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1.1 BEVEZETÉS,  ELŐZMÉNYEK 

 
Jelen településrendezési eszköz részleges módosítása Dömsöd nagyközség településszerkezeti 
terve, Szabályozási terve és Helyi Építési Szabályzata részleges módosítására több területre 
vonatkozóan Dömsöd nagyközség Önkormányzata megbízásából készül. A megbízás a jóváhagyott 
tervben szereplő 5 kisebb területre vonatkozik. A tervezési feladat a hatályos településszerkezeti terv 
és szabályozási terv részleges módosításának elkészítése volt 5 területrészre, hogy a megváltozott 
önkormányzati igényeknek megfeleljen a terv. 
 
A Képviselőtestület a 36/2019. (III.27), 37/2019. (III.27.), 38/2019. (III.27.), 41/2019. (III.27.) és 
42/2019. (III.27.) sz. határozataiban rögzítette Településrendezési eszköz módosítási igényét:  
 
Jelen településrendezési eszköz módosítás a Dömsöd belterületén és külterületén tervezett 
módosításokra vonatkozóan Dömsöd nagyközség Önkormányzata megbízásából készül.  
 
A tervi megoldások kidolgozásában a hatályos településfejlesztési koncepció megfelelő alapot biztosít 
a tervmódosításhoz, ennek módosítása nem szükséges. 

 
A módosítás a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendeletnek megfelelő követelmények alapján, az adott 
dokumentációs fázisnak megfelelő részletességű szöveges és rajzi munkarészekkel készült el.  
 
Munkánk során figyelembe vettük az Önkormányzat és a tulajdonosok igényeit, a területek 
adottságait, a jóváhagyott településrendezési eszközök vizsgálati és tervi munkarészeinek készítése 
során rendelkezésünkre álló vizsgálatok eredményeit, valamint egyeztetést folytattunk az 
Önkormányzattal.  
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1.2 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVELŐZMÉNYEK  

 
Eredetileg 2002-ben készült el Dömsöd nagyközség közigazgatási területére vonatkozó 
Településszerkezeti és Szabályozási terve valamint Helyi Építési Szabályzata. A Településszerkezeti 
terv a 112/2002.(XII. 29.) Kt. határozattal lett jóváhagyva majd később módosítva lett az 202/2013. 
(XII. 19.) Kt. Határozattal. A Helyi Építési Szabályzat és a Szabályozási terv a 20/2013. (XII. 31.) Kt. 
rendelettel lett jóváhagyva.  
 
A tervi megoldások kidolgozásában a hatályos településfejlesztési koncepció megfelelő alapot biztosít 
a tervmódosításhoz, módosítása nem szükséges. 

 

Dömsöd hatályos Településszerkezeti terve 
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Dömsöd hatályos belterületi szabályozási terve: 

 
 

Dömsöd hatályos külterületi szabályozási terve: 
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1.3 A  TERÜLETFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOKKAL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK 

VIZSGÁLATA 
 

A módosítás célja  
Illeszkedés a Pest Megyei 

Fejlesztési Koncepció 
célrendszeréhez 

Illeszkedés az Országos 
Területfejlesztési Koncepció 

célrendszeréhez 

Új településközponti vegyes 
övezet kijelölése. 

A változtatás szolgálja a 
„kreatív tudásalapú 
társadalom, az oktatás 
intézményrendszerének 
infrastrukturális és tartalmi 
megújítása, a kultúra, a 
kulturális értékek megőrzése, 
fejlesztése” c. 
megyei célkitűzést. 

A változtatás kapcsolódik a 
települések környezetének 
fejlesztésére vonatkozó 
országos célkitűzésekhez. 

Különleges mezőgazdasági 
üzemi terület kijelölése  

A változtatás szolgálja a 
„gazdaság teljesítményének, 
hatékonyságának, 
stabilitásának erősítése, több 
lábon álló gazdaság” c. megyei 
célkitűzést. 

A változtatás kapcsolódik a  
területi különbségek 
csökkentése, térségi 
felzárkóztatás és 
gazdaságösztönzésre 
vonatkozó országos 
célkitűzésekhez. 

Különleges rekreációs sport  
terület kijelölése  

A változtatás szolgálja az 
„egészséges társadalom, a 
megye lakosságának 
egészségi állapotának 
javítása” illetve a „családbarát 
megye” megyei célkitűzést. 

A változtatás kapcsolódik a 
társadalom egészségi állapota 
javítására, illetve a települések 
környezetének fejlesztésére 
vonatkozó országos 
célkitűzésekhez. 

 
 
 

1.4 A  TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA  

 
A település területét az alábbi területrendezési tervek érintik: 

− 2018. évi CXXXIX. törvény az Országos Területrendezési Tervről (továbbiakban: OTrT) 

− Pest megye Területrendezési Terve (PMTrT)  
 
A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. 
törvény (továbbiakban: MaTrT) szerint: 

„11. A térségi övezetek lehatárolása 

22. § A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési 
eszközök készítése során a térségi övezetek által érintett területeket az e törvény 
felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet szerint, az abban meghatározott 
államigazgatási szervek előzetes adatszolgáltatását mérlegelve kell lehatárolni. A 
mérlegelésnél az e törvényben és a megyei területrendezési tervben meghatározott szerkezeti 
terv szerinti települési térséget kell elsősorban figyelembe venni. 

23. § (2) A településrendezési eszközök készítésénél a kiemelt térségi és megyei 
területrendezési terv térségi övezeteinek lehatárolásához képest a térségi övezetek csak - az 
e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott - illetékes 
államigazgatási szervek egyetértése esetén változtathatók meg, kivéve a 22. § szerinti esetet. 
Ha az illetékes államigazgatási szervnek a térségi övezet lehatárolására vonatkozó 
adatszolgáltatása eltér az OTrT-ben, a területrendezésért felelős miniszter  
19. § (4) bekezdése szerinti rendeletében, illetve a kiemelt térségi és megyei területrendezési 
tervben meghatározott övezeti lehatárolástól, a településrendezési eszköz készítése során a 
települési önkormányzat számára kedvezőbb lehatárolás szerepeltethető, kivéve, ha az 
jogszabályba ütközik. 
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62. Településrendezési eszköz készítése e törvénnyel összhangban nem álló megyei 

területrendezési terv esetén 
 

91. § (1) A megyei területrendezési terveknek az e törvénnyel való összhangba hozataláig a 
településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál (…) 

c) azokat az országos övezeteket, amelyeket a megyei területrendezési terv alkalmaz, 
azonban e törvény vagy a 88. § (2) bekezdés a) pontja szerinti miniszteri rendelet nem 
állapít meg, a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál már nem kell 
alkalmazni, 

d) azokra az országos övezetekre, amelyeket a megyei területrendezési terv alkalmaz, 
azonban a rá vonatkozó előírásokat e törvény vagy a 88. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
miniszteri rendelet módosította, a településrendezési eszközök készítésénél, 
módosításánál már e törvény és a miniszteri rendelet övezeti előírásait kell alkalmazni, 

e) azokat a megyei övezeteket, amelyeket a megyei területrendezési terv megállapít, 
azonban e törvény nem állapít meg, a településrendezési eszközök készítésénél, 
módosításánál már nem kell alkalmazni, 

f) azokra a megyei övezetekre, amelyeket a megyei területrendezési terv megállapít, 
azonban a rá vonatkozó előírásokat e törvény módosította, a településrendezési 
eszközök készítésénél, módosításánál már e törvény övezeti előírásait kell alkalmazni, 

g)  azon új országos, kiemelt térségi és megyei övezeteket, amelyeket e törvény vagy a 88. 
§ (2) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti miniszteri rendelet vezet be (országos 
övezetként állapít meg, vagy megyei területrendezési tervben való megállapításáról 
rendelkezik), azonban a megyei területrendezési tervben még nem kerültek alkalmazásra 
vagy megállapításra, a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál a 22. §-
ban és a 23. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kell lehatárolni, és rájuk e törvény, 
illetve a 88. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti miniszteri rendelet övezeti előírásait 
kell alkalmazni.” 

 
A területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 
9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet szerint: 

„2. § (1) A településrendezési eszközök készítése során a mezőgazdasági terület 
területfelhasználási egység területét elsősorban - a kiváló termőhelyi adottságú szántók 
övezete mellett - a jó termőhelyi adottságú szántók övezetén javasolt kijelölni. 

(2) A jó termőhelyi adottságú szántók övezetében új külfejtéses művelésű bányatelek 
megállapítása és bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre 
vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. 

3. § (1) A településrendezési eszközök készítése során az Országos Erdőállomány 
Adattárban nem szereplő erdőterület területfelhasználási egységeket a településfejlesztési és 
településrendezési célokkal összhangban - a természeti és kulturális örökségi értékek 
sérelme nélkül - az erdőtelepítésre javasolt terület övezet területén javasolt kijelölni. 

 
 

A magasabb rendű hatályos tervek közül az OTrT kötelező előírásainak lényegesebb elemei a 
következők: 
- A nagyközség beépített területe a települési térségbe tartozik. 
- A nagyközség be nem épített területe a mezőgazdasági és a vízgazdálkodási területfelhasználású 

térségbe tartozik.  
- A nagyközség területét érinti az 51. sz. főút nyomvonala. 
- A nagyközség területét érinti az egyéb országos törzshálózati vasúti pálya.  
- A nagyközség területét érinti az országos kerékpárút törzshálózat nyomvonala.  
- A nagyközség területe érintett a földgázszállító vezeték nyomvonalával. 
- A település megyehatár mentén található.  
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Kivonat az Ország szerkezeti tervéből (OTrT) 

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (OTrT) 2. melléklet 
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Országos Területrendezési Terv övezeti érintettségei és a vonatkozó előírások, valamint a 
9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet kiegészítő övezetei 

1. Országos ökológiai hálózat övezete 

DINPI adatszolgáltatás alapján 

 

 

 
 

A területek közül az 1. 
és 5. sz. érinti az 
övezeteket.   

Az övezetekre vonatkozó OTrT előírások: 
13. Ökológiai hálózat magterületének övezete 

25. § (1) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében – kivéve, ahol az Ország Szerkezeti Terve, vagy a 
Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve, vagy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve települési térséget 
határoz meg – csak olyan megyei területfelhasználási kategória és megyei övezet, valamint a településrendezési 
eszközökben olyan övezet és építési övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat magterülete és az ökológiai hálózat 
ökológiai folyosója természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti. 

(2) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha: 

a) a települési területet az ökológiai hálózat magterülete, vagy az ökológiai hálózat magterülete és az ökológiai hálózat 
ökológiai folyosója körülzárja, továbbá 

b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 

(3) A (2) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén beépítésre szánt terület az állami főépítészi 
hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a területrendezési hatósági eljárása során kiadott 
területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e az ökológiai hálózat 
magterület és az ökológiai hálózat ökológiai folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, 
valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése. 

(4) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek 
nyomvonala a magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai 
kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával jelölhetők ki és helyezhetők el. 

(5) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból 
kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. Az övezetben új célkitermelőhely és külfejtéses 
művelésű bányatelek nem létesíthető, a meglévő külfejtéses művelésű bányatelek horizontálisan nem bővíthető. 

(6) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében az erőművek közül csak háztartási méretű kiserőmű létesíthető 
épületen elhelyezve. 

14. Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete 
26. § (1) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében – kivéve, ahol az Ország Szerkezeti Terve, a 

Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve vagy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve települési térséget 
határoz meg – csak olyan megyei területfelhasználási kategória és megyei övezet, valamint a településrendezési 
eszközökben olyan övezet és építési övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat magterülete és az ökológiai hálózat 
ökológiai folyosója természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti. 

