai rendszerének védelmét, a pihenést és testedzést szolgálja
Közkert besorolásba került a:


Templom tér – játszótér (604/7 hrsz)
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Vasútállomás mellett – Állomás utcai közpark (240 hrsz)



Új lakóterületek környezete – Vasút utca -Dűlő utca -Sport utca -Gépház utca által határolt terület. (902
hrsz)



A településközpontban az utak kereszteződésénél kialakuló háromszög alakú zöldterületek (653, 580
hrsz)

A zöldterületek mennyiségi fejlesztésére a településszerkezeti terv nem tesz javaslatot, minőségi fejlesztésükre
tervezett dúsabb növényzet és többrétű használatot biztosító funkciókkal lenne lehetőség. A falu zöldfelületi fejlesztései nyomán a telepített fák, növények száma növekszik, ám szükséges lenne egy, a település egészére készített átfogó zöldfelületi koncepció alapján kidolgozni a cselekvési tervet, ütemezést és egységes arculatot alakítani ki.

Erdő területek
A település erdőterületeinek lehatárolására az üzemtervezett erdőkre és azok elsődleges rendeltetés szerinti besorolására kapott adatszolgáltatás alapján kerül sor. A település erdőterületei településszerkezeti terv szintjén is
szétválasztottan jelennek meg, a gazdasági célú és a védelmi célú erdőterületek külön terület-felhasználásba
kerülnek.
A település keleti és nyugati határában terülnek el azok az egybefüggő erdőterületek, amelyek a területhasználat
42%-át adják. 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 sportpályája környezetében az önkormányzati fejlesztések lehetővé tétele érdekében kis mértékű
területfelhasználás módosításra kerül sor, ez az erdőterületeket is érinti. Jelenleg a 042/4 hrsz telek 95 hektáros,
ezen a belterület határában a nagyfeszültségű vezeték környezetében értékes erdőterület nem található (nyiladék
és tisztás van itt). Ezeket a területeket érinti a módosítás, amely a sportpálya használhatóságát biztosítja.

Mezőgazdasági területek
A mezőgazdasági területek a növénytermesztés és az állattenyésztés és a halászat, továbbá az ezekkel kapcsolatos, a saját termék feldolgozás, tárolás és árusítás építményei elhelyezésére szolgáló területek.
A település közigazgatási területének jelentős- több mint 1/3- részét mezőgazdasági területek teszik ki. Az elsősorban szántóföldi mezőgazdasági területek általános használatuk szerint, az OTÉK szerinti úgynevezett általános
mezőgazdasági területbe kerültek besorolásra. A településen tanyás területek is találhatók, ezek nagy része korábban erdőterületbe volt sorolva, jelen tervben a használatnak megfelelően külön övezetbe kerülnek.
A helyi építési szabályzat a mezőgazdasági területeket távlati hasznosításuk szempontjából tagolja övezetekre:


Az Má jelű övezet általános mezőgazdasági övezet, az árutermelő gazdálkodásra kijelölt mezőgazdasági
terület, ahol az üzemszerű szántóföldi művelés a jellemző. Az övezet területén birtokközpont létesíthető,
amennyiben a birtoktest eléri a 10 ha-t.



Az Mt jelű övezet tanyás mezőgazdasági övezet, amely elsősorban a mezőgazdasági termelés és az
agrárturizmus építményei elhelyezésére szolgál, azonban az OTÉK-ban és a HÉSZ-ben meghatározott
(általános beépítési) feltételek teljesülése esetén egy lakóépület is létesíthető.
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Vízgazdálkodási terület
Vízgazdálkodási területbe tartozik a település határán húzódó mesterséges csatornahálózat, amely a nagyközség
felszíni vízhálózatát adja, a fő vízfolyások: 14-és 15- csatorna.
A belvíz- és öntözőcsatornák mentén a parti sáv kiterjedése a mederéltől számított 6 m széles területsáv, melyet
a fenntartás érdekében a vízfolyással közvetlenül határos építési telkeken belül is szabadon kell hagyni. E területek
hasznosítása a vízügyi jogszabályoknak megfelelően és a vízügyi hatóság által meghatározott feltételek szerint
történhet

Különleges beépítésre nem szánt területek
Beépítésre nem szánt különleges területbe kerül a sportpálya, temető és a korábban golfpálya fejlesztésre szánt
terület, melynek konkrét fejlesztési elképzelés jelenleg nem ismert.
Különleges beépítésre nem szánt sportterület elsősorban a sportolás céljára alkalmas építmények elhelyezésére
szolgál. Ebbe a területfelhasználásba tartozik a nagyközség központjától dél-keletre, az új lakóterületek mellet elhelyezkedő terület (041/5 hrsz telkek). A sporttelepen egy nagyméretű labdarúgó pálya, edzőpálya és a sportolást,
működtetést segítő kiszolgáló épületek vannak.
A sportpálya területe jelenleg nagyobb, mint a telke, a birtokhatár rendezés érdekében a területfelhasználást geodéziai felmérés alapján korrigáltuk: a szomszédos erdőterületből különleges sportpálya besorolásba kerül az ekként használt fás terület. A belterület felé eső részen korábban a sportpályával azonos területfelhasználásba sorolt
lakótelek a jelenlegi használatnak megfelelő lakóterületi besorolásba kerül
A település temetője az Hétsorút mentén helyezkedik el, jelentős bővítési területtel rendelkezik a meglévő temető
telke mellett, jelen tervben bővítésre nincs szükség
A terület a temetkezés kegyeleti épületei, s az azt kiszolgáló és kiegészítő épületek elhelyezésére szolgál, a terület
távlati bővítése nem indokolt, lehetősége adott a kápolna-ravatalozó két oldalán zöldfelületként fenntartott részen,
telken belül. A temető telkének 1/3-át foglalják el a sírhelyek, emlékművek, az országos összekötő útról nyíló bejárat tengelyében, a terület közepén helyezkedik el a temetőkápolna, ravatalozó a terület egyetlen épületeként. A
temető és környezete nincsen egymásra kedvezőtlen hatással. A lakott területektől távol alakult ki és elkülönülten
működik még napjainkban is. Az adottságokból következően nem szükséges sem a temető területén belül sem
azon kívül védősáv védőzóna kijelölése.
Az Ócsai határ mentén mintegy 37 ha területen különleges beépítésre nem szánt (tervezett golfpálya)
területfelhasználásban marad a korábban fejlesztésre kijelölt terület. Az utóbbi évtizedben konkrét beruházás nem
kezdődött meg.

1.3. Szerkezetet meghatározó nyomvonalas és tagoló elemek
A település szerkezetét meghatározó hálózati elemek jellemzően önálló, közlekedési, azon belül szétválasztva
a kötöttpályás és a közúti közlekedés elemeit, valamint egyéb területfelhasználási egységekben megjelenő önálló
közmű elemként kerülnek megjelenítésre. A területfelhasználás részeként, vagy önálló vízgazdálkodási térségként
jelennek meg a vízgazdálkodás hálózati elemei, a csatornák, árkok, valamint az egyéb vízfolyások.
A település területfelhasználását alapvetően meghatározzák a település- és tájszerkezetét adó nyomvonalas műszaki létesítmények, a természetes határok, vízfolyások, természeti és domborzati adottságok.
A művi vonalas elemek közül meghatározók a közlekedési infrastruktúra elemek, különös tekintettel az országos
főutakra és a vasútvonalra, melyek a települést és a tájat egyaránt kettévágják. A település jelenlegi szerkezetének
és további fejlődésének legmeghatározóbb vonalas elemei:
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•

a 4601. j. Budapest-Tiszakécske összekötő út,

•

a 46303 j. Felsőpakony nagyközség vasútállomáshoz vezető út,

•
•

a 46101 j. Felsőpakony bekötő út,
az országos vasúti törzshálózat részét képező Budapest-(Lajosmizse-Kecskemét) nyomvonal

•

Ócsa – Maglód – Budapest (XV. kerület) 220 kV-os átviteli hálózat távvezeték eleme halad keresztül a
közigazgatási területen nyugat-keleti irányban a belterületet érintve,

•

térségi ellátást biztosító 120 kV-os elosztó hálózat, amely a közigazgatási terület északi részét keleti
irányban szeli át,

•

a település területét két, ÉNy-DK-i irányú csatorna medre tagolja, a közigazgatási terület északi és déli
határán halad a 14. és a 15. csatorna.

