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szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3/C. § -nak megfelelően nyilatkozom, hogy az
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VIZSGÁLATI ÉS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK
BEVEZETŐ
Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 192/2019. (XII.11.) számú
határozatával (lásd: Tervirat-2), valamint a 88/2020. (IX.14.) számú Kt. határozatával (lásd:
Tervirat-1) támogatta Pusztavám Község hatályos Helyi Építési Szabályzatának és a
Szabályozási tervének módosítását a 09/38 hrsz-ú területen új Gksz-1 jelű építési övezetre
vonatkozóan.
Pusztavám Község Önkormányzat megbízásából a TOPOLAND Tervező és Tanácsadó Bt. készíti
Pusztavám Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének módosítását. A
tervezett HÉSz módosítás a 09/38 hrsz-ú területen új Gksz-1 jelű építési övezet kijelölésére
és szabályozására vonatkozik.
Pusztavám Község Önkormányzat a hatályos Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv a
09/38 hrsz-ú területen új Gksz-1 jelű építési övezet kijelölésére és szabályozására vonatkozó
módosítását a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és
a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet)
42.§-ban foglalt tárgyalásos eljárás szabályai szerint kívánja egyeztetni az érdekelt
államigazgatási egyeztető szervekkel.
Pusztavám Község hatályos településrendezési eszközei:
-

84/2010. (VIII. 25.) Ök. határozattal elfogadott, módosított Településszerkezeti terve

-

17/2004. (IX. 30.) önk. rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási
terv.

Tervezési terület és tervezési feladat:
Lakossági megkeresés érkezett Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületéhez, hogy
a hatályos településszerkezeti és szabályozási tervben a 09/38 hrsz-ú területen jelölt Gksz jelű
gazdasági kereskedelmi-szolgáltató építési övezetre vonatkozóan a Pusztavám Község Helyi
Építési Szabályzatáról szóló 17/2004. (IX.30.) önkormányzati rendelet 8.§ (4) bekezdésében a
nemcsak kizárólag a 09/38 hrsz-ú területre vonatkozóan meghatározott alábbi építési
előírásokat a tulajdonos kéri módosítani:
-

beépítési mód:
beépítettség:
építménymagasság:
zöldfelület:

szabadonálló álló
40 %
7,5 m
20 %
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A tulajdonos a 09/38 hrsz-ú Gksz jelű gazdasági kereskedelmi szolgáltató területén a meglévő
beépítést bővíteni szeretné, aminek akadálya, hogy a 09/38 hrsz-ú területre vonatkozó
beépítettség mértékét már kihasználta és a telek területének növelésére nincs módja.
A hatályos Helyi Építési Szabályzatban a 09/38 hrsz-ú Gksz jelű gazdasági kereskedelmi
szolgáltató területre meghatározott építési övezeti előírások alábbiak szerinti módosítását kéri
a tulajdonos:
-

beépítési mód:
beépítettség:
építménymagasság:
zöldfelület:

szabadon álló helyett
40%
helyett
7,5m
helyett
20%
helyett

oldalhatáron álló
60 %
9m
10 %

A tervezett módosításról szóló előzetes tájékoztatásra, illetve a környezet védelméért felelős
szerveknek a várható környezeti hatások jelentősége alapján a környezeti vizsgálat
szükségességéről szóló megkérdezésére érkezett előzetes válaszokból a Duna-Ipoly Nemzeti
Park Igazgatóság a levelében (Üi.sz.: DINPI/5087-1/2020.) jelezte, hogy a tájékoztatás alapján a
Gksz jelű építési övezet előírásainak tervezett módosítása a 09/38 hrsz-ú területen kívül más,
ebben az építési övezetben kijelölt területet is érinthet, ezért szükségesnek tartja, a módosítás
területének pontosítását, vagy a 09/38 hrsz-ú területre vonatkozóan egy új Gksz építési övezet
kijelölését.
A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság véleménye (Üi.sz.: DINPI/5087-1/2020.):
„A tájékoztatásban a módosítási elképzelés (a Gksz övezet előírásainak az alábbiak szerinti
módosítása: beépítési mód szabadon álló helyett oldalhatáron álló; beépítettség 40% helyett
60%; építménymagasság 7,5 m helyett 9m; zöldfelület 20% helyett 10%) kizárólag a 09/38
hrsz-i számú ingatlanra vonatkozik. Ezzel szemben a településen több helyen is van Gksz övezet
kiszabályozva, e tekintetben ezek bemutatása híján a tájékoztató hiányos, nem megfelelő: a
HÉSZ módosításról, annak hatásairól nem nyújt teljes körű tájékoztatást, nem mutatja be
azokat a további területeket, ahol a HÉSZ módosítási elképzelés jóváhagyásával szintén
megváltoznának az építés feltételei.
Vagy kérjük a tájékoztató kiegészítését a fentiek tekintetében, vagy kérjük a 09/38 hrsz
tekintetében külön Gksz övezet meghatározását a bemutatott paraméterekkel és a
tájékoztató ilyen értelemben vett átdolgozását.
Fel szeretnénk hívni a figyelmet arra, hogy az országos településrendezési és építési
követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 9. pontja
értelmében kereskedelmi, szolgáltató gazdasági övezetben a legkisebb zöldfelületi arány 20%nál nem lehet kisebb.”
A tájékoztató újra küldését a R. nem írja elő. A véleményezési dokumentáció a Duna-Ipoly
Nemzeti Park Igazgatóság véleménye alapján úgy kerül kidolgozásra, hogy a módosítás a
település területén lévő többi kereskedelmi, szolgáltató gazdasági építési övezet hatályos
előírásait ne érintse, azaz új építési övezet kerül kijelölésre a 09/38. hrsz-ú ingatlanra
vonatkozóan. A 10% -os legkisebb zöldfelületi előírás, - azaz az országos településrendezési
és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet előírásainál
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megengedőbb követelmény tekintetében megkérésre kerül az állami főépítész
hozzájárulása a jogszabályi előírásnak megfelelően.
A fentiek figyelembe vételével, az előzetes tájékoztatóban leírtakon túl nemcsak a hatályos
Helyi Építési Szabályzat 8.§ (4) bekezdésében a 09/38 hrsz-ú területre vonatkozóan
értelmezhető övezeti előírások módosítására kerül sor, hanem a Szabályozási tervnek a 09/38
hrsz-ú területre kiterjedő módosításával egy új, Gksz-1 jelű építési övezet kijelölése,
szabályozása valósul meg.
A rendezés hatálya alá vont terület nem része a Nemzeti Ökológiai Hálózatnak és az annak
területi lehatárolásával megegyező, a Településszerkezeti tervben pontosított határú
Tájképvédelmi terület övezetének sem, de mindkettővel határos.
A módosítással sem új beépítésre szánt terület kijelölésére, sem a területfelhasználás
módosítására nem kerül sor. A jelenlegi Gksz jelű gazdasági kereskedelmi szolgáltató
területfelhasználású terület kijelölésének határa mind a Településszerkezeti terven, mind a
Szabályozási terven változatlanul marad, a Szabályozási terven a 09/38 hrsz-ú terület Gksz
SZ/40/7,5/2000 övezeti jele Gksz-1 jelre változik.
Pusztavám Község Önkormányzat hatályos településrendezési eszközeinek felülvizsgálata még
nem történt meg, ezért jelen módosítás a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 45.§ (1) és (2) a)
pontja értelmében, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló
253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (továbbiakban: OTÉK) 2012. augusztus 6-án hatályos,
településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának figyelembevételével
készül.
A jóváhagyott terv Pusztavám településrendezési eszközeibe beépítésre kerül.
A tervegyeztetés nyilvánossága, azaz a lakosság, az egyház és a civilszervek, szervezetek
körében történő egyeztetés Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének a
„Partnerségi egyeztetés szabályairól” szóló 13/2017 (IX.27.) Ök. rendelete szerint történik,
összhangban a 314/2012. (X. 8.) Korm. rendelet 29. és 29/A. §-aival. A partnerségi egyeztetést
Pusztavám Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a ../2020. (XII…...) sz. határozatával
lezárta. (lásd: terviratok)