(2) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha 

a) a települési területet az ökológiai hálózat ökológiai folyosó, vagy az ökológiai hálózat magterület és az ökológiai 
hálózat ökológiai folyosó körülzárja, továbbá 

b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 
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(3) A (2) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt terület csak az állami 
főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a területrendezési hatósági eljárása során kiadott 
területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e az ökológiai hálózat 
magterület és az ökológiai hálózat ökológiai folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, 
valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése. 

(4) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok 
elemeinek nyomvonala, továbbá az erőművek az ökológiai folyosó és az érintkező magterület természetes élőhelyeinek 
fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások 
alkalmazásával jelölhetők ki és helyezhetők el. 

(5) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. Az övezetben új célkitermelőhely és 
külfejtéses művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külfejtéses művelésű bányatelek horizontálisan nem 
bővíthető. 

15. Ökológiai hálózat pufferterületének övezete 
27. § (1) Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében – kivéve, ahol az Ország Szerkezeti Terve, a Budapesti 

Agglomeráció Szerkezeti Terve vagy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve települési térséget határoz meg – 
csak olyan megyei területfelhasználási kategória és megyei övezet, valamint a településrendezési eszközökben olyan 
övezet és építési övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat magterülete, ökológiai folyosója és pufferterülete 
övezetek természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti. 

(2) Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében – a (3) bekezdésben meghatározott feltétel kivételével – a 
településszerkezeti terv beépítésre szánt területet csak abban az esetben jelölhet ki, ha az a szomszédos magterület 
vagy ökológiai folyosó természeti értékeit, biológiai sokféleségét, valamint táji értékeit nem veszélyezteti. 

(3) Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében, ahol az Ország Szerkezeti Terve, a Budapesti Agglomeráció 
Szerkezeti Terve vagy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve települési térséget határoz meg, beépítésre 
szánt terület a (2) bekezdésben meghatározott feltételektől függetlenül is kijelölhető. 

(4) Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból 
kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. Az övezetben célkitermelőhely nem létesíthető. 

2. Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete 

FÖMI Adatszolgáltatás alapján:  

 

 
 
 
 
A területek nem érintik az 
övezeteket.   

Az övezetre vonatkozó OTrT előírások: 
28. § (1) Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetében új beépítésre szánt terület – kivéve, ahol az Ország 

Szerkezeti Terve, a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve vagy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve 
települési térséget határoz meg – csak az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a 
területrendezési hatósági eljárása során kiadott területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki. 

(2) A kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetében új külfejtéses művelésű bányatelek megállapítása és bányászati 
tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. 
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3. Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete 

FÖMI Adatszolgáltatás alapján:  

 

 
 
 
 
A területek nem érintik az 
övezetet.   

4. Erdők övezete 

NÉBIH Adatszolgáltatás alapján: 

 

 

 
 
 

A módosítások nem érintik 
az övezet területét.  

Az övezetre vonatkozó OTrT előírások: 
29. § Az erdők övezetébe tartozó területeket az adott településnek a településrendezési eszközében legalább 95%-
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ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolnia. Az e törvény hatálybalépését megelőzően kijelölt beépítésre 
szánt területek, valamint az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 4. § 
(2) bekezdésében meghatározott területek, továbbá az Ország Szerkezeti Terve, a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti 
Terve, valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve által kijelölt települési térség területein lévő erdők 
övezetének területét a számításnál figyelmen kívül kell hagyni. 

30. § Az erdők övezetében külfejtéses művelésű bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet engedélyezni 
a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet. 

5. Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete 

DINPI Adatszolgáltatás alapján: 

 

 

 
A település területét érinti 
az övezet, de a tervezési 
területeket nem érinti.  

6. Világörökségi és világörökségi-várományos terület övezete 

 

 

 
 

A település területét nem 
érinti az övezet. 
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Az övezetre vonatkozó OTrT előírások: 
31. § (1) A világörökségi és világörökségi várományos területek övezetét a településrendezési eszközökben kell 

tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 

(2) Az (1) bekezdés szerint lehatárolt világörökségi és világörökségi várományos terület övezetén: 

a) a területfelhasználás módjának és mértékének összhangban kell lennie a világörökségről szóló törvényben, 
valamint a világörökségi kezelési tervben meghatározott célokkal, 

b) új külfejtéses művelésű bányatelek, célkitermelőhely nem létesíthető, meglévő külfejtéses művelésű bányatelek 
területe horizontálisan nem bővíthető; a felszíni tájsebeket rendezni kell, 

c) a közlekedési, vízgazdálkodási és hírközlő infrastruktúra-hálózatokat, továbbá az erőműveket a kulturális és 
természeti örökség értékeinek sérelme nélkül, területi egységüket megőrizve, látványuk érvényesülését elősegítve és a 
világörökségi kezelési tervnek megfelelően kell elhelyezni. 

7. Országos vízminőség-védelmi terület övezete 

KDV VIZIG adatszolgáltatás alapján: 

 

 

 
 
 
 
A területek közül a 4. sz. 
érinti az övezetet.  
A HÉSZ teljes 
közművesítést ír elő az 
övezetekben. 
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8. Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-
elhárítási célú szükségtározók területének övezete 

KDV VIZIG legutóbbi adatszolgáltatása alapján: 

 

 

 
A területek nem érintik az 
övezetet.   

9. Kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete 

HM adatszolgáltatás alapján 

 

 

 
            

 
 
 
 

Nem érinti a település 
területét. 

Az övezetre vonatkozó OTrT előírások: 
32. § (1) A honvédelmi és katonai célú terület övezetét a településrendezési eszközökben kell tényleges 

kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 

(2) Az övezet (1) bekezdés alapján lehatárolt területét a településrendezési eszközökben 
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a) a b) pontban megfogalmazottak kivételével – minden területfelhasználási kategóriában – beépítésre szánt vagy 
beépítésre nem szánt különleges honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló terület területfelhasználási 
egységbe kell sorolni; 

b) a zárt bekerített objektumok kivételével honvédelmi célú erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni, ha 
az adott terület az erdők övezete által is érintett. 

(3) A (2) bekezdésben foglalt területfelhasználási egység kijelölésének módosítása csak a honvédelemért felelős 
miniszter hozzájárulásával lehetséges. 

 
 
DÖMSÖD A PMTRT SZERKEZETI TERVÉBEN 
 

A megyei szerkezeti terv kivonata a tervezési területekkel,  
amelyek a hagyományosan vidéki települési térségen belül  

és a mezőgazdasági térségben találhatók. 
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A PMTrT övezetei és az övezetekre vonatkozó előírások 

Magterület, ökológiai folyosó, pufferterület övezete 

DINPI Adatszolgáltatás alapján: 

 

 
 
Az 1. és 5. sz. terület érinti az 
övezetek területét.  
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Erdőtelepítésre javasolt terület övezete 

FÖMI Adatszolgáltatás alapján:  

 

A területek nem érintik az 
övezetek területét.  

 
 

 

Rendszeresen belvízjárta terület övezete 

VIZIG Adatszolgáltatás alapján: 

 

 
 

A 4. sz. terület érinti az övezet 
területét.  
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Ásványi nyersanyagvagyon terület övezete 
Az  5/2012. (V. 10.) önkormányzati rendelet 3.10. sz. melléklete 

 

 
 

Az övezet nem érinti a település 
területét 

 

 

Földtani veszélyforrás területének övezete  
Az  5/2012. (V. 10.) önkormányzati rendelet 3.12. sz. melléklete 

 

 
 
 

Az övezet nem érinti a település 
területét 
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Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete  
Honvédelmi terület övezete  

Az  5/2012. (V. 10.) önkormányzati rendelet 3.15. sz. melléklete 

 

 
 
 

Az övezetek nem érintik a 
település területét. 

 

 
 

Összefoglaló táblázatok 

ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV 
ORSZÁGOS TERÜLETFELHASZNÁLÁSI/ÖVEZETI ÉRINTETTSÉG 

a közigazgatási területet az alábbiak érintik (X), illetve nem érintik (-) 
országos területfelhasználási kategóriák közigazgatási terület módosítási terület 

települési térség X X 

erdőgazdálkodási térség X - 

mezőgazdasági térség X X 

vízgazdálkodási térség X - 

országos övezetek   

országos ökológiai hálózat X X 

kiváló termőhelyi adottságú szántóterület - - 

jó termőhelyi adottságú szántóterület - - 

erdőterület X - 

tájképi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete X - 

világörökségi és világörökségi várományos terület - - 

országos vízminőség-védelmi terület X X 

nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló 
vízkár-elhárítási célú szükségtározók területe 

- - 

kiemelt fontosságú honvédelmi terület - - 

 

PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE 
KIEMELT TÉRSÉGI TERÜLETFELHASZNÁLÁSI / ÖVEZETI ÉRINTETTSÉG 

a közigazgatási területet az alábbiak érintik (X), illetve nem érintik (-) 

kiemelt térségi területfelhasználási kategóriák közigazgatási terület módosítási 
terület 

városias települési térség - - 

hagyományosan vidéki települési térség X X 

építmények által igénybe vett térség X - 

vegyes területfelhasználású térség - - 

erdőgazdálkodási térség  X - 

mezőgazdasági térség X X 

vízgazdálkodási térség X - 
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térségi övezetek   

magterület övezete X X 

ökológiai folyosó övezete X - 

puffer terület övezete X X 

erdőtelepítésre javasolt terület övezete X - 

ásványi nyersanyagvagyon terület övezete - - 

rendszeresen belvízjárta terület övezete X X 

földtani veszélyforrás területének övezete - - 

kiemelt fontosságú honvédelmi terület - - 

honvédelmi terület övezete - - 

 
 

 

A PMTrT Szerkezeti Terv területi mérlege Dömsödöt érintően: 

A PMTrT-ben 
meghatározott, a 
települést érintő 

megyei 
területfelhasználási 

kategóriák 

A PMTrT-ben 
meghatározott, 

Terület-
nagyságok 

(ha) 

PMTrT 
alapján 

beépítésre 
nem szánt 
területek 
igénybe 
vehető 

területei (ha) 

2013-as 
tervmódosítás 

során 
igénybevett új 

beépítésre 
szánt 

területek (ha) 

Jelen 
tervmódosítás 

során 
igénybevett új 

beépítésre 
szánt 

területek (ha) 

További 
igénybe 
vehető 

területek 
 (ha) 

Hagyományosan vidéki 
települési térség 

717,19 - +24,3 +0,7 
+0,74 
+0,16 
+10,8 

 

Építmények által 
igénybe vett térség 

17,60 - - -  

Erdőgazdálkodási 

térség* 

1347,85 67,39 0 - 67,39 

Mezőgazdasági térség 4952,41 1238,1 -24,3 -0,7 
-0,74 
-0,16 
-10,8 

1201,4 

Vízgazdálkodási térség 216,08 0 0 -  
Igazgatási terület 
összesen: 

7233,50 -    

*/- pusztán elméleti számok, mivel Dömsöd nyilvántartás szerinti valóságos erdőterülete mindössze ~ 165 ha, 

tehát alig több mint 1/10-e a térségként meghatározott területnek; - ezért értelemszerűen a jelen részleges 
tervmódosítás során kerültük az erdőterületek igénybevételét, **ennek értéke: 0 ha./ 

 
 
IGAZOLÁS: ORSZÁGOS ÉS TÉRSÉGI TERÜLETFELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIÁK 
 

A településszerkezeti terv beépítésre szánt területe kismértékben növekszik. A településszerkezeti 
tervi módosítással érintett területek az országos erdőállomány szerinti erdőterületeket nem érintik. 
 