A településszerkezeti és szabályozási terv a fenti művi vonalas elemeket és a hozzájuk tartozó, más jogszabály
által elrendelt védősávokat tartalmazza.
A településen a vízfolyások nem találhatók, a csatornák fontos szerkezetalkotó elemek a zöldfelületi rendszerben. A jelentősebb vízfolyások:
•

a 14. és a 15. csatorna

A meglévő vízfolyások és csatornák medrét és partját lehetőség szerint természetközeli módon kell kialakítani és
fenntartani. A mederburkolást el kell kerülni, amennyiben ez árvíz és belvízvédelmi szempontból lehetséges. A
természetes vegetációval kísért csatornák, mint vonalas elemek a helyi ökológiai hálózat jelentős elemeivé válhatnak.
Javasoljuk a belterületet átszelő csatorna mellett a vízgazdálkodási, közlekedési és zöldterületen, illetve a külterületen a csatlakozó mezőgazdasági- vagy erdőterületeken egy olyan zöld út kialakítását, amely a falun belül alternatív közlekedési és rekreációs útvonalként szolgálhat.
A zöldfelületi rendszer vonalas elemei közül az utcai fasorok és erdősávok Felsőpakony területén még kiegészítésre szorulnak, bár már utcafásítások valósultak meg a Kossuth Lajos utca, Rákóczi út és vasútállomás mentén.
Egységes utcai fásítást javaslunk a települési főút és lakóutca hálózaton amennyiben a meglévő közterületi szélesség lehetővé teszi. Ezzel párhuzamosan, bár a jogi környezet nem engedi meg ennek helyi rendeletbe foglalását, nagyon fontos lenne a légvezetékek rendezése legalább a falu központi területein.

1.4. Védelmi és korlátozó elemek
A tervlapokon lehatárolásra kerültek azok a természeti adottságok, építészeti környezetből adódó sajátosságok,
nyomvonal jellegű védőtávolságot igénylő közműlétesítmények és azok az egyéb műszaki tényezők, amelyek építést befolyásoló vagy korlátozó elemet jelentenek, és építési, valamint övezeti előírásokhoz nem köthetők.
A védőterület a káros hatások elleni védelmet vagy biztonságot szolgáló terület, amely lehet védőterület (biztonsági
terület), vagy nyomvonal jellegű építmény esetén védősáv (biztonsági övezet). A védőterület kiterjedését, felhasználásának és beépítésének lehetőségét, módját és feltételeit a vonatkozó jogszabályok – ennek hiányában az
illetékes hatóságok előírásai – alapján kell meghatározni. Ezek jelentős része országos jogszabályi előírásokon
alapul, ezért a településszerkezeti terven ezek feltüntetése, mint más jogszabályon alapuló elem szerepel, ezek
módosítása ez eredeti jogszabály módosításának függvénye.
Felsőpakony közigazgatási területén a következő - településrendezési és területhasználati szempontból korlátozó
- védőterületekkel és védősávokkal kell számolni:
Közlekedési nyomvonalak védősávjai:
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•

Az országos mellékutak külterületi szakasza mentén az út tengelyétől mért 50-50 m védősáv biztosítandó,
ahol minden építési munkához a közútkezelő hozzájárulása szükséges. (Kkt. 42/A §. (1) a) pont)

•

A MÁV 142. számú Budapest - Kecskemét törzshálózati vasútvonal szélső vágányától mért 50 m-es távolságon belül építmény csak a vonatkozó feltételek szerint helyezhető el (OTÉK (38. §), illetve nem jelölhető ki új beépítésre szánt terület, gazdasági és különleges területek egy része kivételével.

Közmű- és hírközlési létesítmények védőterülete és védősávja:
•

A villamosvezetékek és létesítmények védősávja a szélső száltól mérten (a biztonsági övezetben bármilyen tevékenység végzéséhez a létesítmény Üzemben tartójának engedélye szükséges 2/2013. NGM
rendelet):

•

•

120 kV távvezeték biztonsági övezete: 13,0-13,0 m,

•

220 kV távvezeték biztonsági övezete: 18,0-18,0 m,

Gázvezetékek és létesítmények védősávja, védőterülete (80/2005. GKM rendelet):
•

Gázfogadó állomás: 10,0-10,0 m,

•

Nagynyomású gázvezeték védősávja: 28,0-28,0 m,

•

Nagy-középnyomású vezeték védősávja: 5,0-5,0 m.

Felszíni vizek, vízfolyások, vízbázisok védőterülete, védősávja, korlátozás:
•

Állattartó telepet, a családi szükségletet meghaladó állattartást szolgáló épületet – a lovasturizmus céljait
szolgáló épület kivételével –egyéb felszíni vizektől legkevesebb 200 méter távolságra lehet elhelyezni.
(43/2007. (VI.1.) FVM. rendelet)

•

Tavak, vízfolyások, felszíni víz levezető árkok 3m széles parti sávját szabadon, átjárhatóan kell hagyni
vízgazdálkodási szakfeladatok ellátására (83/2014. Korm. rendelet).

•

A nagyközség területét érinti a DPMV Zrt. üzemeltetésében lévő Községi 1. és 2. sz. vízmű kút. 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.

Természet, élőhely és tájvédelemhez kapcsolódó védőterület, védősáv, korlátozás:
•

Természetvédelemmel érintett területek a települést nem érintik

•

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek jellemzően beépítésre nem szánt mezőgazdasági és erdő területeket érint, a kialakult területhasználat továbbra is megőrzendő.

•

Egyedi tájértékek a településrendezési eszközökben feltüntetésre kerültek, megőrzésük a tájkarakter
szempontjából fontos települési cél.

Örökségvédelemhez kapcsolódó korlátozás
•

A terv készítése idején nyilvántartott és beazonosítható régészeti lelőhelyeket a településszerkezeti és
szabályozási tervlap tartalmazza. Összesen 4db ismert régészeti lelőhely található Felsőpakony közigazgatási területén. A megfigyelt régészeti jelenségek a településhez köthetőek, ugyanakkor gazdag
temetkezési emlékanyag nem található a nagyközség 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.

•

Felsőpakony közigazgatási területén országos védelem alatt álló műemlék, műemlékegyüttes, történeti
kert, temető és temetkezési emlékhely, műemléki terület illetve nemzeti emlékhely nem található.