I. VIZSGÁLAT MUNKARÉSZEI
1. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT
1.1. A TERVEZÉSI TERÜLET ELHELYEZKEDÉSE, A TERVEZÉSI TERÜLET TELEPÜLÉSI ÉS TÉRSÉGI
KAPCSOLATAI
Pusztavám Község Fejér megye és Komárom megye határán fekvő település.
A HÉSz tervezett módosításával érintett 09/38 hrsz-ú Gksz jelű gazdasági kereskedelmi
szolgáltató területfelhasználású terület Pusztavám belterületén kívül, az Oroszlányra vezető út
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mentén, az út déli oldalán fekvő, az Oroszlányi út-Petőfi Sándor utca-Katica köz által határolt,
az ALU-Spán Kft. belterülettel határos gazdasági telephelye.

A rendezés alá vont terület lehatárolása

Hatályos Településszerkezeti terv 2016.10.
A Településszerkezeti terv nem módosul
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Hatályos Belterületi szabályozási terv kivágat (a 09/38 és 09/40 hrsz-ú földrészlet
összevonásra került, (a 09/40 hrsz megszűnt)

Hatályos Külterületi szabályozási terv kivágat 2016. Külterület 8. szelvény
(a 09/38 és 09/40 hrsz-ú földrészlet összevonásra került, (a 09/40 hrsz megszűnt)
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Telekalakítási helyszínrajz 09/38 és 09/40 hrsz-ú területek összevonásáról 2019.04.17.
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Nem hiteles térképmásolat 2020.06.04.
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1.2. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI
TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL
A településrendezési eszközök módosítása összhangjának igazolása szükséges a Magyarország
és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény
(továbbiakban OTrT), Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2020. (II.28.)
önkormányzati rendelete Fejér megye területrendezési tervéről (a továbbiakban: FmTrT) a
területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló
9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet (a továbbiakban: MvM rendelet) előírásaival.
A következőkben ismertetjük az OTrT és FmTrT Szabadbattyán Nagyközség közigazgatási
területére vonatkozó előírásait, övezeti szabályait, amelyek a jelen módosítási feladat által
érintettek, relevánsak.

Országos Területrendezési Terv (OTrT)
2. melléklet Az Ország szerkezeti terve vonatkozó részlete

Az OTrT Szerkezeti tervlapja szerint, Pusztavám Község közigazgatási területe az
erdőgazdálkodási, a mezőgazdasági és a vízgazdálkodási térség részét képezi, a település
belterületi és a külterületi fekvésű, beépítésre szánt területei a települési térségbe tartoznak.
A tervezési területet egyéb, országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózati elem nem
érinti.
Pusztavám Község közigazgatási területét az Országos Övezeti Terv alábbi térségi övezetei
érintik:


3/1. melléklet – Ökológiai hálózat magterületének övezete, ökológiai hálózat
ökológiai folyosójának övezete és az ökológiai hálózat puffer területének övezete



3/3. melléklet – Erdők övezete
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Pusztavám Község közigazgatási területét az OTrT 3. mellékletében meghatározott Országos
Övezeti Terv alábbi térségi övezetei nem érintik:


3/2. melléklet – Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete



3/4. melléklet - Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete



3/5. melléklet – Honvédelmi és katonai célú terület övezete

A terv a hatályos HÉSz és a HÉSz mellékletének, a Szabályozási tervnek a tartalmát a módosítás
hatálya alá vont területre vonatkozóan módosítja, a hatályos Településszerkezeti tervnek a
tartalmára a módosítás nem terjed ki.
A 09/38 hrsz-ú Gksz jelű gazdasági kereskedelmi szolgáltató területfelhasználású terület a
84/2010. (VIII. 25.) Ök. határozattal elfogadott, módosított Településszerkezeti terven és a
többször módosított 17/2004. (IX. 30.) önk. rendelettel jóváhagyott Szabályozási terven
adattári, erdőtervezett erdőterületet nem érint.
A 09/38 hrsz-ú területtel összevont és megszünt 09/40 hrsz-ú telekrész nem erdőtervezett
adattári erdő, de a TSZT-n és a Külterületi SZT-n Eg jelű gazdasági erdőterület, ami a jelen
módosítás során nem változik