Fentiek alapján tehát a településszerkezeti terv a Pest megye Közgyűlésének 5/2012. (V.10.) sz. 
rendeletével jóváhagyott Pest Megye Területrendezési Terve (PMTrT) előírásainak megfelel. 
 
IGAZOLÁS: ORSZÁGOS ÉS TÉRSÉGI ÖVEZETI KATEGÓRIÁK 
 
Az övezeti tervlapok alapján megállapítható, hogy Dömsöd közigazgatási területén belül a módosítási 
területeket az OTrT és a PMTrT alapján az alábbi övezetek érintik: 

- országos ökológiai hálózat 
- országos vízminőség-védelmi terület 
- magterület övezete 
- puffer terület övezete 
- rendszeresen belvízjárta terület övezete 

 

 
A módosítási területek övezeti érintettsége a 2018. évi CXXXIX. (OTrT) és a Pest Megye 
Területrendezési Terve (PMTrT) előírásaival nem ellentétes. 
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A tervezés során vizsgálni kell az OTrT 13. § (1) és (2) bekezdéseiben rögzített követelmény 
érvényesülését. Ennek szövege a következő:  
 

13. § (1) Borvidéki település borszőlő termőhelyi katasztere I–II. osztályú területeihez tartozó 
földrészlet – a különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével – nem minősíthető beépítésre 
szánt területté. 

(2) Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II. osztályú területeihez tartozó földrészlet – a 
különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével – nem minősíthető beépítésre szánt területté. 

 
A szőlőkataszterre vonatkozó térképek a volt 
FÖMI honlapjáról tölthetők le. Ez alapján Dömsöd 
a „Duna” megnevezésű bor termőhelyi vidéken 
belül a „Kunsági” borvidékhez tartozik. A 
település területén egy helyen találhatók a 
szőlőkataszterbe tartozó területek, egy nagyobb 
terület a belterülettől délre. Ld. térképkivonaton. 
 
Azonban az érintett szőlőkataszteri területeken a 
településszerkezeti terv módosítása új beépítésre 
szánt területet nem jelöl ki, mivel az 
Önkormányzat visszavonta az eredetileg ezen a 
területen belül történő átsorolási szándékát.  
 
 
 
 
 
 
 

1.5 TELEPÜLÉSHÁLÓZATI ÖSSZEFÜGGÉSEK ,  TELEPÜLÉSSZERKEZET 

 
Dömsöd Budapesttől délre, a Ráckevei (Soroksári) Duna mellett, a Budapest-Baja útvonal (51. sz. 
főút) mentén helyezkedik el, a főváros határától mintegy 50 km-re. Budapestről az 51. sz. főúton, 
Dunaharaszti és Taksony elkerülésével és Kiskunlacháza érintésével közelíthető meg. A területén 
áthaladó 51. sz. főút belterületi szakasza a Kossuth Lajos utca. 
 
A település a Soroksári Duna-ág bal partján fekszik, az 51. sz. főút mentén, Pest és Bács-Kiskun 
megye határán. A község Duna-parti üdülőhely, a Kiskunsági Nemzeti Park szomszédságában. 
A nagyközség elhelyezkedése a megyén belüli határmenti fekvés ellenére nem tekinthető 
periférikusnak, mivel a település az 51. számú főút, a Budapest - Kelebiai nemzetközi fővonal, 
valamint az ország legjelentősebb vízi útvonala, a Duna mellett fekszik.  
 
A település 7242 hektáros közigazgatási területtel rendelkezik. Dömsödön a lakónépesség döntően a 
központi belterületen koncentrálódik, a belterület a közigazgatási terület közepén helyezkedik el, a 
Duna mentén.  
 
A településszerkezet gerincét a településen áthaladó 51. sz. főút (Kossuth Lajos u.) és az ezt 
keresztező utcák (Dózsa Gy. út és Rákóczi F. út) alkotják. A régi térképek szerint Dömsöd fő utcája 
először a Szabadság út volt, mely a településközpontot szeli át, mivel a Dunához közelebb 
helyezkedik el, mint a Kossuth Lajos utca. A 30-as években jött létre a Kossuth Lajos utca (az 51. sz. 
főút településen áthaladó szakasza), mely először a központot elkerülő útként épült. A település 
központját jelenleg is ez a két út zárja közbe, ezek elágazása a község északi részén található. A 
település halmazos település, sugarasan szerteágazó utcákkal, szabálytalan utcavonalakkal, a 
település széle felé fellazuló beépítéssel, és sok zsákutcával. A település külső zónái lazán beépült 
területek, nagy lakótelkekkel és sok zsákutcával, ahol nagy feltáratlan tömbbelsők találhatók. 
 
Dömsöd központja a Kossuth Lajos utca és a Szabadság út közötti területen helyezkedik el, de 
néhány kisebb tömb a Kossuth Lajos utcától keletre is hozzátartozik. Ez a terület – melynek beépítése 
a század elején alakult ki -, nagyon sűrűn beépült terület sok kis utcával, kis lakótelkekkel és 
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intézményekkel. A község intézményei főleg ezen a területen találhatók: a Polgármesteri Hivatal, a 
rendőrség, iskolák, óvodák, piac és egyéb kiskereskedelmi egységek.  
 
A település lakóterületeihez csatlakoznak üdülőterületek, mivel Dömsöd a korábbi évtizedek kedvelt 
üdülőhelye volt a Duna közelsége miatt, és kialakult egy, a lakóterületekhez képest igen nagy területű 
üdülőövezet. Ez a területhasználat ma már nem annyira jellemző, hanem megfigyelhető az üdülők 
lakóházként való használata. A Felső-sziget - a Duna és a holtág által közrezárt sziget - a központtól 
nyugatra helyezkedik el, melynek központhoz való csatlakozását a Petőfi utca biztosítja. A 
településhez dél-keletről csatlakozik a Dabi-sziget, mely szintén üdülőterület, utcái hosszirányban 
haladnak, a Dunával párhuzamosan. A Dabi-sziget partmenti sávja sűrűbben beépült üdülőterület, 
mint a sziget belső részei. A külterületi szakaszokon a part mentén Kiskunlacháza felé és Tass felé is 
egy-egy sor üdülőtelek helyezkedik el. Ezek ma már belterületen helyezkednek el, mindkettő esetében 
jellemző a kis telkes, hétvégiházas beépítés.  
 
Dömsöd közigazgatási területe építési szempontból beépítésre szánt (már beépített illetve további 
beépítésre kijelölt), illetve beépítésre nem szánt területre osztható. A beépítésre szánt területek 
jellemzően a település belterületi, a beépítésre nem szánt területek pedig jellemzően a település 
külterületi részei. 
 
Dömsöd beépített területének (jellemzően a jelenlegi belterület területe) meghatározó szerkezeti 
elemei: 

- A település belterületét nyugatról szegélyező Ráckevei (Soroksári) Duna 

- A település belterületét É-D-i irányban átszelő 51. sz. főút és a közigazgatási terület keleti szélén 
haladó Budapest - Kelebiai nemzetközi vasút fővonal nyomvonala, 

- Jellemzően lakóterületi funkciójú központi belterület, 

- Szolgáltatási és intézményi funkciót befogadó településközponti vegyes területek, 

- Ipari és kereskedelmi funkciójú gazdasági területek, 

- Sajátos funkció befogadására alkalmas különleges területek, 

- A Duna-parton elterülő jelentős méretű üdülőterületek 

- A külterületek meghatározó területhasználatai: mezőgazdasági és erdőterületek, 

- Vízgazdálkodási területek (helyi vízfolyások), 

- Táji jellegzetességet hordozó természeti-természetvédelmi területek. 
 
Dömsöd nagyközség elhelyezkedését a Google-maps lépték nélküli kivonatán mutatjuk be:  
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1.6 TERÜLETFELHASZNÁLÁS  

 
Területfelhasználás 
 
Területfelhasználását tekintve a település területének nagy része lakóterület, kevés intézménnyel és 
zöldterülettel, valamint üdülőterület a Duna-parti sávban. Az intézmények a település központi 
területén, a Szabadság út és a Kossuth Lajos utca közötti és melletti területeken helyezkednek el. 
 
Lakóterületek 
 
A település egész területén jellemző a falusias lakóterület, de a különböző területeken ez eltérő 
módon alakult ki. 
 
A település központjában található a legrégebbi lakóterület nagy kiterjedésű aprótelkes tömbökkel a 
Szabadság út és a Kossuth Lajos utca közötti területen. Ezek valószínűleg egy időben alakultak ki 
nagyobb méretű telkek megosztásával, a régi térképek szerint a század elején. A terület minőségét 
nagymértékben csökkenti és értéktelenné teszi ez a sűrű aprótelkes, és ezért sokszor új építésre 
használhatatlan telekállapot. A telkek mérete átlagosan 400-700 m2 között változik, de nagyon sok az 
ennél kisebb telek is. Ezeken a területeken az épületek állaga is nagyrészt elavult, az épületek 
felújításra, bontásra szorulnak. 
 
Az ősi településmagtól kifelé haladva a beépítés egyre ritkább. A Kossuth Lajos utcától keletre eső 
területeken már inkább nagyobb telkes lakóterületek helyezkednek el. Az utcavonalak nagyrészt 
szabálytalanok, szabályos utcavonalak és telekalakítás csak a később kialakult területeken látható. A 
település külső zónái lazán beépült területek, nagy lakótelkekkel és sok zsákutcával, ahol nagy 
feltáratlan tömbbelsők találhatók. A település szélei felé haladva egyre több a nagyobb és 
kihasználatlan telek és terület, sok helyen a tömbbelsők teljesen beépítetlenek, jelenleg 
mezőgazdasági művelés alatt állnak.  
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Intézményterületek, intézmények 
 
A település intézményekkel jól ellátott, ezek az intézmények főleg a központi területeken 
helyezkednek el, a Szabadság u. és a Kossuth Lajos u. közötti területen és közvetlen környezetében, 
de az intézményterület nem teljesen összefüggő a település központjában. 
 
Iparterületek 
 
A település területén, a kis és középvállalkozások megtelepedése nem számottevő. A település 
belterületén jelentősebb méretű iparterület nem található, csak elszórtan helyezkednek el kisebb 
üzemek. A település északi szélén, az 51. út bevezető szakasza mellett a temetőtől északra található 
egy nagyobb összefüggő iparterület, 8-10 ha-os területtel, ma még külterületen, itt több vállalkozás 
működik jelenleg. Délen szintén az 51. sz. főút mellett egy nagyobb iparterület helyezkedik el, szintén 
ma még külterületen. A település keleti szélén a Vasút utca mentén, az utca két oldalán található még 
egy nagyobb összefüggő iparterület. 
 
Üdülőterületek 
 
Dömsöd meghatározó eleme a Ráckevei Duna-ág, amelynek partján fekszik. A part menti sávon, és a 
Duna és a holtág által közrezárt szigeten húzódik a nagyközség üdülőterülete, de a part mentén 
Kiskunlacháza felé és Tass felé is egy-egy sor üdülőtelek helyezkedik el. Ezek már belterületen 
helyezkednek el, jellemző a kis telkes, hétvégiházas beépítés. 
 
Az üdülőterületek: 

• Felső-sziget: belterület, nagyrészt beépítettnek tekinthető és viszonylag rendezett. 

• Dabi-sziget: belterület, területe kevésbé beépített, nagy összefüggő zöldterületekkel. 

• Tókert: belterületi része lakóövezet, külterületi része kertes mezőgazdasági terület.   

• Öreghegyi szőlők: belterületi része lakóövezet, külterületi része kertes mezőgazdasági terület.   

• Napospart-Neptun üdülőterület 
 
Különleges területek 
 
Dömsöd különleges területei közé a sportpályák, a temetők, a sport-rekreációs terület, és a 
hulladéklerakó tartozik. 
 