•

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
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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 12 épületet leszámítva rossz műszaki állapotban lelhetők fel.
Egyéb veszélyeztetett, veszélyeztető tényezőjű területekkel kapcsolatos korlátozások:
•

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

Egyes eltérő területhasználatok konfliktusából adódó védőterület, védősáv:
•

Bűz kibocsátással járó környezeti hatásvizsgálat köteles vagy egységes környezethasználati engedély
köteles tevékenységek (pl.: nagy létszámú állattartás), létesítmények esetében a bűzterhelőnek védelmi
övezetet kell kialakítania. A környezetvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal szerinti védelmi övezet nagyságát - a környezetvédelmi engedélyben, egységes környezethasználati engedélyben
a legnagyobb teljesítmény-kihasználás és kedvezőtlen terjedési viszonyok (különösen az uralkodó szélirány, időjárási viszonyok) mellett, a domborzat, a védőelemek és a védendő területek, építmények figyelembevételével - a légszennyező forrás határától számított, legalább 300, legfeljebb 1000 méter távolságban lehatárolt területben határozza meg. A védelmi övezet területén nem lehet lakóépület, üdülőépület, oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális és igazgatási épület, kivéve a telepítésre kerülő, illetve
a más működő légszennyező források működésével összefüggő építményt. (306/2010. Korm. rendelet)

Fejlesztési területeket érintő korlátozások:
•

Közművel ellátatlan, csatornázandó területek a területfelhasználás szintjén kijelölt, de igénybe nem vett
gazdasági és lakóterületek. Ezek beépítésének feltétele a feltáró úthálózat és közművek kiépítése, melyhez szükség lehet külön megállapodásokra a terület fejlesztője és az önkormányzat között: pl. településrendezési szerződés, útépítési együttműködés, vagy kapcsolódó önkormányzati döntésekre pl. Kiszolgáló és lakóút céljára történő lejegyzés, Útépítési és közművesítési hozzájárulás, termőföld belterületbe vonása.

TÉR-T-REND KFT.

11

FELSŐPAKONY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

1.5. A változással érintett területek összefoglalója és összefüggései
1.5.1. A településszerkezeti változások bemutatása
Felsőpakony településszerkezeti tervének alapját a 2000-ben elfogadott terv jelenti, amelyet azonban 2009-ben
felülvizsgáltak (tervező: MODULUS-R Bt.) és az 61/2009. (III. 25.) önk. határozattal hagyta jóvá a Képviselő testület. A tervet még egyszer, 2014-ben módosították, ez adja a jelenlegi terv alapját, ehhez képest jelennek meg
jelen településszerkezeti tervben feltüntetett, illetve az egyes leírásokban és számításokban szereplő változások.
Ezek a területek és változások adják a biológiai aktivitásérték számítás alapját is. Az egyes területek elhelyezkedését a területfelhasználási változások ábra mutatja be.

ssz.
1.

hrsz.:

terület:

906

0,16 ha

A változással érintett terület

Területfelhasználási változás:
egyéb ipari gazdasági terület  közműterület
Indoklás: A vízmű telke a használatnak megfelelően
közmű területfelhasználásba kerül.

1.
területrendezési tervek előírásai: települési térség
részét képezi
2.

028/2, 049/2,18,20

5,10 ha

Területfelhasználási változás:
általános mezőgazdasági terület  tanyás mezőgazdaságit terület
Indoklás: A jelenlegi használatnak megfelelően a tanyák külön területfelhasználási besorolásba kerülnek.

2.

területrendezési tervek előírásai: mezőgazdasági
térség részét képezi.

015/3,7,8,9,10, 016/3,4,7,16, 026/7,
9,11,27, 034/5,6, 039/4, 041/3,
21,43 ha
3.
064/2,3,4,5,6,072/3, 070/2, 072/2,
076/3,9,10, 078/3,4,6, 7,8, 070/2
Területfelhasználási változás:
erdőterület  tanyás mezőgazdaságit terület
Indoklás: A jelenlegi használatnak megfelelően a tanyák külön területfelhasználási besorolásba kerülnek.
területrendezési tervek előírásai: mezőgazdasági
térség részét képezi.
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ssz.

hrsz.:

ssz.

hrsz.:

4.

029/8, 049/33b megosztva, 029/8,
087/26 megosztva 087/11, 13, 14,
17, 18, 087/36, 081 megosztva,
083/1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
084/1, 2, 3, 4, 5 hrsz

terület:
terület:

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

A változással érintett terület
A változással érintett terület

39,68 ha

Területfelhasználási változás:
általános mezőgazdasági terület  erdőterület
Indoklás: A település külterületén az üzemtervezett
erdők és a térségi terveknek való megfelelés érdekében az erdőtelepítésre alkalmas területek kerülnek
erdő területfelhasználásba Üllő határában.

4.

területrendezési tervek előírásai: erdőgazdálkodási
és mezőgazdasági térség részét képezi.

5.

041/5

0,65 ha

Területfelhasználási változás:
erdőterület különleges sportterület (0,4 ha), különleges sportterület  lakóterület 0,25 ha), lakóterület,
közlekedési terület  erdő (0,4 ha)
Indoklás: A jelenlegi állapotnak megfelelően az önkormányzati sportterület és meglévő lakóterületek területhasználatát rendezi a módosítás. A javaslat alapján a birtokhatárok rendezésre kerülnek az erdő és
sportpálya körül, az átsorolt erdőterület pótlása az
északi területen történik meg.

5.

területrendezési tervek előírásai: települési és erdőgazdasági térség részét képezi

6.

019/75

1,37 ha

Területfelhasználási változás: általános mezőgazdasági  gazdasági kereskedelmi-szolgáltató terület

Indoklás: Az Önkormányzat a jelenlegi működő gazdasági területekhez kapcsolódóan fejlesztési területek
kijelölését támogatja. A területek kijelölését a tervezett
út, közművek gazdaságos kiépítési lehetősége indokolja.

6.

területrendezési tervek előírásai: mezőgazdasági
térség részét képezi.
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ssz.

hrsz.:

terület:

7.

049/28

1,78 ha

Területfelhasználási változás:
tanyás mezőgazdasági  gazdasági kereskedelmiszolgáltató
Indoklás: A meglévő és tervezett gazdasági hasznosítás indokolja a területhasználat változását.

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

A változással érintett terület

7.

területrendezési tervek előírásai: mezőgazdasági
térségbe sorolt terület
8.

429/2

0,13 ha

Területfelhasználási változás:
közlekedési terület településközpont vegyes
Indoklás: A területen a Hermann Ottó Általános iskola
épülete áll, a Mikszáth Kálmán utca tervezett meghosszabbítása az épületen keresztül nem életszerű.

8.

területrendezési tervek előírásai: települési térség
részét képezi.
9.

185

0,08 ha

Területfelhasználási változás:
kertvárosias lakó településközpont vegyes

9.

Indoklás: A telken működik jelenleg a polgármesteri hivatal és az önkormányzat. A telek jelenlegi beépítettsége intenzívebben beépíthető területfelhasználás kijelölését indokolja.

területrendezési tervek előírásai: települési térség
részét képezi.
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1.6. Területrendezési tervekkel való összefüggések bemutatása
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 nagyközség területe a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény (BATrT) hatálya alá tartozik. Amennyiben indokolt, bizonyos eltérési lehetőségekre a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet ad lehetőséget.
Felsőpakony nagyközség 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 az OTrT felülírja a BATrT módosításáig, melynek felülvizsgálata folyamatban van.
1.6.1. 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:

1

•

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

•

egyéb burkolt útként szerepel a 46303 j. Felsőpakony nagyközség vasútállomáshoz vezető út,

•

142. sz. MÁV Budapest [X. kerület–Kőbánya–Kispest–Lajosmizse–Kecskemét] egyéb országos törzshálózati vasútvonal halad keresztül a közigazgatási és a belterület egy részén.