A HÉSz és a Szabályozási terv módosítása a hatályos Településszerkezeti Terv
területfelhasználásával és a Szabályozási terv övezeti szabályozásával összhangban van. A
hatályos Településszerkezeti terv és Szabályozási terv tartalma a 09/38 hrsz-ú telek déli
telekrészének (korábbi 09/40 hrsz, ami megszűnt a telekösszevonással) erdőterületi kijelölése
és szabályozása várhatóan a településrendezési eszközök későbbiekben sorra kerülő
felülvizsgálata alkalmával módosul.
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A területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályairól szóló,
9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet (a továbbiakban: MvM rendelet) a Magyarország és egyes
kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló, 2018. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Trtv.) 19. § (4) bekezdésével összhangban, a kiemelt térségi övezetek érintettsége a
következő:
1. Ökológiai hálózat magterületének övezete: a települést érinti, a módosítás területét
nem (OTrT szerint)

2. Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete: a települést érinti, a módosítás
területét nem (OTrT szerint),
3. Ökológiai hálózat pufferterületének övezete: a települést érinti, a módosítás területét
nem (OTrT szerint),
4. Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete: a települést nem érinti (OTrT szerint),
5. Jó termőhelyi adottságú szántók övezete: a települést nem érinti (MvM rendelet 1.
melléklete szerint),
6. Erdők övezete: a települést érinti (OTrT szerint),
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7. Erdőtelepítésre javasolt terület övezete: a települést érinti, a módosítás területét nem
(MvM rendelet 2. melléklete szerint),

8. Tájképvédelmi terület övezete: a települést és a módosítás területét is érinti (MvM
rendelet 3. melléklete szerint),

9. Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete: a települést nem érinti
(OTrT szerint),
10. Vízminőség-védelmi terület övezete: a települést érinti, a módosítás területét nem
(MvM rendelet 4. melléklete szerint),
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11. Nagyvízi meder övezete: a települést nem érinti (MvM rendelet 5. melléklete szerint),
12. VTT-tározók övezete: a települést nem érinti (MvM rendelet 6. melléklete szerint),
13. Honvédelmi és katonai célú terület övezete: a települést nem érinti (OTrT szerint).

2. Fejér Megye Területrendezési Terve – FmTrT
Fejér Megye Önkormányzata a 7/2020. (II. 28.) sz. rendeletével fogadta el az új Fejér Megye
Területrendezési Tervét (továbbiakban: FMTrT), amely 2020. március 29-én lépett hatályba.
Az új FMTrT Térségi szerkezeti terve Pusztavám HÉSz és SZT módosítással érintett, a hatályos
településrendezési eszközökben beépítésre szánt 09/38 hrsz-ú Gksz jelű gazdasági
kereskedelmi szolgáltató területként jelölt és szabályozott területrészét települési
térségként jelöli.

Fejér Megye Területrendezési Terve 2. melléklet Térségi szerkezeti terve vonatkozó
részlete
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Az FmTrT Térségi szerkezeti terve, a település térségi területfelhasználásának és a műszaki
infrastruktúra-hálózatának térbeli rendjét határozza meg. A Szerkezeti terv szerint, jellemzően
a település külterületén, tervezett térségi kerékpárútvonal halad át a megyehatártól Mór
irányába. A Szerkezeti terv a település belterületétől északnyugati irányba kiindulva tervezett
térségi szerepű összekötő utat jelöl a megyehatár felé.

AZ FMTRT ALÁBBI ÖVEZETEI ÉRINTIK A MÓDOSÍTÁS HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ 09/38 HRSZ-Ú GKSZ JELŰ
GAZDASÁGI KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ TERÜLETET, ÍGY AZ EZEN ÖVEZETEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
RELEVÁNSAK:
3.4. melléklet Tájképvédelmi terület övezete
3.9. melléklet Ásványi nyersanyag vagyon övezete által érintett település
3.11. melléklet Földtani veszélyforrás terület övezete által érintett település
3.13. melléklet Turizmus szempontjából kiemelt, fejlesztendő övezet által érintett
település
3.15. melléklet Borvidéki és kertgazdálkodási fejlesztési övezet által érintett település
3.18. melléklet Karsztvízszint emelkedésével érintett terület övezete által érintett
település

FMTrT 3.3. melléklet Erdők övezete és az erdőtelepítésre javasolt területek övezete
Az FMTrT Erdők övezete és az erdőtelepítésre javasolt területek övezetei a 3.3. mellékletén
jelöltek szerint érintik a település területét, de nem érintik a települési térségbe tartozó 09/38
hrsz-ú Gksz jelű gazdasági kereskedelmi szolgáltató területet.
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FMTrT 3.1. melléklet Ökológiai hálózat övezetei
A 09/38 hrsz-ú Gksz jelű gazdasági kereskedelmi szolgáltató terület az FmTrT Térségi
szerkezeti tervének települési térségként meghatározott, továbbá nem tartozik az Országos
Ökológiai Hálózat egyik övezetéhez sem.
Pusztavám Településszerkezeti tervének területfelhasználása a Trtv./OTrT térségi
területfelhasználási kategóriák lehatárolásáról szóló 11.§ települési térségre vonatkozó
előírásaival nem ellentétes.
“d) a települési térség területén bármely települési területfelhasználási egység kijelölhető;”

FMTrT 3.4. melléklet Tájképvédelmi terület övezete
17
TOPO PLAN KFT.

PUSZTAVÁM KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA
A 09/38 HRSZ-Ú GKSZ JELŰ TERÜLETRE VONATKOZÓAN 2020. DECEMBER
A 09/38 hrsz-ú Gksz jelű gazdasági kereskedelmi szolgáltató terület az FmTrT 3.4. mellékletén
lehatárolt Tájképvédelmi terület övezetébe tartozik, ahol az MvM rendelet 4.§-a és a
Településkép védelméről szóló helyi rendelet vonatkozó előírásainak érvényt kell szerezni. A
településrendezési eszközök későbbi felülvizsgálata során a Tájképvédelmi terület övezetének
lehatárolása pontosítható. A hatályos TSZT és SZT „Táji településkép-védelmi terület határa”ként határolja le az ilyen érintettségű településrészeket, ami nem érinti a 09/38 hrsz-ú Gksz
jelű gazdasági kereskedelmi szolgáltató területet.