 
 

1.7 KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK  

 
Táj- és természetvédelem 

 
Minden módosításra tervezett területre vonatkozóan megállapítható, hogy a helyi építési 
szabályzatban tájvédelemmel, tájképvédelemmel kapcsolatban semmilyen konkrét előírás 
nincs.  
 
A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága a polgármester előzetes tájékoztató levelére írt 
adatszolgáltató válaszában – a digitális adatszolgáltatások megadása mellett – az alábbiakra hívta föl 
a figyelmet: 

„… az előzetes tájékoztatóban megjelölt módosítási elképzelések közül az 1. számú része az 
MTrT. pufferterület övezetének, továbbá a Natura2000 hálózatba tartozó, HUKN10001 
kóddal Felső-kiskunsági szikes puszták es turjánvidék néven jelölt különleges 
madárvédelmi területnek; az 5. számú pedig az MTrT. magterület övezetének része, és 
közvetlenül határos az előbbi különleges madárvédelmi területtel.” (forrás: a Duna-Ipoly 
Nemzeti Park Igazgatóságának előzetes véleménye) 

 
Az illetékes államigazgatási szervek a tervezett módosítások tekintetében környezeti értékelés 
készítését (továbbiakban: KÉ) egyedül a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága (továbbiakban: NP) 
látta szükségesnek az 1. és az 5. területrész vonatkozásában. Ennek tisztázására az NP hivatalos 
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helyiségében az illetékes szakemberek (államigazgatási szerv, városi főépítész, településrendezési 
tervezők) jelenétében ez év július 2-án egyeztető tárgyalásra került sor. Ennek során a kérdéses 
témák tisztázódtak és bizonyos feltételek biztosítása mellett a NP eltekintett a KÉ készítésétől 
(ehhez lásd a terviratok között található 2019. július 2-án kelt „Emlékeztető”-t). A feltételek részletes 
ismertetését ld. az 1. és 2. területekre vonatkozó fejezeteknél! 
 
A NÉBIH és a NAIK honlapjairól letölthető adatszolgáltatás szerint a tervezési területeken az 
Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II. osztályú területeihez tartozó földrészlet nem 
található. 
 
 
 
A talaj és a föld védelme 
 
A talajerő-utánpótlásnál figyelembe kell venni az adott település domborzati, vízrajzi és 
talajadottságait. A nitrátérzékeny területeket és az azokkal kapcsolatos előírásokat, ill. 
megkötöttségeket „a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről” szóló 
27/2006. (II. 7.) kormányrendelet taglalja és „a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel 
szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az 
adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről” szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet rögzíti az ún. „helyes 
mezőgazdasági gyakorlat” szabályait. „A nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok 
szintjén történő közzétételéről” a 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet szól. 
 
A területek fölhasználását – lehetőség szerint – a legrosszabb minőségű földek igénybe vételével kell 
elkezdeni, természetesen ez a fejlesztési terület esetében azért azt jelenti, hogy az ütemezésnél a 
településszerkezeti összefüggéseket, közműfejlesztés optimalizálását és a településrendezési elveket 
is figyelembe kell venni. 
 
A beépítés során a termőföldet az épületek, műtárgyak és burkolatok helyéről le kell termelni, erózió- 
és deflációmentesen kell tárolni, és lehetőség szerint ugyanazon területen kell fölhasználni. A 
tevékenységek során keletkező hulladékokat kizárólag talajt nem szennyező módon és csak 
ideiglenesen szabad az ingatlanokon tárolni. 
 
A településrendezési módosítások a talaj és föld védelmét közvetlenül nem érintik. Az 1. számú 
terület a VinGIS adatszolgáltatása szerint borszőlő termőhelyi kataszterbe tartozik, 
területhasználatával kapcsolatban „a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról” szóló 2004. évi 
XVIII. törvény (továbbiakban: Bortörvény) előírásait be kell tartani. 
A Bortörvény szerint: 

3. § (5) Ha a települési önkormányzat helyi építési szabályzata a termőhelyi kataszterben 
nyilvántartott területet érinti, a települési önkormányzat indokolt esetben a (3) bekezdésben 
meghatározott eljárásban kezdeményezheti a termőhelyi kataszter módosítását, vagy a 
kataszterből történő törlést. 

(6) Termőhelyi kataszterbe sorolás kezdeményezéséről a termőhelyi katasztert vezető szerv a 
termőhely szerinti települési önkormányzat jegyzőjét értesíti. A jegyző a kezdeményezést a 
települési önkormányzat hirdetőtábláján, honlapján vagy a helyi lapban nyilvánosan 
közzéteszi. 
(7) Borszőlőültetvényt telepíteni csak termőhelyi kataszterbe sorolt területen lehet. 
4. § (1) A borszőlő termőhelyi kataszterébe tartozó terület a kataszteri osztályozás szerint 

a) I. osztályú, borszőlőtermesztésre kiváló adottságú, 
b) II. osztályú, 
1. borszőlőtermesztésre kedvező adottságú, 
2. borszőlőtermesztésre alkalmas 

terület lehet. 

(2) A borszőlő termőhelyi kataszterbe sorolt területeken gyümölcsös - a csemegeszőlő-
telepítést kivéve -, erdő telepítése, fásítás, halastó és nádas létesítése, valamint a 
termőföld más célú hasznosítása csak az illetékes hegyközség hozzájárulását megadó 
hegybírói határozat alapján lehetséges. Az erdőről, az erdő védelméről és az 
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erdőgazdálkodásról szóló törvény rendelkezéseitől eltérően erdő telepítéséhez, fásításhoz 0,5 
ha-nál nagyobb területen, az ingatlan határától legalább 10 méteres védősáv megtartásával, 
gyümölcsös telepítéséhez 0,5 ha-nál nagyobb területen, az ingatlan határától legalább 5 
méteres védősáv megtartásával adható hozzájárulás. 

(3) A hegybíró kezdeményezi az arra jogosult szervnél az eredeti állapot helyreállításának 
elrendelését, ha megállapítja, hogy a hegyközség hozzájárulása nélkül került sor a termőhelyi 
kataszterbe sorolt területen a (2) bekezdés szerinti, csemegeszőlő kivételével gyümölcsös, 
erdő telepítésére, fásításra vagy halastó, nádas létesítésére. 

(4) Borszőlő termőhelyi kataszterbe sorolt zártkertként nyilvántartott ingatlan művelési ágának 
az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 89/A. §-a alapján művelés alól kivett 
területként történő átvezetésének kezdeményezéséhez mellékelni kell a hegybíró igazolását 
arról, hogy az ingatlanon az ültetvény kivágásra került. 

 
A tervezett módosítások a fent leírtak miatt a borszőlő termőhelyek és a talajok állapotát nem 
veszélyeztetik, a talajok és a föld mennyiségi és minőségi védelmére vonatkozó előírások 
betarthatók. 
 
 
A felszíni és felszín alatti vizek védelme 
 
Dömsöd Nagyközség „a felszín alatti vizek védelméről” alkotott 219/2004. (VII. 21.) kormányrendelet, 
valamint „a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések 
besorolásáról” szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint érzékeny vízminőség-védelmi 
besorolású település. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályának adatszolgáltatása szerint „a vízbázisok, a távlati vízbázisok, 
valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről” szóló 123/1997. (VII. 18.) 
kormányrendelet szerint érvényes és végleges határozattal kijelölt vízbázist nem érintenek a tárgyi 
területek. „A felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) 
adatszolgáltatásáról” a 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet szól. 
A területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. 
(VI. 14.) MvM rendelet szerint: 

„5. § (1) A vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz övezetből történő 
kivezetéséről és az övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről, 
illetve a szennyvíz övezeten belüli kezelésének feltételeiről a megye területrendezési tervében 
rendelkezni kell. 

(2) A vízminőség-védelmi terület övezetébe tartozó települések településrendezési 
eszközeinek készítése során ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett területeket. A kijelölt 
vízvédelemmel érintett területekre vonatkozó egyedi szabályokat a helyi építési szabályzatban 
kell megállapítani. 

(3) A vízminőség-védelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető.” 

 
Az érintett területeken felszín alatti vízbázis belső védőterülete, külső védőidoma, hidrogeológiai „A” 
védőidom, hidrogeológiai „B” védőidom vagy hidrogeológiai „B” védőterület nem található. „A vizek és 
közcélú vízi létesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról” a 120/1999. (VIII. 6.) 
kormányrendelet szól. A fejlesztési területeken tervezett tevékenységekből a felszíni vagy felszín alatti 
vizekre káros szennyezések nem várhatók (és természetesen nem is megengedettek). A fejlesztési 
területek szenny- és csapadékvíz-elvezetése/-kezelése megoldandó, annak biztosítása nélkül építési 
engedély nem adható ki. 
 
További törvény, ill. ágazati jogszabály, melyek előírásait a tervezésekkor figyelembe kell venni: 
 „A vízgazdálkodásról” szóló 1995. évi LVII. törvény, 

„A vizek hasznosítását, védelmet és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és 
létesítményekre vonatkozó általános szabályokról” szóló 147/2010. (IV. 29.) kormányrendelet. 
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„A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003.  
(XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet” melléklete Dömsöd települést a „B” jelű, közepesen 
veszélyeztetett települések közé sorolja. 
 
A tervezett módosítások a fent leírtak miatt a felszíni és a felszín alatti vizek állapotát nem 
veszélyeztetik, a vizek védelmére vonatkozó előírások betarthatók. 
 
 
A levegő védelme 
 
Általánosságban elmondható, hogy egy település levegőminőségét 

▪ az egyedi fűtések, 
▪ a közlekedés és az 
▪ egyéb tevékenységek 

emissziója határozza meg. 
 
Lakossági eredetű légszennyezés 
A településen jellemzően földgázzal vagy vegyes tüzeléssel oldják meg a fűtést. A fejlesztési területek 
közül lakossági eredetű légszennyezés mindegyik tervezési terület esetében várható, mivel lakó 
rendeltetés minden övezetben elhelyezhető lesz. Azonban minden egyes fejlesztési terület esetében 
csak a korszerű, kevésbé légszennyező energiaellátási megoldás használata engedhető meg (gáz, 
elektromos, megújuló energiaforrás). 
 
Közlekedési eredetű légszennyezés 
A közlekedési eredetű légszennyezés pedig jellemzően az 51. főút mentén meghatározó (ez a 4. 
számú területeket érinti). A dízel és benzines üzemanyagú személygépkocsi állománynak az utóbbi 
1-2 évben történt elektromos autókra való fokozatos (és támogatott) cseréjének az elkövetkezendő 
évekbeli gyorsulására is számítani lehet. És itt kell megemlíteni, hogy a már hatályos 
településrendezési tervek is tartalmazzák az 51. út elkerülő alternatíváját, mely megvalósulása esetén 
Dömsöd belterületéről az átmenő forgalom kikerül – jellemzően – a beépítésre szánt és nem szánt 
területek határára. Ez viszont azt eredményezi, hogy a 4. számú részterületek helyett a 2. és az 5. 
számú részterületek mellett fog az elkerülő út haladni, de azok használatát az nem veszélyezteti. 
 
Lég- (és zaj)szennyezés várható a továbbiakban is a motocross pályán (5. számú részterület) és 
környezetében, melynek azonban több évtizedes üzemelése során ebből nem volt határérték fölötti 
kibocsátás, és az továbbra sem várható, mert a versenyek/gyakorlások számát nem kívánják növelni, 
csak a kiszolgáló infrastruktúra fejlesztésről van szó. 
 