•

Ócsa – Maglód – Budapest (XV. kerület)220 kV-os átviteli hálózat távvezeték eleme halad keresztül a
közigazgatási területen nyugat-keleti irányban a belterületet érintve.

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény alapján

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20) Korm. rendeletben (OTÉK) meghatározottak szerint

2
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Országos területrendezési terv-szerkezeti terv forrás: www.teir.hu

Az országos területfelhasználási kategóriák szerint a közigazgatási terület keleti része jellemzően erdőgazdálkodási térségbe, a nyugati része pedig jellemzően mezőgazdasági terület-felhasználású térségbe tartoznak.
Az OTrT besorolása szerint a települési térsége mérete alapján a "100-500ha" közötti települések közé tartozik
Az OTrT-ben meghatározott országos övezetek területi lehatárolását a térségi illetve, megyei területrendezési
terv, és a településszerkezeti terv pontosíthatja a jogszabályban meghatározott keretek között, az adatszolgáltatásra kötelezett államigazgatási szervek adatszolgáltatása alapján. A közigazgatási terület, országos övezetekkel
történő érintettségét az alábbi kivágatok, mutatják be:
ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV ORSZÁGOS ÖVEZETEI - KIVÁGATOK
3/3. melléklet a jó termőhelyi adottságú szántóterület
övezetéről

A jó termőhelyi adottságú szántóterület övezetébe –
Iskola-dűlő területei jellemzően jó növénytermesztési feltételekkel rendelkező szántó területek tartoznak, melyeket a településrendezési eszközök készítésénél a mezőgazdasági területfelhasználási egység kijelölésénél figyelembe kell venni. Földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv adatszolgáltatása alapján a közigazgatási terület nem érintett az övezet területével.
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3/4. melléklet a kiváló termőhelyi adottságú erdőterület
övezetéről

A kiváló termőhelyi adottságú erdőterület Felsőpakony
területén két kisebb erdőfolt került. A kiváló termőhelyi
adottságú erdők a stratégiai jelentőségű megújuló természeti erőforrások közé tartoznak, ezért védelmük érdekében a beépítésre szánt területek kijelölését területrendezési hatósági eljárás lefolytatásához köti. Az országos
övezet pontos lehatárolásához az erdészeti igazgatósága
térképi állományt biztosított, a településrendezési eszközökben ennek megfelelően történhet az erdőterületek lehatárolása és erdőterületi besorolása.
3/5. melléklet a tájképvédelmi szempontból kiemelten
kezelendő terület övezetéről

A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete jellemzően a Csiffari-lapos-dűlő erdőterületeit, a 14. sz.-csatorna menti területeket fedi le. Az övezet
területén meg kell határozni a tájjelleg megőrzendő elemeit, elem együtteseit, valamint a tájképi egység és a természeti adottságokhoz igazodó hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit. Az övezet lehatárolása a Duna-Ipoly
Nemzeti Park adatszolgáltatása alapján történt.

3/7. melléklet az országos vízminőség-védelmi terület
övezetéről

Az országos vízminőség-védelmi terület övezetébe
tartozik a közigazgatási terület teljes területe. Az övezetbe
tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése során ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett területeket, és a helyi építési szabályzatban az építési övezetre vagy övezetre vonatkozó szabályokat kell megállapítani. A közigazgatási területen található vízműkutak védőterülete a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.

TÉR-T-REND KFT.
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által szolgáltatott adatok alapján került lehatárolásra a védőidom kijelölő dokumentum szerint.

1.6.2. A Budapesti Agglomeráció területrendezési terve
A BATrT felülvizsgálata 2011-ben történt, összhangban az akkor hatályos OTrT (2013-ban felülvizsgált) rendelkezéseivel. A BATrt és az OTrT összhangba hozataláig az országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatokat
az OTrT-ben szereplő nyomvonal és előírások szerint kell figyelembe venni, ezért itt csak a térségi jelentőségű
szerkezeti elemek ismertetésére szorítkozunk, melyek a hatályos Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve szerint a következők:


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



egyéb mellékútként szerepel a 46303 j. Felsőpakony nagyközség vasútállomáshoz vezető út,




mellékútként szerepel a 46101 j. Felsőpakony bekötő út,
az országos vasúti törzshálózat tervezett eleme jelölt a Budapest-(Lajosmizse-Kecskemét) nyomvonalon,
továbbá térségi kerékpárút hálózat halad- Budapest-Gyál-(Újlengyel)- nyomvonalon a Budapest –Tiszakécskét összekötő útszakasz mellett,




Ócsa – Maglód – Budapest (XV. kerület) 220 kV-os átviteli hálózat távvezeték eleme halad keresztül a
közigazgatási területen nyugat-keleti irányban a belterületet érintve,



térségi szerkezeti terv térségi ellátást biztosító 120 kV-os elosztó hálózatot jelöl, amely a közigazgatási
terület északi részét keleti irányban szeli át,



a település területét két, ÉNy-DK-i irányú csatorna medre tagolja, a közigazgatási terület északi és déli
határán halad a 14. és a 15. csatorna.

TÉR-T-REND KFT.
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BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓ TERÜLETRENDEZÉSI TERVE-SZERKEZETI TERV 2011
Forrás: www.teir.hu

Területi mérleg az agglomerációs törvény szerint - 1/3. számú melléklet a 2005. évi LXIV. törvényhez
Település

Térségi terület-felhasználási
kategóriák

Térségi területfelhasználási Település közigazgatási terülekategória területe
téhez viszonyított arány (%)
(ha)

139. Felsőpakony

városias települési térség

299,47

19,55

140.

erdőgazdálkodási térség

694,76

45,35

141.

mezőgazdasági térség

537,68

35,10

1541,91

100

Összesen (BATrT szerint):

A következőkben mutatjuk be az érvényben lévő településszerkezeti tervben szereplő beépítésre szánt területeket,
erdő- és mezőgazdasági területeket, figyelembe véve a területrendezési terv szerkezeti tervében szereplő térségi
területfelhasználási kategóriáknak való megfeleltetést.
Az egyes területfelhasználási kategóriákra vonatkozó előírások és a településszerkezeti terv ezeknek való
megfelelősége:
Térségi területfelhasználási rendelkezés

Településrendezési eszközök megfelelősége

Városias települési térség
A térségen belül új lakóterület, vegyes terület, gazdasági terület, illetve üdülőterület kijelölésének feltétele:
- Meglévő településszerkezethez jól illeszthető,

TÉR-T-REND KFT.
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terület nem kerül kijelölésre. A 6-8. sz módosítások beépí-
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- Táj- természetvédelmi-, környezetvédelmi, erdővédelmi, valamint kulturális örökségvédelmi és árvízvédelmi érdeket nem
sért,
- A tervezett funkció ellátásához szükséges műszaki infrastruktúra kapacitás lehetővé teszi, vagy a terület igénybevételével párhuzamosan kiépül., [BATrT 5.§ (2) bek.]
Városias települési térségben új beépítésre szánt terület a település közigazgatási határához 200 méternél közelebb csak
az állami főépítésznek a területrendezési hatósági eljárás során kiadott terülefelhasználási engedélye alapján jelölhető ki.
[BATrT 5.§ (3) bek.]
Új lakóterületet, illetve vegyes területet csak a települési területhez kapcsolódóan lehet kijelölni, [BATrT 5.§ (4) bek.]
A városias települési térség növekménye nem haladhatja
meg az 1/3. számú mellékletben található terület mérlegben
szereplő terület 2%-át. [BATrT 7.§ (2)], azaz
299,47 ha*0,02=5,9894 ha
A rögzített növekményen felül az állami főépítésznek a területcserére vonatkozó térségi területfelhasználási engedélye
alapján és legfeljebb olyan mértékben bővíthető a települési
térség kiterjedése, amilyen mértékben a Szerkezeti tervben
rögzítetthez képest máshol a mezőgazdasági térség javára
csökken a települési térség, a terület nagysága nem változhat. [BATrT 7.§ (3)]

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

tésre szánt terület növekménnyel járnak, a meglévő területek kiegészítését, területi fejlesztését szolgálják, a szükséges műszaki infrastruktúra rendelkezésre áll.