FMTrT 3.6. melléklet Vízminőség-védelmi terület övezete

FMTrT 3.19. melléklet Naperő létesítése szempontjából korlátozottan igénybe vehető
terület övezete
18
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Az FmTrT 3.19. melléklet Naperő létesítése szempontjából korlátozottan igénybe vehető
terület övezete Pusztavám Község mezőgazdasági területein korlátozza a naperőművek
számára tervezett igénybe vételt, a táj- és természetvédelmi érintettségű mezőgazdasági
területek más célú hasznosítását.
A HÉSz és az SZT tervezett módosítása ezzel a korlátozással nem ellentétes, a 09/38 hrsz-ú
Gksz jelű gazdasági kereskedelmi szolgáltató terület az övezettel nem érintett.

1.3. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI ELŐZMÉNYEK
1.3.1. A hatályban lévő településrendezési eszközök
Pusztavám Településrendezési Eszközeinek felülvizsgálata még nem történt meg. A
felülvizsgálat keretében majd a későbbiekben készül el a Község új Településfejlesztési
Koncepciója, Településszerkezeti terve és Helyi Építési Szabályzata, és annak mellékleteként a
Szabályozási Terve.
Pusztavám Község hatályos településrendezési eszközei:
-

84/2010. (VIII. 25.) Ök. határozattal elfogadott, módosított Településszerkezeti terve

-

17/2004. (IX. 30.) önk. rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási
terv.

1.3.2. A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemek
A hatályos Településszerkezeti terv a 09/38 hrsz-ú teleknek a 2019. évi telekegyesítést
megelőző időben aktuális területét Gksz jelű gazdasági kereskedelmi szolgáltató területként,
a telekegyesítés után megszűnt, a telekegyesítést megelőzően 09/40 hrsz-ú telekrészét
erdőterületként határozza meg. A tervezett HÉSz és SZT módosítás a Településszerkezeti terv
változatlanul hagyásával történik.
1.3.3. A hatályos Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv megállapításai, megvalósult
elemek
A 17/2004. (IX.30.) önkormányzati rendelettel megállapított HÉSz 8.§ (4) bekezdése a 09/38
hrsz-ú terület Gksz jelű gazdasági kereskedelmi szolgáltató terület építési övezetére
vonatkozóan az alábbi építési előírásokat tartalmazza:
beépítési mód:
beépítettség:
építménymagasság:
zöldfelület:

szabadonálló álló
40 %
7,5 m
20 %
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1.4. TÁJI- ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK VIZSGÁLATA
A 09/38 hrsz-ú telek telekegyesítés előtti telekrészén kijelölt és szabályozott Gksz jelű
gazdasági kereskedelmi szolgáltató területének nincs természetvédelmi érdekű érintettsége.
A rendezés hatálya alá vont terület nem része a Nemzeti Ökológiai Hálózatnak. A hatályos TSZT
és SZT a „Táji településkép-védelmi terület határa” jelöléssel lehatárolta az ilyen érintettségű
településrészeket, ami azonban nem foglalja magában a 09/38 hrsz-ú Gksz jelű gazdasági
kereskedelmi szolgáltató területet. A módosítás hatálya alá vont terület része a 2020.
márciusában elfogadott FmTrT 3.4 mellékletén meghatározott Tájképvédelmi terület
övezetének.
1.5. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER VIZSGÁLATA
A Helyi Építési Szabályzat tervezett módosítása a település zöldfelületi rendszerét nem érinti.
A tervezett módosítás a település zöldfelületeinek értékét érdemben nem befolyásolja. A HÉSz
módosítás eredményeként a meglévő beépítésre szánt, 09/38 hrsz-ú Gksz jelű gazdasági
kereskedelmi szolgáltató területként meghatározott telken a beépíthetőség 40%-ról 60%-ra
nő, a kötelező zöldfelület állami főépítészi engedéllyel az OTÉK előírásainál megengedőbb
módon 20%-ról 10%-ra csökkenhet. Új beépítésre szánt terület kijelölésére nem kerül sor.
1.6. AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VIZSGÁLATA
1.6.1. Területfelhasználás vizsgálata
A Helyi Építési Szabályzat módosításával érintett 09/38 hrsz-ú terület területfelhasználása
Gksz jelű gazdasági kereskedelmi szolgáltató terület.
1.6.2. Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek a tervezési területen
A Helyi Építési Szabályzat és a Szabályozási terv módosítása a már kialakult, beépítésre szánt,
09/38 hrsz-ú Gksz jelű gazdasági kereskedelmi szolgáltató terület övezetére terjed ki.
A módosítás a Településszerkezeti tervet és azon belül beépítésre nem szánt területeket nem
érint, a beépítésre szánt területek nagysága és területi viszonya nem változik.
1.7. AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÉRTÉKEI
A Helyi Építési Szabályzat és a Szabályzat módosításával érintett beépített, 09/38 hrsz-ú Gksz
jelű gazdasági kereskedelmi szolgáltató területen és a szűkebb környezetében nincs műemlék,
helyi épített örökség. A hatályos Településszerkezeti terv és Szabályozási terv a területet is
érintő nyilvántartott régészeti lelőhelyet nem jelöl a korábbi örökségvédelmi adatszolgáltatás
alapján.
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 85/A. § (1) Örökségvédelmi
hatástanulmányt kell készíteni a település településfejlesztési koncepciójának kidolgozása
során. Ha a településfejlesztési koncepció készítésekor nem készült, vagy a rendezés alá vont
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területre nincs örökségvédelmi hatástanulmány, vagy van, de az tíz évnél régebbi, akkor azt a
rendezés alá vont területre el kell készíteni. Nem kell örökségvédelmi hatástanulmányt
készíteni, ha az Étv. 8. § (2) bekezdése szerinti véleményezési eljárásban az illetékes
államigazgatási szerv véleménye szerint a rendezés alá vont terület örökségvédelmi
szempontból nem érintett.
A HÉSz tervezett módosítása a meglévő beépítésre szánt, 09/38 hrsz-ú Gksz jelű gazdasági
kereskedelmi szolgáltató terület övezetére vonatkozóan közvetve sem sért örökségvédelmi
érdekeket.
1.8. KÖZLEKEDÉS
A jelen módosítási feladat nem teszi szükségessé a közlekedési javaslatok megváltoztatását, a
hatályos TSZT, HÉSZ és SZT közlekedési munkarészei nem változnak.
A tervezési terület jelenlegi és tervezett úthálózati kapcsolatai sem változnak, a telek
úthálózati kapcsolatát a nyugati oldalán lévő Katica köz és a Petőfi Sándor utca biztosítja.
1.9. KÖZMŰVESÍTÉS
A településrendezési eszközök később várható felülvizsgálata során a teljes közigazgatási
területre elkészülnek a (rajzi és szöveges) közműves munkarészek.
Jelen módosítási feladat nem teszi szükségessé a közművesítési és elektronikus hírközlési
javaslatok megváltoztatását, a hatályos TSZT, HÉSZ és SZT közművesítési munkarészei nem
változnak.
1.10. KÖRNYEZETVÉDELEM
A területen nem ismert a környezetvédelmi határértékeket elérő vagy azt meghaladó
igénybevétel, kibocsátás, illetve szennyezettség.
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II. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT MUNKARÉSZEI
Pusztavám Község Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási terve módosítása a hatályos
Településszerkezeti terv tartalmával összhangban, a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3.
melléklete tartalmi követelményei, valamint Pusztavám Község megbízott Főépítésze által
meghatározott tartalmi követelmények szerint került módosításra.

2. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA
2.1. A HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVET ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK
A HÉSz és az SZT a már kialakult, beépítésre szánt, 09/38 hrsz-ú Gksz jelű gazdasági
kereskedelmi szolgáltató terület övezetére vonatkozó tervezett módosítása a
Településszerkezeti terv módosítását nem igényli. A hatályos Településszerkezeti terv
tartalma nem módosul.
A tervezett változtatás a Településszerkezeti terv módosítását nem igényli. A telekegyesítés
után kialakult új 09/38 hrsz-ú telek, a 09/38 és 09/40 hrsz-ú telkek korábbi közös telekhatára
–ami a hatályos TSZT szerint egyben tervezett belterületi határ is - mentén, a
Településszerkezeti terv változatlanul hagyásával, két területfelhasználási egységbe –
gazdasági kereskedelmi szolgáltató és erdőterület – tartozik továbbra is.

2.2. A TERÜLETI TERVEKNEK VALÓ MEGFELELÉSEK IGAZOLÁSA
Lásd 1.2. pont
2.3. TÁJRENDEZÉSI JAVASLATOK
2.3.1.Tájhasználat, tájszerkezet javaslata
A módosítás kapcsán új beépítésre szánt terület kijelölésére nem kerül sor. A HÉSz és az SZT
módosításával a már kialakult, beépítésre szánt, 09/38 hrsz-ú Gksz jelű gazdasági
kereskedelmi szolgáltató terület övezetére vonatkozóan – a TSZT területfelhasználásának
változatlanul hagyásával - új Gksz-1 jelű építési övezet kijelölése történik.
A 09/38 hrsz-ú Gksz jelű gazdasági kereskedelmi szolgáltató területen a módosítás alkalmával
szabályozott új Gksz-1 jelű építési övezetben a beépíthetőség mértéke 40%-ról 60%-ra
változik, ami a tájhasználat jellegét nem befolyásolja, de egy telekre, az érintett 09/38 hrsz-ú
ingatlan Gksz-1 jelű övezetben szabályozott telekrészére vonatkozóan az építhetőség
intenzitásának növekedésével jár.
A módosítás a lokális jellege, kis területi kiterjedése miatt nem okoz kedvezőtlen változásokat
a táji, környezeti adottságban, a hatályos tervekben meghatározott, tervezett
tájhasználatban. A kialakult tájhasználatra, illetve táji-, természeti adottságokra, értékekre
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tekintettel, a jelenlegi tényleges területhasználatnak megfelelően, a hatályos
településrendezési eszközökben gazdasági kereskedelmi szolgáltató területfelhasználásban
lévő, 09/38 hrsz-ú Gksz jelű terület területfelhasználása nem változik. A Szabályozási terven a
09/38 hrsz-ú Gksz jelű terület jelenlegi építési övezeti besorolása a Gksz-1 jelű építési övezeti
besorolásra módosul.
2.3.2. Biológiai aktivitás érték
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló, 1997. évi LXXVIII. Tv. (Étv.)7.§ (3) bek. b)
pontja szerint, újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg, a település
közigazgatási területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez
képest nem csökkenhet. A tervek készítésekor a területek biológiai aktivitásértékét a 9/2007.
(IV.3.) ÖTM rendelet, mint a törvényben hivatkozott külön jogszabály előírásai szerint kell
számítani. A módosítás kapcsán a Településszerkezeti terv tartalma nem változik, új
beépítésre szánt terület kijelölésére nem kerül sor, így a biológiai aktivitásérték számítása nem
szükséges.
2.3.3. Tájvédelmi és tájképvédelmi javaslatok
A település területe és azon belül a HÉSz és SZT módosítással érintett 09/38 hrsz-ú Gksz jelű
gazdasági kereskedelmi szolgáltató terület része az MvM rendelet 3. mellékletében
meghatározott tájképvédelmi terület övezetének, valamint az FmTrT 3.4. mellékletén
lehatárolt Tájképvédelmi terület övezetének, ahol az MvM rendelet 4.§-a és a Településkép
védelméről szóló helyi rendelet vonatkozó előírásainak érvényt kell szerezni. A
településrendezési eszközök későbbi felülvizsgálata során a Tájképvédelmi terület övezetének
lehatárolása pontosítható. A tervezett módosítás, a jellege és nagyságrendje
figyelembevételével, tájképvédelmi szempontból és a településkép védelme szempontjából
sem kifogásolható. A beépítés lehetősége a területfelhasználás módosítása nélkül, az övezeti
módosítások következtében a területre vonatkozó hatályos építési előírásokhoz viszonyítva
változik, megnő. Az építés a hatályos Helyi Építési Szabályzat (HÉSz) és a Településkép védelmi
rendelet (TKR) előírásainak, valamint a Településképi Arculati Kézikönyv ajánlásainak
figyelemmel történhet az építmények tájba illő kialakítása érdekében.
A 09/38 hrsz-ú Gksz jelű gazdasági kereskedelmi szolgáltató területen a HÉSz módosítás
alkalmával szabályozott új Gksz-1 jelű építési övezetben a beépíthetőség mértéke 40%-ról
60%-ra változik.
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló
25/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: TKR) 49.§ előírása szerint:
„49. § Településkép véleményezési eljárást kell lefolytatni a jogszabályban építésügyi hatósági
engedélyhez kötött építmény településképet érintő építésére, bővítésére, átalakítására
vonatkozó építési, összevont vagy fennmaradási engedélyezési eljárást megelőzően, amely az
építmény külső megjelenésének, valamely homlokzatának változásával jár.
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A TKR 52.§ előírásai szerint:
„52.§ (1) A településképi véleményezés során vizsgálni kell
a) a településképi követelményeknek való megfelelést,
b) a településképi rendelet hiányában a telepítés (a környezetbe illeszkedés, a beépítés vagy
az építészeti jellegzetesség és látvány, a helyi jelleg védelme) településképbe való
illesztését, a helyi építészeti érték érvényre juttatását, azokra gyakorolt hatását…..”
A TKR 2. melléklete alapján a 09/38 hrsz-ú Gksz jelű gazdasági kereskedelmi szolgáltató terület
a településképi szempontból meghatározó területek lehatárolásán az ”Erdők” területi
kategóriájában szerepel. A TKR 2. mellékletén erdőként jelölt, de a településrendezési
eszközökben gazdasági területként meghatározott 09/38 hrsz-ú Gksz jelű gazdasági
kereskedelmi szolgáltató területre a TKR általános előírásai alkalmazhatók, a 12.B) fejezetének
22.§ előírásai csak közvetve vonatkoztathatók a módosítással érintett terület településképi
szempontból megfelelő kialakítására. A TKR nem fogalmaz meg ezen településrészére
vonatkozó speciális településképi, illetve tájkép védelmi előírásokat.
2.4. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE
2.4.1. Zöldfelületi rendszer elemeinek fejlesztése
A módosítás a település zöldfelületi rendszerét érdemben nem befolyásolja.
A módosítás nincs hatással, a település kialakult meglévő és a tervezett zöldfelületi elemeire,
azok rendszerére.
A módosítás kapcsán, új beépítésre szánt terület kijelölésére nem kerül sor. A módosítás ezért
a
hatályos
településrendezési
eszközökben
már
meghatározott,
tervezett
területfelhasználásokhoz képest, nem okoz kedvezőtlen változásokat a táji, környezeti
adottságokban. A tervezett módosítás eredményeként a terület tényleges és számított
biológiai aktivitásértéke sem változik.
2.4.2. Zöldfelületi ellátottság alakulása
A módosítás, a település lakosságának zöldfelületi ellátottságára nincs kihatással.
2.5. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK
A jelen módosítási feladat nem teszi szükségessé a közlekedési javaslatok megváltoztatását, a
hatályos TSZT, HÉSz és SZT közlekedési munkarészei lényegileg nem változnak.
Gépjármű elhelyezés, parkolás
A tervezési területen továbbra is, az OTÉK és a HÉSz előírásai szerint kell biztosítani a szükséges
parkolóhelyeket és a rakodási lehetőséget.
2.6. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLATOK
A jelen módosítási feladat nem teszi szükségessé, a közművesítési javaslatok
megváltoztatását, a hatályos TSZT, HÉSz és SZT közművesítési munkarészei nem változnak.
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3. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ
A SZABÁLYOZÁS CÉLJAINAK ÉS ESZKÖZEINEK ISMERTETÉSE, AZOK ÖSSZEFÜGGÉSEI, A SZABÁLYOZÁS
ALAPELVE, A VÁLTOZTATÁSI SZÁNDÉKOK JAVASLATA, A SZABÁLYOZÁS ESZKÖZEINEK
ÖSSZEFOGLALÁSA