Egyéb tevékenységből eredő légszennyezés 
A településen nem folytatnak a levegőminőség alakulása szempontjából jelentős mértékű 
légszennyező hatású tevékenységeket. Az „ipari” eredetű légszennyezőanyag-terhelés zömében a 
hőenergia-felhasználásból származik, valamint mezőgazdasági (állattartás és gabonaszárítás) 
eredetű (terményszárítás, -tárolás, gépműhely). Az építések során jelentős porképződés történhet, de 
ez a légszennyezés-típus elkerülhetetlen és időszakos, ezért nem releváns. 
 
Az 5. számú területen, a motocross pályán száraz időszakokban jelentős lehet a porszennyezés, de 
ez megszokott és elkerülhetetlen, amennyiben annak további üzemeltetését jogszabály nem tiltja. 
 
A levegő védelméről a 306/2010. (XII. 23.) kormányrendelet szerint kell gondoskodni. A 
levegőterhelést okozó forrásokra, tevékenységekre, technológiákra, létesítményekre (a továbbiakban: 
légszennyező forrás) az elérhető legjobb technika alapján, jogszabályban, ill. a környezetvédelmi 
hatóság egyedi eljárásának keretében kibocsátási határértéket, levegővédelmi követelményeket kell 
megállapítani. 
 
A levegőterheltségi szint határértékeit és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási 
határértékeit a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet tartalmazza. A levegőterheltségi szint és a helyhez kötött 
légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével, valamint 
mindezek üzemeltetőiről a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet követelményei vonatkoznak. A település 
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jelenlegi állapotának megfelelő, az alapállapotot jelentő levegőminőségi helyzetének megítéléséhez a 
terület légszennyezettségi paramétereit az egészségügyi határértékekkel kell összevetni. 
 
Egyes tevékenységek és berendezések illékony szervesvegyület-kibocsátásainak korlátozásáról, 
illetve az oldószer-felhasználás küszöbértékeiről, valamint kibocsátási határértékeiről külön jogszabály 
rendelkezik a 26/2014. (III. 25.) VM rendelettel. 
 
Figyelembe kell venni a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal 
kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) kormányrendelet 
követelményeit. A tervek készítési időszakában a 3 kg hűtőközeg töltetű légkondicionáló vagy 
hűtőberendezéseket be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóságnak. 
 
A 306/2010. (XII. 23.) kormányrendelet 5.§ (3) bekezdése szerint „A bűz kibocsátással járó környezeti 
hatásvizsgálat köteles vagy egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek, illetve 
létesítmények esetében a bűzterhelőnek védelmi övezetet kell kialakítania.” A védelmi övezetben nem 
lehet lakóépület, üdülőépület, oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális és igazgatási célú épület, 
kivéve a telepítésre kerülő, illetve a már működő légszennyező források működésével összefüggő 
építményt. A védelmi övezet kialakításával kapcsolatos költségek viselése a légszennyezőt terheli. A 
tervezők tudomása szerint – annak ellenére, hogy egyes területrészeken mezőgazdasági célú 
fejlesztések tervezettek – olyan tevékenységeket nem fognak végezni, melyek a fent leírt 
kormányrendelet szerint védőövezetet igényelnének. 
 
A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság a környezeti hatásvizsgálati és az 
egységes környezethasználati engedélyezési eljárások során állapítja meg az elérhető legjobb 
technikán alapuló intézkedéseket. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárás szabályait a 314/2005. (XII. 25.) kormányrendelet határozza meg. 
 
A tervezett módosítások a fent leírtak miatt a levegő állapotát nem veszélyeztetik, a levegő 
védelmére vonatkozó előírások betarthatók. 
 
 
Zaj és rezgés elleni védelem 
 
A zajok és rezgések elleni védelmi javaslatok hasonlóak a levegő védelménél részletezettekhez, 
hiszen mind a telephelyi tevékenységekből, mind a közlekedésből (motoros sportolásból) adódóan 
várhatók szennyezések. Ugyanakkor ezek – köszönhetően a meglévő jogszabályi kötöttségeknek – 
nem haladhatják meg a határértékeket, melyek érvényesítését a hatóságok vizsgál(hat)ják. 
 
A környezeti zaj- és rezgésvédelem területén érvényes rendeletek, előírások megtartásával 
biztosítható a környezetvédelmi szempontból is megfelelő települési környezet kialakítása. A 
településrendezés, -fejlesztés során kell érvényesíteni azokat az előírásokat, melyekkel a káros 
hatások kialakulása megelőzhető, a meglévő hatások csökkenthetők, illetve bizonyos területeken a 
kedvező állapot megtartható. Ezt hivatott javítani pl. az 51. főút helyett tervezett elkerülő út, mely 
megvalósulása esetén Dömsöd belterületéről az átmenő forgalom kikerül – jellemzően – a beépítésre 
szánt és nem szánt területek határára. Természetesen ez a 4. számú részterület esetében rendkívül 
pozitív változás. A főútáthelyezés viszont azt eredményezi továbbá, hogy a 4. számú részterület 
helyett a 2. és az 5. számú részterületek mellett fog az elkerülő út haladni, de azok használatát az 
zaj- és rezgésszennyezés tekintetében sem veszélyezteti, hiszen sem a tervezett mezőgazdasági 
üzemelést, sem a motocross pálya használatát nem zavarják a közlekedési zajok vagy rezgések. 
 
A rendeletek értelmében azonban tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű, azaz határértéket 
meghaladó zajt vagy rezgést okozni. A környezetbe zajt vagy rezgést kibocsátó létesítményeket úgy 
kell megtervezni, megvalósítani és üzemeltetni, hogy a védendő területen, épületben és helyiségben a 
zaj- vagy rezgésterhelés megfeleljen a követelményeknek. A védendő területeket pedig úgy kell 
kijelölni, hogy a megengedett határértékek teljesüljenek. A fentiek miatt a motocross pálya (5. számú 
terület) üzemeltetésénél ezekre kiemelten figyelemmel kell lenni. 
 
Meglévő közlekedési útvonalak melletti új tervezésű vagy megváltozott (építési) övezeti besorolású 
területeken megfelelő beépítési távolság meghatározásával és betartatásával, ill. műszaki 
intézkedésekkel kell biztosítani az előírt zajterhelési határértékek teljesülését. Ezen előírás alapján 
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konkrét építési távolság meghatározása a módosítással érintett területrészek esetében nem 
volt indokolt. Az építési engedély kérelmi eljárás során az útügyi hatóság – ha szükséges – elő fog 
írni az út kategóriájának megfelelően, annak védőtávolsága miatt, a beépíthetőségre vonatkozó 
kötöttséget. 
 
A település területére, az OTÉK szerint meghatározott területfelhasználási egységekre, illetve a 
beépítésre szánt területek esetén építési övezetekre, beépítésre nem szánt területek esetén pedig 
övezetekre vonatkozóan, a zajterhelési határértékeket tartalmazó KvVM-EüM együttes rendelet 
figyelembevételével a következő határértékek érvényesítendők (a táblázatok kivonataiban csak a 
módosítandó területekre vonatkozókat szerepeltetjük): 

1. melléklet a 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelethez 

Üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő 
területeken: 

Sor- 
szám 

Zajtól védendő terület 

Határérték (LTH) az LAM megítélési 
szintre*(dB) 

nappal  
06–22 óra 

éjjel  
22–06 óra 

3. Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület 55 45 

 

2. melléklet a 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelethez 

Építési kivitelezési tevékenységből származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területeken:  

Sor- 
szá
m 

Zajtól védendő terület 

Határérték (LTH) az LAM’ megítélési szintre* 
(dB) 

ha az építési munka időtartama 

1 hónap vagy 
kevesebb 

1 hónap felett 1 
évig 

1 évnél több 

nappal 
06–22 

óra 

éjjel 
22–06 

óra 

nappal 
06–22 

óra 

éjjel 
22–06 

óra 

nappal 
06–22 

óra 

éjjel 
22–06 

óra 

3. Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes 

terület 
70 55 65 50 60 45 

 

3. melléklet a 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelethez 

A közlekedéstől származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területeken 

Sor- 
szám 

Zajtól védendő terület 

Határérték (LTH) az LAM’kö megítélési szintre* (dB) 

kiszolgáló úttól, 
lakóúttól származó 

zajra 

az országos 
közúthálózatba tartozó 

mellékutaktól, a 
települési önkormányzat 

tulajdonában lévő 
gyűjtőutaktól és 

külterületi közutaktól, a 
vasúti mellékvonaltól és 

pályaudvarától,  
a repülőtértől, illetve a 
nem nyilvános fel- és 
leszállóhelyektől**  

származó zajra 

az országos 
közúthálózatba tartozó 
gyorsforgalmi utaktól és 

főutaktól, a települési 
önkormányzat 

tulajdonában lévő 
belterületi gyorsforgalmi 

utaktól, belterületi 
elsőrendű főutaktól és 
belterületi másodrendű 

főutaktól,  
az autóbusz-

pályaudvartól, a vasúti 
fővonaltól és 

pályaudvarától, a 
repülőtértől, illetve a nem 

nyilvános fel- és 
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leszállóhelytől***  
származó zajra 

nappal 
06–22 óra 

éjjel 
22–06 óra 

nappal 
06–22 óra 

éjjel 
22–06 óra 

nappal 
06–22 óra 

éjjel 
22–06 óra 

3. Lakóterület (nagyvárosias 
beépítésű), a vegyes 
terület 

60 50 65 55 65 55 

 
A fejlesztés, területrendezés során feladat tehát olyan közúthálózat és területhasználatok kialakítása, 
mely megfelelő kapcsolatot biztosít a város számára a térség megközelítésére, és a város 
közúthálózata forgalmának biztonságos, folyamatos lebonyolítását teszi lehetővé, javítva – de 
legalábbis nem rontva – a módosítással érintett területek és egyben környezetük zajhelyzetét is. 
 
A tervezett módosítások a fent leírtak alapján a területek környezetének zaj- és rezgés-állapotát 
nem veszélyeztetik, az azok elleni védelemre vonatkozó előírások betarthatók. 
 
 
Hulladékgazdálkodás 
 
A hulladék gyűjtésével, ártalmatlanításával kapcsolatos tevékenységeket „a hulladékról” szóló 2012. 
évi CLXXXV. törvény és számtalan végrehajtási rendelet alapján kell szervezni és végezni. 
 
A hulladékot „előállító” köteles gondoskodni a hulladékok előírásszerű gyűjtéséről, tárolásáról, a 
területről történő elszállításáról, valamint ártalmatlanításáról, melynek elsődleges célja, hogy 
megakadályozza a hulladék talajba, felszíni és felszín alatti vízbe és levegőbe jutását. A településen a 
környezet veszélyeztetésének minimalizálása érdekében kizárólag hulladékszegény technológiák 
telepítését szabad engedélyezni úgy, hogy a keletkező hulladékok hasznosítására, ártalmatlanítására 
rendelkezésre álljon engedéllyel és kapacitással bíró szolgáltató szervezet. 
 
A településen keletkezett lakossági hulladék összetétele rendkívül inhomogén, nagy szervesanyag-
tartalmú háztartási hulladék mellett tartalmaz még vegyes kerti és veszélyes hulladékot 
(növényvédőszeres göngyöleg, lejárt szavatosságú gyógyszer, használt elem, stb.) is, ezért 
elhelyezését rendkívüli gondossággal kell megoldani. 
 
Az önkormányzat hulladékgazdálkodási feladatainak ellátása során gondoskodni kell a 
hulladéklerakók felülvizsgálatáról és további üzemeltetésük lehetőségeinek feltárásáról, a 
hasznosítható hulladékok szelektív gyűjtésének további fejlesztéséről, a biológiailag lebomló 
szervesanyag-tartalom csökkentéséről. Meg kell teremteni a hulladékok átvételére egész évben 
alkalmas gyűjtőpontok és hulladékudvarok kialakításának lehetőségét, a bontási hulladékok 
válogatását, értékesítését, a megmaradó anyagok esetleges lerakását biztosító telep létesítését. 
 