A településszerkezeti terv nem jelöl ki 200 méternél közelebb új önálló beépítésre szánt területet. Az érintett sávban
lévő beépítésre szánt területek a korábban hatályos településszerkezeti tervben is már beépítésre szánt területként
kezeltek.
Új lakóterületi kijelölés csak a már kijelölt, meglévő lakóterületekhez kapcsolódva alakulhat ki.
A BATrT-ben rögzített állapothoz képest új beépítésre szánt
területi kijelölést a korábban elfogadott településszerkezeti
terv nem jelölt ki, tehát a BATrT-ben meghatározott növekményt nem éri el (2,50ha).
A településszerkezeti terv a városias települési térséget a
BATrT alapján vette figyelembe.

Erdőgazdálkodási térség
Legalább 85%-ában erdőterületbe, illetve természetközeli
karsztbokorerdő területfelhasználási kategóriába kell sorolni,
[BATrT 6.§ (1)], azaz
694,76 ha*0,85=590,546 ha
A védelmi elsődleges rendeltetésű erdőterületként és
természetközeli területként besorolt területfelhasználási egységek kiterjedése nem csökkenhet, [BATrT 6.§ (1)]

A településen lévő erdőterület nagysága a közigazgatási területre vetítve nem csökkenhet, [BATrT 6.§ (2)]
Országos Erdőállomány Adattár szerint erdőterületnek minősülő területet a településrendezési eszközöknek legalább
95%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni [OTrT 7.§ (1) bek.] azaz,
652,53 ha*0,05=32,6265 ha sorolandó erdőterületbe

A településszerkezeti terv 666,94 ha területet sorol erdő
területfelhasználásba.

A korábbi településszerkezeti terv nem különböztette meg
az erdőterületek elsődleges rendeltetését. A településszerkezeti terv módosítása során az erdészeti adatszolgáltatásként kapott elsődleges rendeltetés szerint történt az erdőterületek besorolása, a védelmi rendeltetésű erdők mindegyike erdő területfelhasználásba került.
A településszerkezeti terv módosítása kapcsán az erdőterületek nagysága nem változik.
Az erdészeti adatszolgáltatás alapján az erdőtervezett erdőterületek Felsőpakony közigazgatási területén 652,53 hat tesznek ki. A településszerkezeti terv 666,94 ha területet
sorol erdő területfelhasználásba, így a rendelkezésnek a
besorolás megfelel.

Mezőgazdasági térség
Legalább 90%-át mezőgazdasági terület, illetve
természetközeli terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, [BATrT 7.§ (1) bek].
537,68 ha*0,9 = 483,912 ha
Legfeljebb 10%-án bármely települési területfelhasználási
egység kialakítható, [BATrT 7.§ (1) bek]

TÉR-T-REND KFT.

A településszerkezeti terv 498,97 ha területet sorolt mezőgazdasági területbe (általános, tanyás).

Eltérő területhasználat nincs.
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A településrendezési terv készítése során az országos és térségi övezeteket a meghatározott államigazgatási
szervek adatszolgáltatása figyelembevételével kell lehatárolni, pontosítani (±5%-os eltérési lehetőséggel). Az országos és kiemelt térségi és megyei övezetekre vonatkozó szabályokat, valamint az országos övezetek lehatárolását az OTrT módosítása megváltoztatta, a térségi és megyei övezetek egy részét megszüntette, előírásaikat módosította.
Felsőpakony közigazgatási területét nem érinti az országos ökológiai hálózat övezete.
A kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete országos övezet, melynek lehatárolása a PMKH Erdészeti
Igazgatóságának adatszolgáltatása alapján történt. Az erdőtelepítésre alkalmas terület övezet helyett az OTrT módosítása már az erdőtelepítésre javasolt terület térségi övezet előírásait határozza meg. A Földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv adatszolgáltatása alapján a közigazgatási terület erdőtelepítésre másodlagosan
javasolt területek érintik.
A BATrT Felsőpakony közigazgatási területét érintően jelöli a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi
terület övezetét, a felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő terület övezetét, a szél-eróziónak kitett terület térségi
övezetét. Ezeket a térségi övezeteket a OTrT 2013-as módosítása megszűntette, illetve helyettük más övezetet
vezetett be, így az OTrT 31/B. § g) azokat a kiemelt térségi és megyei övezeteket, amelyeket a kiemelt térségi és
megyei területrendezési terv megállapít, azonban az MTv. megszüntetett, a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál nem kell alkalmazni.
Ásványi nyersanyagvagyon-terület övezetével érintett Felsőpakony közigazgatási területe, de a PMKH- Bányászati
Osztályának adatszolgáltatása alapján bányászati terület, illetve földtani veszélyforrás nem található a területen.
Az BATrT 2017 évi felülvizsgálata a terv készítése alatt zajlik. Az egyeztetési folyamán a településre vonatkozó
intézkedéseket és eltéréseket vizsgáltuk. Az alábbiakban találtunk eltérést, melynek orvoslására felkértük a terv
készítőit:





a hatályos településszerkezeti terven beépítésre szánt, kereskedelmi szolgáltató gazdasági
területfelhasználásba sorolt terület lehatárolása nem egyezik a települési térség határával (hrsz: 078/2).
a meglévő tanyák egyike se kerüljön erdőgazdálkodási térségbe (hrsz.: 070/2, 072/2, 076/3, 076/7, 078/4,
047/2, 039/4, 041/3, 016/3, 016/4, 016/16). Az érintett területek nem erdőtervezett erdők, nem képezik az
Országos Erdőállomány Adattár elemeit.
a már beépítésre szánt terület esetében a kiváló termőhelyi adottságú, adattári erdőterület és a egyéb
adattári erdőterület övezete törlődjön.

Országos és térségi övezetek összefoglaló táblázata:
1.
2.

Országos Területrendezési Terv
a) Országos ökológiai hálózat

Budapesti agglomeráció területrendezési terve

Közigazgatási terület
érintettsége

a) Magterület

-

b) Ökológiai folyosó

-

c) Pufferterület

-

3.

b) Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület

4.

c) Jó termőhelyi adottságú szántóterület

érintett

5.

d) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület

érintett

6.

d) Erdőtelepítésre javasolt terület övezet
az OTrT megszüntette

7.

e) Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület

8.

f) Világörökségi és világörökségi várományos terület

9.

g) Országos vízminőség-védelmi terület

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

-

11.

e) Ásványi nyersanyagvagyon-terület

12.

f) Rendszeresen belvízjárta terület

-

13.

g) Földtani veszélyforrás területe

-

14. i) Kiemelt fontosságú honvédelmi terület
15.

érintett

h) Honvédelmi terület

-

Az országos és térségi övezetek lehatárolása a következő államigazgatási szervek adatszolgáltatása alapján történt:
 Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság: a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület országos övezete,

Földmérési és Távérzékelési Intézet: jó termőhelyi adottságú szántóterület,
 Pest megyei kormányhivatal erdészeti igazgatósága: kiváló termőhelyi adottságú erdőterület országos övezete
 Országos Vízügyi Főigazgatóság: országos vízminőség-védelmi terület övezete,
 Bányafelügyeleti hatáskörben eljáró Pest megyei kormányhivatal: ásványi nyersanyagvagyon terület térségi övezete.