A Helyi Építési Szabályzatban (HÉSz) és a Szabályozási terven (SZT) az alábbi módosítások
szükségesek:
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 88/2020. (IX.14.) számú határozatával
(lásd: Tervirat-1) döntött a 09/38 hrsz-ú Gksz jelű gazdasági kereskedelmi szolgáltató terület
kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról és a módosítási eljárás megindításáról.
Fentiek értelmében jelen tervmódosítás során, Pusztavám Község hatályos Helyi Építési
Szabályzata és Szabályozási terve a 09/38 hrsz-ú területen jelölt Gksz jelű gazdasági
kereskedelmi-szolgáltató építési övezetre vonatkozóan módosul. A Pusztavám Község Helyi
Építési Szabályzatáról szóló 17/2004. (IX.30.) önkormányzati rendelet 8.§ (4) bekezdésében a
nemcsak a 09/38 hrsz-ú területre vonatkozóan meghatározott alábbi építési előírások a
tulajdonos kérésének figyelembe vételével változnak:
beépítési mód:
beépítettség:
építménymagasság:
zöldfelület:

szabadonálló álló
40 %
7,5 m
20 %

A tervezett módosításról szóló előzetes tájékoztatásra, illetve a környezet védelméért felelős
szerveknek a várható környezeti hatások jelentősége alapján a környezeti vizsgálat
szükségességéről szóló megkérdezésére érkezett előzetes válaszokból a Duna-Ipoly Nemzeti
Park Igazgatóság a levelében (Üi.sz.: DINPI/5087-1/2020.) jelezte, hogy a tájékoztatás alapján a
Gksz jelű építési övezet előírásainak tervezett módosítása a 09/38 hrsz-ú területen kívül más,
ebben az építési övezetben kijelölt területet is érinthet, ezért szükségesnek tartja, a módosítás
területének pontosítását, vagy a 09/38 hrsz-ú területre vonatkozóan egy új Gksz építési övezet
kijelölését.
A tulajdonos a 09/38 hrsz-ú Gksz jelű gazdasági kereskedelmi szolgáltató területén a meglévő
beépítést bővíteni szeretné, aminek akadálya, hogy a 09/38 hrsz-ú telek Gksz jelű építési
övezetbe sorolt telekrészére vonatkozó beépítettség mértékét már kihasználta és a Gksz jelű
övezet területének növeléséhez szükséges településrendezési eszközök módosításához a
célzott pályázati kiírások szerint jelenleg nem áll rendelkezésre elegendő idő. Ezért a Gksz jelű
terület változatlanul hagyásával az adott területre vonatkozó beépíthetőség intenzitásának
növelése adhat megoldást a pályázati lehetőségek kihasználására megoldást.