A hulladékokkal kapcsolatban olyan mennyiségű kormányrendelet és egyéb, miniszteri rendelet van, 
hogy itt nem látjuk értelmét ezek felsorolásának. Ugyanakkor települési kötelezettség volt a helyi 
hulladékgazdálkodási szabályok megalkotása, melynek Dömsöd eleget is tett az alábbi rendeletek 
elfogadásával: 

• 6/2002. (VII. 24.) sz. rendelet a közműves szennyvízelvezetésről, és a települési folyékony 
hulladék kezeléséről, szállításáról és a szervezett közszolgáltatásról, 

• 17/2017. (XII. 21.) sz. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és a köztisztaság helyi 
szabályairól, 

• 18/2017. (XII. 21.) sz. rendelet az avar és kerti hulladék égetésének szabályairól. 

A sok közül érdemes kiemelni „a hulladékok jegyzékéről” szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletet. 
A hulladékok közül megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a veszélyes hulladékokra. „A 
veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól” szól a 225/2015. (VIII. 
7.) kormányrendelet, mely szabályozza azok gyűjtésére, szállítására, közvetítésére, tárolására, 
kezelésére és minősítésére vonatkozó szabályokat. 
 
A módosításra tervezett területek a hulladékgazdálkodására vonatkozó elképzeléseket csak annyiban 
érintik, hogy az új tevékenységek során keletkezett hulladékok kezelését/ártalmatlanítását a 
jogszabályok előírásainak megfelelően kell a keletkeztetőnek végez(tet)ni. 
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Katasztrófavédelem 
 
A tervezéssel érintett területeket katasztrófavédelmi veszélyességi övezetek nem érintik. 
 
A módosítással érintett területek esetében (is) a csapadékvíz-elvezető rendszer kialakítását (méret, 
kapacitás, elvezető- és áteresztő-képesség) a beépítések, burkolások során tervezni szükséges, hogy 
a nagy intenzitású záporok, a területek környezetében se okozhassanak vízerózióból fakadó károkat. 
Amennyiben a tervezési területeken a B-F tűzvédelmi osztályba sorolt (fa vagy más éghető anyagú 
külső térelhatároló szerkezetű, fokozatú, héjazatú) anyagból létesítendő építmények között „az 
országos településrendezési és építési követelményekről” szóló 253/1997. (XII. 20.) kormányrendelet 
(a továbbiakban: OTÉK) 36. § (1) bekezdés a)-b) pontjában előírt (tűz-, illetve telepítési) távolság nem 
tartható, be kell szerezni a területileg illetékes elsőfokú tűzvédelmi hatóság szakmai véleményét. 
 
Az új, beépítésre tervezett területek oltóvízzel való ellátottságának megoldásaira vonatkozó konkrét 
elképzeléseket „az épített környezet alakításáról és védelméről” szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a 
továbbiakban: Étv.) 31. § (1) bekezdés a) pontjának és „a tűz elleni védekezésről, a műszaki 
mentésről és a tűzoltóságról” szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 29. § (1) 
bekezdésének figyelembe vételével kell kialakítani.  
 
A tűzoltás alapvető feltételeinek biztosítása tekintetében az építmények megközelítési lehetőségeit, a 
tűzoltóság járműveinek felvonulási útját és azok felállítási helyét az Étv. 31. § (1) bekezdés b) 
pontjában foglaltak szerint kell kialakítani. Tűzjelzés céljára a településen mindenki által bármikor 
igénybe vehető nyilvános távbeszélő állomást kell üzemben tartani a Ttv. 5. § (5) bekezdése szerint. 
„Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról” szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ) 
31. § (2) bekezdése értelmében zsindely, nád, szalma és egyéb E vagy F tűzvédelmi osztályba 
tartozó anyag tetőfedésként csak a területileg illetékes tűzvédelmi hatóság külön, egyedi esetekre 
(egyedi esetként kezelendő a tájegység vagy területrendezési egység is) vonatkozó engedélye és 
annak feltételei alapján, legfeljebb kétszintes épületeknél alkalmazható. 
 
A településen az oltóvíz-intenzitást, az oltóvízhálózat kialakítását, valamint a tűzcsapokkal szemben 
támasztott követelmények megvalósulását az OTSZ előírásai alapján kell biztosítani. 
 
Minden építészeti átalakítás, bővítés, rendeltetésváltoztatás során érvényre kell juttatni az OTÉK 31. § 
(1) bekezdésben és az 52. §-ban megfogalmazott, a tűzbiztonságra vonatkozó előírásokat. 
 
 
 

1.8 TERVEZÉSI TERÜLETEK BEMUTATÁSA 

 
A tervmódosítás tervezési területei eredetileg öt különböző területen voltak megtalálhatók, a 
munkaindító levélben az alábbi sorszámok szerint szerepeltek. Azonban a 3. sz. terület a tervezési 
programból törölve lett, de a továbbiakban az eredeti számozást megtartva szerepeltetjük a tervezési 
területek sorszámait:  
 
 
Az 1. sz. tervezési terület  
 
A tervezési terület a Kunszentmiklósi út folytatásában, a belterülettől dél-keleti irányban helyezkedik 
el. A terület a 0407/63 hrsz. kivett terménytároló és a 0407/65 hrsz. kivett vágóhíd területe, melyeken 
eddig mezőgazdasági termelést szolgáló épületek voltak, azonban az ingatlanokat régóta nem 
mezőgazdasági termelésre hasznosítják. A terület tulajdonosa legeltetéses állattartással foglalkozik a 
közelben, ezért takarmánytárolót szeretne építeni az érintett területen. A hatályos terv a területet 
jelenleg M-t (beépítést nem megengedő mezőgazdasági terület) területfelhasználásba és övezetbe 
sorolja.  
 
Az ingatlan környezetében lévő telephelyeket a hatályos terv a K-mü jelű mezőgazdasági üzemi 
területfelhasználásba és övezetbe sorolja. A 0407/63 és 0407/65 hrsz. ingatlanok közvetlenül 
kapcsolódnak a mezőgazdasági üzemi területekhez, már beépítés található rajtuk, illetve művelés alól 
kivont területek és mezőgazdasági művelésre nem alkalmasak. 
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A hatályos településrendezési eszközök alapján a két ingatlan a NATURA 2000 terület része, továbbá 
az ökológiai hálózat pufferterület övezetének része.  
 
A képviselő-testület a 36/2019. (III.27.) határozatában támogatja a változtatási kérelmet. 
 

1. sz. terület a hatályos szerkezeti terven  1. sz. terület a hatályos szabályozási terven 

  
 
 
A 2. sz. tervezési terület  
 
A tervezési terület a belterülettől észak-keletre, annak közelében, jelenleg kertes mezőgazdasági 
területen található. A terület a 0350/3,4,8 hrsz. ingatlanok területe, az ingatlanok jelenleg az Mk-1 jelű 
kertes mezőgazdasági övezetbe és erdő övezetbe tartoznak.  
 
Az ingatlanok közül a 0350/4 hrsz. terület (5755 m2) egy része jelenleg is kivett tanya terület. A 0350/3 
hrsz. terület (1640 m2) szántó. A 0350/8 hrsz. (1566 m2) legelő, de a hatályos településszerkezeti terv 
erdőterületbe sorolja. A terület – a légifotó alapján is – cserjés-bozótos, nem áll szántóföldi művelés 
alatt. 
 
A területek tulajdonosa az ingatlanok földminősítés-felülvizsgálatát kezdeményezte a Ráckevei Járási 
Hivatal Földhivatali Osztályánál.  
 
A képviselőtestület a 37/2019.(III.27.) Kt. határozatában támogatja a 0350/3,4,8 hrsz. ingatlanok Mk-1 
(kertes mezőgazdasági) övezetből és E erdő övezetből K-Mü (mezőgazdasági üzemi) építési 
övezetbe átsorolását. 
 

2. sz. terület a hatályos szerkezeti terven  2. sz. terület a hatályos szabályozási terven 
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A 3. sz. tervezési terület:  
 
A tervezési területre vonatkozó módosítási szándékot az Önkormányzat visszavonta, mivel a terület 
borvidéki település borszőlő termőhelyi katasztere I-II. osztályú területeihez tartozó földrészlet, amely 
a különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével nem minősíthető beépítésre szánt területté. 
 
 
 
A 4. sz. terület  
 
A tervezési terület a Kossuth Lajos utca két oldalán, a település központi részén található és 
településközponti vegyes területfelhasználásba tartozik. A terület a településközponti vegyes övezetek 
közé tartozik a Kossuth Lajos utca mentén.  
 
A területen javasolt a Vt-1 építési övezetben előírt 4,5 m legnagyobb építménymagasság növelése.  
 
A képviselő-testület a 41/2019. (III.27.) határozatában támogatja új településközponti vegyes övezet 
létrehozását a mellékelt térkép szerinti területrészen – Kossuth L. utca mind két oldalán a Jókai u. - 
Zrínyi utcától délre a Kuruc utcáig. 
 

4. sz. terület a hatályos szerkezeti terven 4. sz. terület a hatályos szabályozási terven 

  
 
 
 
Az 5. sz. terület  
 
A tervezési terület a belterület keleti szélén található a 0399/16 hrsz. ingatlan területén. A terület kivett 
crosspálya terület, de az M-t jelű, beépítést nem megengedő mezőgazdasági övezetben van.  
 
A területen régóta crosspálya üzemel és már megtörtént a terület művelés alóli kivonása, azonban a 
területet érinti az országos ökológiai hálózat magterülete. 
 
A képviselő-testület a 42/2019. (III.27.) sz. határozatában támogatja a 0399/16 hrsz. terület Kb-sr 
(beépítésre nem szánt, különleges sport-rekreációs) övezetbe sorolását a tényleges hasznosítás 
alapján, illetve a tervezett fejlesztések megvalósíthatósága érdekében.  
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5. sz. terület a hatályos szerkezeti terven 
5. sz. terület a hatályos szabályozási 

terven 

  
 
A tervezési területek elhelyezkedését, környezetét és beépítését az alábbi Google űrfelvétel mutatja 
be: 
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1.9 A  TELEPÜLÉSSZERKEZET ÉS TERÜLETFELHASZNÁLÁS MÓDOSÍTÁSA  

 
 
Az 1. sz. tervezési terület.  

 
A terület a 0407/63 hrsz. kivett terménytároló és a 0407/65 hrsz. kivett vágóhíd területe, mely a 
belterülettől dél-keleti irányban, attól távolabb helyezkedik el. A módosítás célja mezőgazdasági 
termények tárolására szolgáló építmény létesítésének biztosítása. 
 
A tervmódosítás a 0407/63 hrsz. kivett terménytároló és 0407/65 hrsz. kivett vágóhíd területek 
átminősítése M-t (beépítést nem megengedő mg-i terület) övezetből Kbmü (beépítésre nem szánt 
mezőgazdasági üzemi) területbe és építési övezetbe sorolja.  
 
Az ingatlant régóta nem mezőgazdasági termelésre hasznosítják, de mezőgazdasági termelést 
szolgáló épületek voltak rajta. A környezetében lévő telephelyek K-mü (mezőgazdasági üzemi) építési 
övezetben vannak. A 0407/63 és 0407/65 hrsz. ingatlanok közvetlenül kapcsolódnak a K-mü 
területekhez, beépítettek, illetve művelés alól kivont területek, mezőgazdasági művelésre nem 
alkalmasak. 
 