1.6.3. Egyéb területhasználatot meghatározó előírások
Az Országos Erdőállomány Adattár szerint, PMKH erdészeti igazgatóság adatszolgáltatása alapján Felsőpakony
közigazgatási területén 652,53 ha erdőtervezett erdőterület helyezkedik el. Az OTrT rendelkezése szerint a településrendezési eszközökben ennek legalább 95%-át erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni Ezek a
TSZT-n erdőterület területfelhasználásba kerültek.

TÉR-T-REND KFT.
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2. SZAKÁGI ALÁTÁMASZTÓ JAVASLATOK
2.1. Tájrendezési javaslatok
2.1.1 Tájvédelmi és tájképvédelmi javaslatok
Felsőpakonyon az elmúlt évszázadokban a táj az emberi tevékenység hatására jelentős változáson ment át.
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 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.

A jelen terv keretében a település fejlődését segítő, az ott élők és ott működő gazdasági tevékenységek érdekeit
szem előtt tartó, ugyanakkor a szakmai szempontokat is tükröző javaslatokat fogalmazunk meg.
A tervi módosítások kisebb léptékűek, jellemzően a meglévő területhasználatok bővítéseit illetve a jelenlegi állapotnak megfelelő területhasználatba sorolást jelentik. A módosítások között szerepelnek még egyedi, az önkormányzat által támogatott kisebb fejlesztési szándékok, melyek léptéküknél fogva a tájszerkezetre jelentős hatást
nem gyakorolnak. A meglévő és üzemtervezett erdőterületek erdő területfelhasználási kategóriába kerülnek, ezzel
a településen az erdősültségi arány fenntartása biztosított.
A vasút, mint tájalakító elem a tájszerkezetet befolyásolja, de mivel a terület alapvetően sík, és a település külterületét a vasút nem érinti, hatása a minimális.
A külterületen nem jellemző a mezsgyék, mezőgazdasági utak fásítása, pedig ezek esztétikai és termelési szempontból is hasznos elemei a tájnak. A tájfásítási javaslat területfelhasználási módosításként nem jelenik meg, de
mezőgazdasági szempontból is indokolt lenne.
A jelenlegi tájhasználatról elmondható hogy nagyrészt a területi adottságoknak megfelelően kialakult, beállt rendszerben működik.

2.1.2. Természetvédelmi javaslatok
A meglévő értékes természeti területek, erdők megőrzése a tervben a megfelelő területhasználatok és védőtávolságok jelölésével biztosított.
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2.1.3. Tájvédelmi és tájképvédelmi javaslatok
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény alapján tájképvédelmi szempontból kiemelten
kezelendő terület övezete jellemzően Ócsával határos erdőterületek tartoznak a település déli külterületén.
A településen jelentős egybefüggő erdőterületek találhatók, amelyek a külterületi területhasználat több mint 40 %át adják. Az OTRT vonatkozó tervlapja illetve az VMHH erdészeti igazgatósága erdészeti adatszolgáltatás alapján
ennek jelentős hányada tartozik kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetébe. 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 erdőterületeket tervezett módosítás nem érinti, erdő besorolásba kerültek, a módosítások a meglévő, korábban
erdőbe sorolt – tanyák területét sorolják saját övezetbe a jelenlegi használat alapján.
Az egyedi tájértékek a településen a TÉKA adatbázis alapján a tervlapokra feltüntetésre kerültek, jellemzően fa
és kőkeresztek találhatók a településen, a honfoglalási emlékmű illetve a templom és a ravatalozó épülete. A Nemzeti Park Igazgatóság egyedi tájérték kataszterrel kapcsolatban más információval nem szolgált.

2.1.4 Biológiai aktivitásérték változása
A biológiai aktivitásérték változását a településszerkezeti terv határozati javaslatának 6. melléklete tartalmazza.
A biológiai aktivitásérték számításánál a területek biológiai aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007. (IV. 3.)
ÖTM rendelet előírásait vettük alapul. A számítás eredményeként a településszerkezeti tervi változások kapcsán
a biológiai aktivitásérték a település teljes közigazgatási területére vetítve nő, ennek mértéke 62,05.

2.2. Zöldfelületi rendszer fejlesztése
Felsőpakonyon a település méreténél és falusias jellegénél fogva alapvetően magas a zöldfelület-arány (kül-, belterület együtt véve), ezen belül túlnyomórészt mezőgazdasági területek, ill. erdőterületek találhatók. Relatív alacsony a közcélú, közhasználatú zöldfelület-hányad a belterületen, amit kiválóan ellensúlyoznak a laza beépítésű
lakóterületek kertjei. A közterületek és intézmények kertjei rendezettek. Az önkormányzat az utóbbi években zöldfelületi fejlesztéseket valósított meg, így az itt lakók számára rendelkezésre áll a belterületen több szépen megújított intézménykert és a külterületen a szőlőhegy és az erdőterületek között parkerdő.
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 vonalas
jellegű elemek hálózata jelenti Felsőpakony zöldfelületi rendszerét. A zöldfelületek között egyaránt találhatóak közcélú, közforgalom elől elzárt és részlegesen megnyitott zöldfelületek.
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 hiányosságok tapasztalhatók.
A település nagyon jó adottsága hogy a közterületei és főútjai megfelelő szélességűek és zöldfelület kialakítására
adnak lehetőséget. A település zöldfelületeit folyamatosan fejlesztik, azonban nagyon fontos lenne, hogy ez egy
átfogó zöldfelület fejlesztési koncepcióra épüljön, történjen meg a fejlesztési elképzelések rendszerbe foglalása,
egy egységes arculat kialakítására való törekvéssel. Ennek eszköze lehet részben a Település Arculati Kézikönyv.
A településen megkezdődött közterületi megújítások lendületet adhatnak a többi területrész hasonló kialakításához, de fontos lenne az egységes zöldfelületi arculat kialakítása a rendezettség érdekében, tehát a fejlesztések
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összehangolása. Az egyéb zöldfelületek rendezettsége lehetőséget jelent a minőségi fejlesztésre. A zöldterület
minőségi fejlesztésére tett javaslatok területhasználati változásokat nem igényelnek.