25
TOPO PLAN KFT.

PUSZTAVÁM KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA
A 09/38 HRSZ-Ú GKSZ JELŰ TERÜLETRE VONATKOZÓAN 2020. DECEMBER
A hatályos Helyi Építési Szabályzatban a 09/38 hrsz-ú Gksz jelű gazdasági kereskedelmi
szolgáltató területre meghatározott építési övezeti előírások alábbiak szerint a tulajdonos
kérésének figyelembe vételével, új Gksz-1 jelű építési övezet kijelölésével változnak:
-

beépítési mód:
beépítettség:
építménymagasság:
zöldfelület:

szabadon álló helyett
40%
helyett
7,5m
helyett
20%
helyett

oldalhatáron álló
60 %
9m
10 %

4. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK, KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS
A tervmódosítás az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló,
2/2005.(I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: KV. Rendelet) hatálya alá tartozik. A KV.
Rendelet 1. § (3) a), 4. § (2) bekezdése, valamint a 3. számú melléklet II. pontja alapján a
környezet védelméért felelős államigazgatási szervektől a véleménykérés megtörtént, arra
vonatkozóan, hogy a tárgyi területre, az előzetes tájékoztatásban foglalt változtatási
szándékok ismeretében, a hatáskörükbe tartozó környezet- vagy természetvédelmi
szakterületet illetően, a megítélésük szerint, a tervezett változtatások következtében várhatóe jelentős környezeti hatás, valamint megtörtént arra vonatkozóan a nyilatkozat kérés, hogy
szükségesnek tartják-e, a 2/2005. (I.11.) kormányrendelet szerinti, környezeti vizsgálat
lefolytatását és környezeti értékelés készítését. A válaszadók nem tartották szükségesnek
környezeti vizsgálat lefolytatását és környezeti értékelés készítését.
A KV. Rendelet 4.§ (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével, a 2. sz. mellékletben
foglalt szempontok alapján értékelve a változtatásokat, a terv kidolgozója sem tartja
szükségesnek a környezeti vizsgálat lefolytatását. Pusztavám Község Önkormányzata a
környezet védelméért felelős szevek véleményének a figyelembe vételével, a 13/2020. (XI.16.)
számú határozatában döntött arról, hogy a környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja
szükségesnek. (lásd: Tervirat-2)
A tervezett módosítás megvalósulása következtében nem várható jelentős környezeti hatás,
illetve a várható környezeti hatás lényegesen nem tér el a hatályos tervek megvalósulása
esetén várható környezeti hatások jellegétől és mértékétől. A hatások jellegének és
mértékének megítélésénél az alábbiak alapvetőek:
A tervmódosítás során a Településszerkezeti terv nem módosul, új beépítésre szánt terület
kijelölésére nem kerül. A Helyi Építési Szabályzat előírásai módosulnak a Pusztavám, külterület
09/38 hrsz-ú teleknek a Gksz jelű gazdasági kereskedelmi terület építési övezetben
szabályozott részére vonatkozóan. A Gksz jelű építési övezet beépíthetőségére vonatkozó
paraméterek változását az alábbiak szerint tervezett a módosítás során
-

beépítési mód:
beépítettség:
építménymagasság:
zöldfelület:

szabadon álló helyett
40% helyett
7,5m helyett
20% helyett

oldalhatáron álló
60 %
9m
10 %
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A terület használatának intenzitása a módosítás eredményeként nő a beépített terület, az
építési telek nagyságának növelése nélkül.
A Pusztavám, külterület 09/38 hrsz-ú teleknek a Gksz jelű gazdasági kereskedelmi terület
építési övezetén kívüli, a hatályos SZT szerint Eg jelű gazdasági rendeltetésű erdő területrészét
a módosítás nem érinti.
A várható környezeti hatások
a) A terv, a tervezett változtatások megvalósítása egyszeri.
b) A meglévő környezeti hatások jellege, nagyságrendje nem változik számottevően.
A területen a módosítás eredményeként további épületbővítés megjelenése várható, a
beépíthetőség feltételének módosítása függvényében.
c) A terv megvalósulása nem jár az országhatáron átnyúló környezeti hatásokkal.
d) A tervezett módosítások megvalósítása a jelenlegi ismeretek alapján nem idéz elő olyan
környezeti változásokat, amelyek az emberi egészségre, a környezetre kockázatot
jelentenek.
e) A változtatással érintett terület kiterjedése, a területhasználat intenzitás növekedésének
környezeti hatása nem jelentős.
f) A terv nem érint védett területet. A módosítás hatálya alá vont 09/38 hrsz-ú terület nem
része a Nemzeti Ökológiai hálózatnak, a Natura 2000 területek kijelölése sem érinti. A
terület része a Tájképvédelmi terület övezetének.
g) A terv megvalósulása az övezeti építési előírások és a környezet védelmére vonatkozó
előírások betartása esetén közvetve sincs jelentősen kedvezőtlen hatással a környezetre.
3.a) A módosítás hatálya alá vont területen kulturális örökség, régészeti lelőhely nem
található. A módosítás hatálya alá tartozó területeken sérülékeny, a változtatás által
veszélyeztetett természeti érték nem ismert.
b) A területen nincs a környezetvédelmi határértékeket [Kvt. 4. § s), t), u) pontjai] elérő vagy
azt meghaladó igénybevétel, kibocsátás, illetve szennyezettség.
c) A módosítás hatálya alá vont területen tervezett változtatás nem eredményez a hasznosítás
jellegében változást, a terület gazdasági kereskedelmi hasznosításának megtartása mellett a
területhasználat, a beépíthetőség intenzitása nő az új építési övezeti szabályozásnak
megfelelően.
A fentiekben bemutatott és értékelt, jól azonosítható, nem jelentős környezeti hatásokon
kívül egyéb más környezeti hatás vagy környezeti konfliktus megjelenése a terv
megvalósulása kapcsán nem várható a település területén.
A terv a táj, illetve a terület eltartó képességéhez alkalmazkodó helyi társadalmi-kulturális,
gazdasági-gazdálkodási hagyományokat nem gyengíti, a hatásokat értékelve inkább erősíti
azok érvényesülését. A terv megvalósulása nincs jelentős, érdemi hatással a környezeti
elemek rendszereire, folyamataira, szerkezetére, különösen a tájra, településre, klímára,
természeti (ökológiai) rendszerre, a biodiverzitásra.
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Az ismertetett környezeti következmények alapján a következők állapíthatók meg:
A terv megfelel a vonatkozó környezetvédelmi, értékvédelmi jogszabályokban foglalt
előírásoknak. A terv megvalósulásának várható környezeti hatása a megfelelő intézkedések
érvényesítésével nem jelentős, a jó környezetminőség megőrzését szolgálja.
A terv alátámasztására készülő környezetvédelmi- táj-, természetvédelmi szakági
munkarészben a várható környezeti hatások és a szükséges környezetvédelmi intézkedések
feltárásra kerülnek.
Pusztavám Község Önkormányzata, mint a terv kidolgozója az egyes tervek, illetve programok
környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet 4.§ (3) bekezdésében foglaltaknak
megfelelő tartalmú fenti részletes tájékoztatás, illetve a 2. számú mellékletben foglalt
szempontok fentiek szerinti figyelembe vételével történt előzetes értékelés alapján
megállapítja, hogy a tervezett változtatások várható környezeti hatása nem jelentős, ezért
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 88/2020. (IX.14.) határozatában úgy
döntött, hogy a környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek.