A hatályos településrendezési eszközök alapján az ingatlanok NATURA 2000 területek, továbbá az 
ökológiai hálózat pufferterület övezetének része.  
 
A képviselő-testület a 36/2019.(III.27.) határozatában támogatja a változtatási kérelmet. 
 
 
A tervezők személyes egyeztetést folytattak a DINPI-vel, a Dömsöd 0399/16 és 0407/63, 0407/65 
hrsz. területek vonatkozásában a szabályozási terv módosítása során a környezeti vizsgálat 
szükségességéről.  
 
Az egyeztetés során Nádai Brigitta tervező és Vargáné Á.J. főépítész elmondta, hogy a 0407/63 és 65 
hrsz. ingatlanok esetében a terület korábban is és részben jelenleg is beépített (kivett terménytároló, 
illetve kivett vágóhíd). Az OTrT szerint az ökológiai hálózat puffer területének szélén helyezkedik el a 
két ingatlan. Ugyanakkor települési térségként lehatárolt mezőgazdasági telephelyekkel is közvetlenül 
határos a terület. 
Az ingatlanok helyi mezőgazdasági vállalkozások működését szolgálják. A tulajdonos a területen 
fedett szénatároló színt szeretne építeni, mivel legeltetéses állattartást folytat a környező legelőkön. 
 
A DINPI képviseletében Vrabély Panni elmondta, hogy a terület a Natura2000 hálózatba tartozó 
különleges madárvédelmi terület és az Ökológiai hálózat puffer területe is. Ezen területek tájképi és 
természeti értéke nem csökkenhet. Az elépülés csak az előzőek figyelembevételével engedhető meg.  
 
Jelenlévők megállapodtak abban, hogy a terület továbbra is beépítésre nem szánt övezetben marad. 
A beépítés mértéke az OTÉK szerint – beépítésre nem szánt területek esetében – megengedhető 10 
% lehet. Az építési hely kijelölése szintén a fentiek figyelembevételével történjen. 
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1. sz. terület a hatályos szerkezeti terven  Szerkezeti terv módosítása 

  
 
 
 
A 2. sz. terület a 0350/3,4,8 hrsz. ingatlanok területe. A tervezési terület a belterülettől észak-
keletre található, annak közeléban, jelenleg kertes mezőgazdasági területben.  
 
A tervezési terület a belterülettől észak-keletre, annak közelében, jelenleg kertes mezőgazdasági 
területen található. A terület a 0350/3,4,8 hrsz. ingatlanok területe, az ingatlanok jelenleg az Mk-1 jelű 
kertes mezőgazdasági övezetbe és erdő övezetbe tartoznak.  
 
Az ingatlanok közül a 0350/4 hrsz. terület (5755 m2) egy része jelenleg is kivett tanya terület. A 0350/3 
hrsz. terület (1640 m2) szántó. A 0350/8 hrsz. (1566 m2) legelő, de a hatályos településszerkezeti terv 
erdőterületbe sorolja. A terület – a légifotó alapján is – cserjés-bozótos, nem áll szántóföldi művelés 
alatt. 
 
A területek tulajdonosa az ingatlanok földminősítés-felülvizsgálatát kezdeményezte a Ráckevei Járási 
Hivatal Földhivatali Osztályánál.  
 

2. sz. terület a hatályos szerkezeti terven Szerkezeti terv módosítása 

  
 
 
 
A 4. sz. terület a Kossuth L. utca két oldalán, a település központi részén helyezkedik el és 
településközponti vegyes területfelhasználásba tartozik 
 
A tervezési terület a Kossuth Lajos utca két oldalán, a település központi részén található. Ezek azok 
az épülettömbök, melyek esetében a terv javasolja a Vt-1 építési övezetben előírt 4,5 m legnagyobb 
építménymagasság növelését. Ezen területeket új építési övezetbe sorolja a tervmódosítás, más 
beépítési paraméterekkel, mint az eddigi településközponti vegyes övezetek, ezért a HÉSZ 
módosításban a tervmódosítás új településközponti vegyes övezetet hoz létre Vt-3 jellel.  
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A módosítás a 6,5 m-es legnagyobb építménymagasságot javasolja, azzal a kikötéssel, hogy a 
közterületekre néző homlokzatok magassága nem lehet több 6,5 m-nél, illetve két szintnél több nem 
építhető, a tetőtér beépítés kétszintes épület esetében csak tetősíkban elhelyezkedő ablakkal 
valósítható meg, amely előírás a településképi rendeletben írható elő.  
 
Az új Vt-3 övezetben jelölt központi területekre javasolt főbb paraméterek: 
- beépítési mód: zártsorú, részleges zártsorú 
- beépítettség maximuma: 40 % 
- építménymagasság. 6,5 m 
- utcai homlokzatmagasság. 6,5 m 
- zöldfelületi arány 25 % 
- közművesítettség: teljes  
- az övezetben elhelyezhető rendeltetések:  

• lakás (2-nél több lakás közművizsgálat, beépítési terv alapján, önkormányzattal kötött 
megállapodás alapján helyezhető el a telken),  

• igazgatási,  

• kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató,  

• közösségi szórakoztató 

• egyházi,  

• oktatási,  

• egészségügyi,  

• szociális. 
 
A képviselő-testület a 41/2019. (III.27.) határozatában támogatja az új településközponti vegyes 
övezet létrehozását.  
 

4. sz. terület a hatályos szabályozási terven Szabályozási terv módosítása 

  
 
 
 
Az 5. sz. terület a belterület keleti szélén található, a 0399/16 hrsz. ingatlan területén, mely 
kivett crosspálya, és M-t mezőgazdasági területben található.  
 
A 0399/16 hrsz. kivett crosspálya M-t (beépítést nem megengedő mezőgazdasági) övezetben van. A 
crosspályának használt terület mezőgazdasági (beépítést nem megengedő) övezetben van. Érinti az 
országos ökológiai hálózat magterülete. 
A terület művelés alóli kivonása megtörtént. 
 
A képviselő-testület a 42/2019(III.27.) sz. határozatában támogatja a 0399/16 hrsz. terület - a 
tényleges hasznosítás alapján, illetve a tervezett fejlesztések megvalósíthatósága érdekében - Kb-sr 
(beépítésre nem szánt, különleges sport-rekreációs) övezetbe sorolását. 
 
A személyes egyeztetés során a jelenlevők a következőket állapították meg:  
 



DÖMSÖD                                                                                                                                 Településrendezési eszközök részleges módosítása  

 

Törzsszám: 1179  39 
2019. október 

Az ingatlan az OTrT magterület övezetének része és közvetlenül határos a különleges madárvédelmi 
területtel. A helyszíni és műholdas felvételek alapján is jól látható, hogy a területen crosspálya került 
kialakításra már évtizedekkel korábban. A tulajdoni lapból megállapítható, hogy a terület művelési ága 
legelőről, ún. kivett, crosspályára változott 2017-ben. 
 
A mélyfekvésű terület elépítéséhez a DINPI nem járult hozzá, mivel a terület a „Málé” természetközeli 
vizes élőhelyének közvetlen szomszédságában terül el, ezért a crosspályán a szomszédos vizenyős 
terület védett állatai is megjelennek.  
 
Jelenlévők megállapodnak abban, hogy a terület beépítésre nem szánt különleges sport övezetbe 
kerülhet, ahol a maximális beépítés a 10 %-ot nem haladhatja meg. Az épületek, építmények a 
Kunszentmiklósi úthoz közelebb eső területen, a már meglévő beépítésekhez csatlakozóan 
kerülhetnek elhelyezésre. Az építési hely legyen kijelölve a szabályozási terven. A pálya és 
létesítményei, a növényzet telepítése a természetközeli vizes élőhely figyelembevételével valósítható 
meg, őshonos, a táj-, természeti adottságoknak megfelelő fásszárú növényfajok telepítendők. 
 

5. sz. terület a hatályos szerkezeti terven Szerkezeti terv módosítása 

  
 
 
 

1.9.1 A településszerkezeti és szabályozási tervi változások bemutatása 
 

A módosítások mértékét mutatja be az alábbi táblázat: 

sorszám 
Terület 

ha 
Helyrajzi szám 

TSZT/SZT Területfelhasználás/övezet 
módosítás 

hatályos                  tervezett 

1 0,7 0407/63, 0407/65 hrsz- 
M-t 

mezőgazdasági 
terület 

Kb-mü 
különleges, 

mezőgazdasági 
üzemi terület 

2 

0,74 
 
 

0,16 

0350/3,4 hrsz. 
 
 

0350/8 hrsz. 

Mk 
kertes 

mezőgazdasági 
terület 

 
Ev 

erdőterület  

Kmü 
különleges, 

mezőgazdasági 
üzemi terület 

4 
csak 

szabályozási 
tervi változás 

2,08 … hrsz.  
Vt-1 

településközponti 
vegyes övezet 

Vt-3 
településközponti 

vegyes övezet 

5 10,8 0399/16 hrsz. 
M-t 

mezőgazdasági 
terület 

Kb-sp 
különleges sport 

terület 
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1.10 TÁJRENDEZÉS,  ZÖLDFELÜLETI RENDSZER ,  KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS 

FELTÉTELEK 

 
A módosítással érintett területek 
 
1. sz. terület: Mezőgazdasági termények tárolására szolgáló építmény létesítésének 

biztosítása 

Az érintett ingatlanok: 

Külterület: 0407/63 és 0407/65 hrsz. 
Művelési águk: előbbi – kivett, terménytároló, utóbbi – kivett, vágóhíd. 
Dömsöd borvidéki település (a Kunsági borvidék része, melyen belül a Sziget hegyközséghez 
tartozik). A borszőlő-termőhelyi kataszteri térkép szerint a telkek borszőlő termőhelyi kataszterbe 
tartoznak. 

13. § (1) Borvidéki település borszőlő termőhelyi katasztere I-II. osztályú területeihez tartozó 
földrészlet - a különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével - nem minősíthető 
beépítésre szánt területté. (forrás: 2018. évi CXXXIX. törvény - MaTrT) 

A borszőlő termőhelyi kataszterbe való tartozás azonban a tervezett átsorolást nem akadályozza, mert 
az a módosítás után is beépítésre nem szánt terület marad. 

Tervi előzmények: 

A tervezési terület északnyugati telkén már évtizedek óta nagy alapterületű mezőgazdasági épületek 
álltak. A területen a tulajdonos takarmánytároló építését tervezi. A fejlesztési szándékot a települési 
önkormányzat a 36/2019. (III. 27.) számú képviselő-testületi határozattal támogatta. 

A területet érintő természeti védelmek: 

 

 

Natura2000 hálózatba tartozó, HUKN10001 kóddal „Felső-kiskunsági szikes puszták és 
turjánvidék” néven jelölt különleges madárvédelmi terület, melyre az alábbiak vonatkoznak: 

 
„A Natura 2000 területekre vonatkozó szabályok 

8. § (1) A Natura 2000 terület fenntartási céljainak elérését nem veszélyeztető vagy nem sértő és a 
Natura 2000 terület jelölésekor jogszerűen, végleges engedélynek megfelelően folytatott tevékenység 
korlátozás nélkül folytatható. 
(2) A védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területen tilos engedély nélkül vagy az 
engedélytől eltérő módon olyan tevékenységet folytatni, illetve olyan beruházást végezni, amely - a 4. 
§ (1) bekezdésére figyelemmel - a terület védelmi céljainak a megvalósítását akadályozza. 
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(3) A (2) bekezdés esetén a természetvédelmi hatóság az engedélyköteles tevékenységet engedély 
hiányában, illetőleg az engedélyben foglaltaktól eltérő módon végző személyt e tevékenységének a 
folytatásától eltiltja. A tevékenység tilalma helyett korlátozás is elrendelhető, amennyiben a Natura 
2000 terület védelmének biztosításához ez is elegendő.” (forrás: 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az 
európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről) 
 

Az Országos Ökológiai Hálózat pufferterülete, melyre az alábbiak vonatkoznak: 

„15. Ökológiai hálózat pufferterületének övezete 

27. § (1) Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében - kivéve, ahol az Ország Szerkezeti 
Terve, a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve vagy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 
Szerkezeti Terve települési térséget határoz meg - csak olyan megyei területfelhasználási 
kategória és megyei övezet, valamint a településrendezési eszközökben olyan övezet és építési 
övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat magterülete, ökológiai folyosója és 
pufferterülete övezetek természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem 
veszélyezteti. 