2.3. Közlekedési javaslatok
2.3.1. Közúti 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.
2.3.2. Főbb közlekedési csomópontok
Felsőpakony területén két országos közúti csomópont: a 4601 j. út – 46303 j. út, illetve a 4601 j. út – 46103 j. út
csomópontja található. Mindkét csomópontban a 4601 j. út forgalmának van elsőbbsége. A csomópontokban kanyarodósávok nem találhatók.
A település belterületén a 46303 j. út csomópontjaiban az országos közút elsőbbséggel rendelkezik, a többi belterületi utca esetében az elsőbbségadás jobbkéz-szabály alapján szabályozott.
2.3.3. Belső úthálózat (keresztmetszeti szelvények, közterületi parkolás)
Az országos mellékúthálózat eleme, a Petőfi Sándor utca egyben gyűjtőút, melyhez kapcsolódnak a település közel
egyforma szélességű és szerepkörű mellékutcái. Felsőpakony úthálózata rácsos szerkezetű. A belterület csomópontjai szintbeni kiépítésűek.
A gyűjtőút és a lakóutcák csomópontjai a gyűjtőút felé elsőbbségadással szabályozottak. A lakóutak egymással
egyenrangú kereszteződéseket alkotnak, az elsőbbségadás jobbkéz-szabály alapján szabályozott. Az utcák kis
forgalmúak, a csomópontok megfelelő kapacitástartalékkal rendelkeznek.
A település külterületi mezőgazdasági út hálózatában néhány útszakasz „feltáró” (gyűjtő) szerepkört tölt be. Ezeken
az utakon elérhető a táblák és erdők legnagyobb része, s a mezőgazdasági járművek mellett jelentős településközi
kerékpáros forgalmat bonyolítanak le.
A település közigazgatási területén a meglévő, beállt környezetű közterületek szabályozási szélességei megtartandók. Az utak keresztmetszeti kialakítása az úthierarchia szerint számításba vehető forgalmi igények alapján
történhet. A szabályozási tervet az alábbiak szerint javasoljuk kidolgozni:
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A közutak illetve a meglévő és tervezett gyűjtőút szakaszok szabályozási szélességén belül közforgalmú parkolók
elhelyezhetők, azonban az OTÉK telken belüli parkoló igény biztosítására vonatkozó előírások a helyi parkolási
rendelet megalkotásáig maradéktalanul betartandók. A meglévő intézmények (polgármesteri hivatal, iskola stb.)
OTÉK szerinti parkoló szükséglete közterületen is biztosítható, amennyiben telken belül nem oldható meg az elhelyezésük. A településszerkezeti terven jelölt meglévő jelentős közhasználatú parkolóhelyeket fenn kell tartani, illetve ki kell alakítani.
2.3.4. Közösségi közlekedés
Felsőpakonyban minden nap menetrendszerűen közlekedik a 609 sz. regionális autóbusz (Gyál - Felsőpakony Ócsa - Dabas), csak tanítási napokon, mindkét irányban 1-1 menettel.
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, Nyugatipályaudvar - 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.
A tömegközlekedés kiemelt fejlesztése nem indokolt, a jelentkező igényeket megfelelően kiszolgálja.
2.3.5. Kerékpáros közlekedés
A településen a helyi közlekedést sokan kerékpárral oldják meg. A település közigazgatási területén jelenleg nincs
kiépítve kerékpárút. A gépjármű forgalom nem zavarja a közúton folyó kerékpárforgalmat.
A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terv alapján a településen halad keresztül észak-déli irányban a Budapest - Gyál - Újlengyel térségi kerékpárút nyomvonala a mellékutak mentén.
Javasolt kerékpárutak a temető és a sportpálya megközelítéséhez a meglévő közúton, felfestéssel javasoljuk a
Településszerkezeti terven és Szabályozási terven jelölt nyomvonalon.
A település külterületi kerékpáros infrastruktúrájának fejlesztése érdekében önálló nyomvonalon vezetett kerékpárút kiépítését tervezi az Önkormányzat a 46303 j. út északi oldalán.

2.3.6. főbb gyalogos közlekedés
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.

2.3.7. Gépjármű elhelyezés, parkolás
A lakóterületek parkolási igényei telken belül kielégítettek. Közterületen parkolási lehetőség többek között a kereskedelmi és vendéglátóipari egységek előtt, az iskolák 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.
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2.4. Közművesítési javaslatok
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.
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
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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.
2.4.1 Víziközművek
2.4.1.1 Vízellátás
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. A Radnóti utcától északra fekvő korábbi tervben megfogalmazott, máig nem beépült fejlesztésen 20 db új telek kerül kiosztásra, 3 fő/telek esetén 60 fő háztartási vízfogyasztásával kell számolni. A kertgondozási vízigény 1,5 l/m2/d, az új telkek összterülete 16750 m2. A szükséges fajlagos
használati vízigény 12000 l/d, kertgondozási fajlagos vízigény 25125 l/d. A mértékadó tűzszakasz területe 200 m2
tüzivízigénye 900 l/min.
Az Erdészház utcai lakóterületi fejlesztésen (szintén nem jelen terv keretében kijelölt terület) 70 db új telek került
kiosztásra a korábbi terveken, 3 fő/telek esetén 210 fő háztartási vízfogyasztásával kell számolni. A kertgondozási
vízigény 1,5 l/m2/d, az új telkek összterülete 51750 m2. A szükséges fajlagos használati vízigény 42000 l/d, kertgondozási fajlagos vízigény 77625 l/d. A mértékadó tűzszakasz területe 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.
2.4.1.2 Szennyvízelvezetés
A településen az szennyvízhálózat a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. kezelésébe tartozik. A település
szennyvíz ellátása megoldott, a keletkező szennyvizeket a közműszolgáltató Gyáli Üzemigazgatóságához tartozó
szennyvíztelep kezeli.
A lakóterületi fejlesztések esetében a szennyvízhálózat méretezésénél a használati ivóvíz igényeket kell figyelembe venni.
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2.4.1.3 Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés
A keletkező csapadékvíz elvezetését a település területén lévő árkok illetve csatornák biztosítják. A település egy
részén nyílt árokkal történik a csapadékvíz elvezetés. Az árkok megfelelően karbantartott állapotúak.

2.4.2. Energiaellátás
2.4.2.1 gázellátás
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 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.
2.4.2.3 megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás lehetőségei,
Geotermikus energia
A területen törekedni kell a megújuló energiaforrások és környezettudatos energiagazdálkodás minél szélesebb
körű alkalmazására. Az új beruházásoknál lehetőleg ilyen módon kell az energiagazdálkodást kialakítani, előkészíteni, a meglevő épületek, létesítmények esetén fokozatosan kell a hagyományos energiagazdálkodási módszerekről a környezettudatos alkalmazásokra áttérni. A környezettudatos energiagazdálkodásnak több módja létezik, legfontosabb a megfelelő építő és szigetelő anyagok használata, az energiatudatos tervezés, megújuló, környezetbarát energiák használata, napelemek, geotermikus és szél energia felhasználása.

2.4.3. 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.
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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.

2.5. Környezeti hatások és feltételek
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 nagyközség 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, 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.
A jelenlegi környezeti állapot részletes jellemzését a megalapozó vizsgálati munkarész tartalmazza. Jelen javaslatban csak rövid kivonatát közöljük:
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.
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Felsőpakony területe érintett a DPMV Zrt. által üzemeltett Gyáli Községi Vízmű B2 ivóvízbázis előzetesen meghatározott belső, külső, hidrogeológiai „A” és „B” védőidomaival. A vízbázis védőidomainak kijelölési eljárása folyamatban van, határvonalai még nem véglegesek, ezért jelen vizsgálati anyagban nem kerülnek bemutatásra.
A nagyközség területét érinti a DPMV 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 megtörtént, üzemeltetője a DPMV Kft. Dabasi Üzemigazgatósága, a rákötési arány évről évre nő, jelenleg 91%-os.
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.
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.
Az ipari szennyezőknél a szigorú környezetvédelmi előírások betartása miatt a technológia korszerűsítése 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.
A gépjármű közlekedés hatása gyakorlatilag csak 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.
A zajszennyezés szempontjából is kedvező helyzetben van a település, üzemi zajforrással nem kell számolni, lakóterületektől mezőgazdasági és erdőterületek választják el a gazdasági területeket, korábban fejlesztésre kijelölt
térséget, közlekedésből eredő zaj sem jelentős.
Felsőpakonyon 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 hulladékgyűjtés tehát korszerű és megoldott a településen.
A településrendezési tervben a hatályos jogszabályok rögzítése mellett a jó környezeti állapot érdekében a település már megkezdett zöldfelületi fejlesztéseit támogatjuk, és javaslatokat fogalmazunk meg a további, élhető környezetet javító intézkedésekre, pl. egységes zöldfelület fejlesztési koncepció készítése javasolt. A közelmúlt önkormányzati erőfeszítései máris meghozták azt az eredményt, hogy Felsőpakony kellemes és zöld lakókörnyezetű,
élhető településsé válik.
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FELSŐPAKONY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