A környezeti vizsgálat szükségessége tekintetében megkeresett szervek és a megkeresésre
beérkezett válaszok
Környezet védelméért felelős
Vélemény
szerv
Fejér Megyei Kormányhivatal A környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek.
Állami Főépítész
Fejér Megyei Kormányhivatal A környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek.
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály
A tájékoztatásban a módosítási elképzelés (a Gksz övezet előírásainak az
alábbiak szerinti módosítása: beépítési mód szabadon álló helyett
oldalhatáron álló; beépítettség 40% helyett 60%; építménymagasság 7,5 m
helyett 9m; zöldfelület 20% helyett 10%) kizárólag a 09/38 hrsz-i számú
ingatlanra vonatkozik. Ezzel szemben a településen több helyen is van Gksz
övezet kiszabályozva, e tekintetben ezek bemutatása híján a tájékoztató
hiányos, nem megfelelő: a HÉSZ módosításról, annak hatásairól nem nyújt
teljes körű tájékoztatást, nem mutatja be azokat a további területeket, ahol
Duna-Ipoly Nemzeti Park
a HÉSZ módosítási elképzelés jóváhagyásával szintén megváltoznának az
Igazgatóság
építés feltételei.
Vagy kérjük a tájékoztató kiegészítését a fentiek tekintetében, vagy kérjük a
09/38 hrsz tekintetében külön Gksz övezet meghatározását a bemutatott
paraméterekkel és a tájékoztató ilyen értelemben vett átdolgozását.
Fel szeretnénk hívni a figyelmet arra, hogy az országos településrendezési és
építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. számú
melléklet 9. pontja értelmében kereskedelmi, szolgáltató gazdasági
övezetben a legkisebb zöldfelületi arány 20%-nál nem lehet kisebb
Fejér Megyei
Nem válaszolt.
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Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Vízügyi és Vízvédelmi Hatóság
Fejér Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Hatósági Osztály
Fejér Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály
Pest Megyei Kormányhivatal
Földművelésügyi és Erdészeti
Főosztály
Veszprém Megyei
Kormányhivatal
Hatósági Főosztály
Bányászati Osztály
Budapest Főváros
Kormányhivatala
Népegészségügyi Főosztály
Fejér Megyei Kormányhivatal
Földhivatali Főosztály
Fejér Megyei Kormányhivatal
Agrárügyi Főosztály
Növény- és Talajvédelmi
Osztály
Budapest Főváros
Kormányhivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi
Főosztály
Építésügyi és Örökségvédelmi
Koordinációs Osztály
Nemzeti Népegészségügyi
Központ
(Országos Tisztifőorvosi
Hivatal)
Országos Környezetvédelmi
Tanács

A környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek.

A környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek.
Nem válaszolt.

A településrendezési eszközök módosításával kapcsolatban megállapítható,
hogy földtani, ásványvagyon védelmi és bányászati jogot érintő problémát
nem vet fel. Az idézett kormányrendelet szerinti környezetvizsgálat, a
Bányafelügyelet feladatkörének szempontjából szükségtelen.
A község területén természetes gyógytényező érintettsége nem áll fenn,
ezért jelen esetben a BFKH véleményezési lehetőséggel nem rendelkezik.
A környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek.
A környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek.

A környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek.

A környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek.

A környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek.
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PUSZTAVÁM KÖZSÉG
HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK és
SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA
a 09/38 hrsz-ú területen új Gksz-1 jelű építési övezetre
vonatkozóan
EGYEZTETÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ -

314/2012. KORM. R. 42.§ TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SZERINT

(A módosítás, a 314/2012. Korm. r. 45.§ (2) a) pontja szerint, az OTÉK 2012.aug.6-án hatályos tartalmi
követelményei és jelmagyarázata alkalmazásával készült!)

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT és
SZABÁLYOZÁSI TERV
MÓDOSÍTÁSA
TERVEZET

2020. december hó

TOPOLAND Tervező és Tanácsadó Bt.
2040 BUDAÖRS, PATKÓ UTCA 1. IV.em.31.
TEL: +36 30/246-8132; +36 70/367-5331
E-MAIL: pocsok@gmail.com
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JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ - TERVEZET
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2020. (……) önkormányzati rendelete
Pusztavám Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló
17/2004. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésének 6. pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 42.§-ban biztosított záró szakmai
véleményezési jogkörében eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész, valamint a
Partneri egyeztetés szabályairól szóló 7/2017. (V.12.) önkormányzati rendeletben foglalt
partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1.§

Pusztavám Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 17/2004. (IX. 30.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: R.) mellékletét képező Pusztavám belterület szabályozási
tervlapjai 8.1-4 számú tervlapja helyébe az 1. melléklet 8.1-4 számú tervlapja lép.

2.§

A R. 8.§-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

“(4a) A Gksz-1 jelű építési övezetben
a) a beépítési mód: oldalhatáron álló,
b) a legnagyobb beépítettség: 60 %,
c) a legnagyobb építménymagasság: 9,0 m, és
d) a legkisebb zöldfelület: 10 %”
3.§

E a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő
napon hatályát veszti.
…………..……………………………………………
Csordás Mihály
polgármester

…………………………………..………………..
Dr. Iván Szilvia
jegyző

Záradék:
A rendeletet 2020. ………………napján kihirdettem.
…………………………………..………………..
Dr. Iván Szilvia
jegyző
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