A tervben javasolt fejlesztési elképzelések elsősorban a gazdasági, tanyás területek számára biztosítanak fejlesztési területet. A módosítások léptéküknél fogva jelentős környezeti hatással nem bírnak. A tervhez készülő környezeti értékelés a módosítások vizsgálatát tartalmazza.
Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti
vizsgálat és értékelés külön kötetben kerül dokumentálásra.
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V. MELLÉKLETEK
A 314/2012. (XI.8.) KORM. RENDELET SZERINTI TELJES EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS DOKUMENTUMAI:

TARTALOMJEGYZÉK

ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZAT AZ ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI SZAKASZ KAPCSÁN BEÉRKEZETT VÉLEMÉNYEKRŐL ÉS
ÉRDEKELTEKRŐL
ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZAT A KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT TARTALMÁRA VONATKOZÓ VÉLEMÉNYKÉRÉS KAPCSÁN BEÉRKEZETT
VÉLEMÉNYEKRŐL ÉS ÉRDEKELTEKRŐL

AZ ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI SZAKASZ KAPCSÁN BEÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK

FELSŐPAKONY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA KAPCSÁN
A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41.§ szerinti véleményezési szakaszban érdekelt szervek
ÉRDEKELT ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK:
a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 9. számú melléklete alapján
1.

3.

Állami főépítészi hatáskörében eljáró Pest Megyei
Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és
Törvényességi Felügyeleti Főosztály
Pest Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

4.

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

2.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

1052 Budapest, Városház utca 7.
.
1072 Budapest, Nagy Diófa u. 10-12.
1447 Budapest, Pf. 541
1121 Bp., Költő utca 21.
1525 Bp. Pf.: 86

1088 Budapest, Rákóczi út 41.
1428 Budapest, Pf.:13.
Országos Vízügyi Főigazgatóság
1012 Budapest, Márvány u. 1/d.
1253 Budapest, Pf. 56..
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
1149 Budapest Mogyoródi u. 43.
1903 Budapest, Pf.: 314.
Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi
1138 Budapest, Váci út 174.
Főosztály
1550 Budapest, Pf.: 203.
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási
1066 Budapest, Teréz krt. 38.
Hivatala
1389 Budapest, Pf.: 102.
Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala
2220 Vecsés, Linkoln u. 1.
1675 Budapest, Pf.: 41.
Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és
1141 Budapest, Komócsy u. 17-19.
Fogyasztóvédelmi Főosztály - Közlekedési Útügyi Osztály
1576 Budapest, Pf.:25.
Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1.
Központ
1535 Budapest Pf.:721
Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Építésügyi és 2030 Érd, Budai út 10.
Örökségvédelmi Osztály
Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály
1051 Budapest, Sas utca 19.
1374 Budapest, Pf.: 558.
Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és
2100 Gödöllő, Kotlán Sándor u. 1.
Erdőgazdálkodási Főosztály - Erdészeti Osztály
2101 Gödöllő, Pf.:431.
Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- 1135 Budapest, Lehel út 43-47.
és Talajvédelmi Főosztály
Honvédelmi Minisztérium
1055 Budapest, Balaton utca7-11.
Honvédelemért felelős miniszter
1885 Budapest, Pf.: 25
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
1139 Budapest, Teve utca 4-6.
1557 Budapest Pf.:20
Pest Megyei Kormányhivatal- Műszaki Engedélyeztetési és 1145 Budapest, Columbus u. 17-23..
Fogyasztóvédelmi Főosztály, Bányászati Osztály
Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatala
1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
Építmény Engedélyezési Osztály
1525 Budapest Pf. 25..
ÉRINTETT TERÜLETI , TELEPÜLÉSI (SZOMSZÉDOS) ÖNKORMÁNYZATOK:
a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37.§ (2) bekezdés c) pontja alapján

1.

Pest Megyei Önkormányzat Főépítésze

2.

Gyál Város Önkormányzata

1052 Budapest, Városház utca 7.
1364 Budapest Pf. 112.
2360 Gyál, Kőrösi u. 112-114.

Vecsés Város Önkormányzata

2220 Vecsés, Szent István tér 1.

3.

Üllő Város Önkormányzata

2225 Üllő, Templom tér 3.

4.

Ócsa Város Önkormányzata

2364 Ócsa, Bajcsy-Zs.u. 2.

ÉPÍTÉSHATÓSÁGI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZERVEK:
megkeresésük javasolt, jogszabályi kötelezés erre vonatkozóan nincs
1.
2.

Első fokú építésügyi hatóság:
2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.
Gyál Város Önkormányzat Jegyzője
Első fokú kiemelt építésügyi hatóság:
2360 Gyál, Kőrösi út 112-114..
Pest Megyei Kormányhivatal Gyáli Járási Hivatala - Építésügyi
Osztály
TERÜLETILEG ILLETÉKES KÖZÚTKEZELŐ, ÉS KÖZMŰSZOLGÁLTATÓK:
megkeresésük javasolt, illetve egyes államigazgatási szervek kérik a bevonásukat

1.

Magyar Közút Zrt. - Pest Megyei Igazgatósága

1134 Budapest,Váci út 45.

2.

FŐGÁZ Zrt..

1081 Budapest, II.János Pál pápa tér 20.

3.

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.

2360 Gyál, Kőrösi út 190.

4.

Budapesti Elektromos Művek

1132 Budapest, Váci út 72-74.

A környezeti vizsgálat
Szükségességét eldöntő véleményezési eljárásban érdekelt szervek
ÉRDEKELT ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK
A 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 3. sz mellékletének II. pontja alapján
1.
2.
3.

Pest Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

4

Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi
Főosztály
Fővárosi Katasztrófavédelmi Hivatal

5

Országos Vízügyi Főigazgatóság

6

Felsőpakony Község Jegyzője

7.

Állami főépítészi hatáskörében eljáró Pest Megyei
Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és
Törvényességi Felügyeleti Főosztály
Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és
Erdőgazdálkodási Főosztály - Erdészeti Osztály

8.
9.

1072 Budapest, Nagy Diófa u. 10-12.
1447 Budapest, Pf. 541
1121 Bp., Költő utca 21.
1525 Bp. Pf.: 86
1138 Budapest, Váci út 174.
1550 Budapest, Pf.: 203
1081 Budapest, Dologház u. 1
1443 Budapest, Pf.:154
1012 Budapest, Márvány u. 1/d.
1253 Budapest, Pf. 56.
2363 Felsőpakony Petőfi Sándor u. 9
1052 Budapest, Városház utca 7.
2100 Gödöllő, Kotlán Sándor u. 1.
2101 Gödöllő, Pf.:431.

Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- 1135 Budapest, Lehel út 43-47.
és Talajvédelmi Főosztály

10. Pest Megyei Kormányhivatal Dabasi Járási Hivatal
Földhivatali Osztály

2370 Dabas, Bartók B. u. 52.
2372 Dabas, Pf.: 21.

11. Pest Megyei Kormányhivatal- Műszaki Engedélyeztetési és
Fogyasztóvédelmi Főosztály, Bányászati Osztály

1145 Budapest, Columbus u. 17-23..

12. Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Építésügyi és
Örökségvédelmi Osztály

2030 Érd, Budai út 10.