(2) Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében - a (3) bekezdésben meghatározott feltétel 
kivételével - a településszerkezeti terv beépítésre szánt területet csak abban az esetben 
jelölhet ki, ha az a szomszédos magterület vagy ökológiai folyosó természeti értékeit, 
biológiai sokféleségét, valamint táji értékeit nem veszélyezteti. 

(3) Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében, ahol az Ország Szerkezeti Terve, a 
Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve vagy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve 
települési térséget határoz meg, beépítésre szánt terület a (2) bekezdésben meghatározott 
feltételektől függetlenül is kijelölhető.” (forrás: 2018. évi CXXXIX. törvény) 

A DINPI állásfoglalása (az egyeztető tárgyaláson elhangzottak alapján): 

„(…a) területek tájképi és természeti értéke nem csökkenhet. Az elépülés csak az előzőek 
figyelembevételével engedhető meg. (…A) terület továbbra is beépítésre nem szánt övezetben 
maradjon. A beépítés mértéke az OTÉK szerint – beépítésre nem szánt területek esetében – 
megengedhető 10% lehet. Az építési hely kijelölése szintén a fentiek figyelembevételével történjen.” 

A tervezett módosítás:  

A területet a hatályos mezőgazdasági területből (M-t) különleges, beépítésre nem szánt 
mezőgazdasági üzemi övezetbe (Kb-mü) javasolt sorolni. 
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Ortofotó (forrás: google, 2019.) 

 
A légifotóról jól látható, hogy az ingatlan környezetében lévő K-mü jelű építési övezetben lévő telkek 
mindegyike kisebb-nagyobb épületekkel/építményekkel változatosan beépített, kisebb mértékben 
burkolt. Ezen ingatlanok mezőgazdasággal összefüggő termelési, raktározási funkciókra 
hasznosítottak. Egyértelműen látható az is, hogy az átsorolással érintett telkek használata is már most 
hasonló, és az a szomszédos védett területektől jól elhatárolható, mely által a védett értékek 
veszélyeztetettsége nem valószínűsíthető. 
 

A tervezett fejlesztés és várható hatása 

- az átsorolással érintett területrész a Kunszentmiklósi út mentén, már kialakult K-mü jelű 
(Különleges, beépítésre szánt, mezőgazdasági üzem) építési övezet kiegészítéseként jön 
létre, csak a természeti védettségbe (N2000 és pufferterület) való tartozása miatt Kb-mü jelű, 
azaz Különleges, beépítésre NEM szánt, mezőgazdasági üzem övezetté válik 

- tekintettel azonban arra, hogy a kérelmező takarmánytárolás céljára kíván építményeket 
megvalósítani, ezt meg tudja tenni beépítésre nem szánt területen is, mellyel kapcsolatban 
előzetes egyeztetés történt 

- a beépíthetőség az alábbi korlátozásokkal valósítható meg 
o Kunszentmiklósi út menti 10 m széles sáv előkertként meghatározott, itt csak a 

meglévő faállomány megtartása, és további fásítás, sövényesítés javasolt; ide 
elhelyezhetők a használathoz szükséges gépjármű parkolók, melyek fásítottan 
kialakítva kellemesebben is használhatók, 

o az előkert mögötti 20 m széles sávban lehetséges az épület/építmény elhelyezés az 
igényelt raktározási-tárolási célokra, 

o az oldalkertekre pedig 5-5 m széles beépítetlen sávokat határozott meg a tervezés, 
- a fejlesztéssel érintett sáv mögötti területrészen pedig változtatás nem tervezett. 

 

Hatályos / tervezett beépíthetőségi maximum: 0% / 10 % (ebből lakó rendeltetés max. 5% – 
részletesen leírva a településrendezési fejezetben). 
Hatályos / tervezett zöldfelületi minimum: –% / 75%. 
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2. sz. terület: állattartásra szolgáló építmény és hozzá tartozó lakás célú épület létesítésének 

biztosítása 

Az érintett ingatlanok: 

Külterület: 0350/3, /4, /8 hrsz. 
Művelési águk: /3 – szántó, /4 - kivett, tanya, /8 – legelő. 
Dömsöd borvidéki település (a Kunsági borvidék része), e telkek azonban nem tartoznak borszőlő 
termőhelyi kataszteri területbe. 

Tervi előzmények: 

A tulajdonos az ingatlanok földminősítés-felülvizsgálatát már kezdeményezte a Ráckevei Járási 
Hivatal Földhivatali Osztályánál, tekintettel arra, hogy azok nem állnak szántóföldi művelés alatt, 
hanem cserjés, bozótos területek. A mezőgazdasági üzemi területbe sorolás tulajdonosi kérelmét 
pedig a települési önkormányzat a 37/2019. (III. 27.) számú képviselő-testületi határozattal támogatta. 

A területet természeti védelem nem érinti. 

Egyéb, a szabályozást befolyásoló korlátozások: 

A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság előzetes véleményében az alábbiakra hívta fel a 
figyelmet: 

„A 0350/3,4,8 hrsz.-ú ingatlanokon a tulajdonos haszonállattartást szeretne folytatni, amellyel 
kapcsolatban felhívjuk a figyelmet, hogy a telephelyek létesítésénél es bővítésénél a trágyatárolókat 
„a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési 
program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatásról és nyilvántartás rendjéről" szóló 
59/2008. (IV. 29.) FVM rendeletben foglaltak betartásával kell kialakítani; kiemelt figyelemmel arra, 
hogy olyan méretű, vízzáróan szigetelt trágyatárolót kell kiépíteni; amely biztosítja az elszállításig a 
trágya biztonságos tárolását. Hígtrágya, trágyalé kizárólag műszaki védelemmel ellátott tartályban 
vagy medencében tárolható.” 

A Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatali Osztályának előzetes véleménye: 

„Mezőgazdasági üzemi övezetbe sorolni tervezett a 0350/3-4 és 0350/8 hrsz-ú, 5393 m2 nagyságú, 
települési viszonylatban túlnyomó részben átlagosnál jobb minőségű (szántó 2. és legelő 1.) 
termőföldterület. Tekintettel arra, hogy a 0350/4 hrsz-ú területen már tanya található, valamint arra, 
hogy a tervezett beruházás a mezőgazdasághoz köthető, az átsorolás ellen kifogást nem emelek, 
azonban kérem, hogy a tervezett termőföld igénybevételt elsősorban a 0350/3 hrsz-ú 
ingatlanon, az átlagosnál gyengébb minőségű termőföld igénybevételével valósítsák meg.” 

A tervezett módosítás: 

A területet kertes mezőgazdasági övezetből (Mk-1) mezőgazdasági üzemi területbe (K-mü) javasolt 
sorolni. Ezzel új beépítésre szánt terület keletkezik. 

 „8. Új beépítésre szánt terület kijelölése 

12. § (1) Ha jogszabály új beépítésre szánt terület kijelölését nem tiltja, a településrendezési 
eszközben új beépítésre szánt területet a következő szempontok mérlegelése alapján kell 
kijelölni: 

a) az új beépítésre szánt terület csatlakozik a meglévő települési területhez, 
b) az új beépítésre szánt terület kijelölése nem okozza a különböző települések beépítésre 

szánt területeinek összenövését, és 
c) új beépítésre szánt terület kijelölésére csak akkor kerül sor, ha a települési térségben 

nincs a tervezett rendeltetésnek megfelelő beépítésre szánt területen beépítetlen 
földrészlet, vagy az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti barnamezős terület. 

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti szempontot abban az esetben nem kell alkalmazni, ha a 
c) pont szerinti meglévő beépítésre szánt terület - tervezett rendeltetésnek megfelelő - 
igénybevétele aránytalanul nagy terhet jelentene annak várható költsége miatt. 

(3) Új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a területnövekmény legkevesebb 5%-
ának megfelelő kiterjedésű, legalább 50%-ában az újonnan kijelölt beépítésre szánt területtel 
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kapcsolatban lévő zöldterületet, - gazdasági vagy különleges terület kijelölése esetén 
zöldterületet vagy véderdőt - kell kijelölni. Ha a zöldterület vagy véderdő kijelölése az új 
beépítésre szánt terület rendeltetése miatt az adott területen nem valósítható meg, akkor a 
zöldterületet vagy a véderdő területét a település arra alkalmas más területén kell kijelölni. 
(forrás: 2018. évi CXXXIX. törvény) 

Hatályos / tervezett beépíthetőségi maximum: 3% / 35%. 
Hatályos / tervezett zöldfelületi minimum: –% / 40%. 
 
 
 
4. sz. terület: Településközponti VEGYES terület ÉPÍTMÉNYMAGASSÁG EMELÉSÉNEK 

LEHETŐVÉ TÉTELE 

Az érintett ingatlanok: 

Belterület: a terven jelölt hrsz-ek. 
Bár Dömsöd borvidéki település (a Kunsági borvidék része), a belterületi telkek értelemszerűen nem 
tartoznak a borszőlő termőhelyi kataszteri területbe. 

Tervi előzmények: 

Támogató képviselőtestületi határozat száma: 41/2019. (III. 27.). 

A területet természeti védelem nem érinti. 

A tervezett módosítás: 

A területet településközponti területből (Vt-1) településközponti területbe (Vt-3) javasolt sorolni. 
Hatályos / tervezett beépíthetőségi maximum: 40% / 40%. 
Hatályos / tervezett zöldfelületi minimum: 30% / 25%. 
 
 
 
5. sz. terület: Üzemelő motocross-pályához szükséges kiszolgáló építmények építhetősége 

feltételeinek megteremtése 

Az érintett ingatlanok: 

Külterület: 0399/16 hrsz. 
Művelési ága: kivett, crosspálya. 
Bár Dömsöd borvidéki település (a Kunsági borvidék része), a tárgyi telek nem tartozik borszőlő 
termőhelyi kataszteri területbe. 

Tervi előzmények: 

A fejlesztési szándékot a települési önkormányzat a 42/2019. (III. 27.) számú képviselő-testületi 
határozattal támogatta. 
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A területet érintő természeti védelmek: 

 

 

 

Az Országos Ökológiai Hálózat magterülete, melyre az alábbiak vonatkoznak:  

„3. Ökológiai hálózat magterületének övezete 
25. § (1) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében - kivéve, ahol az Ország Szerkezeti Terve, 
vagy a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve, vagy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti 
Terve települési térséget határoz meg - csak olyan megyei területfelhasználási kategória és 
megyei övezet, valamint a településrendezési eszközökben olyan övezet és építési övezet 
jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat magterülete és az ökológiai hálózat ökológiai folyosója 
természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti.” (forrás: 2018. 
évi CXXXIX. törvény - MaTrT) 
A terület határos a Natura2000 hálózatba tartozó, HUKN10001 kóddal „Felső-kiskunsági szikes 
puszták és turjánvidék” néven jelölt különleges madárvédelmi területtel is. 

A DINPI állásfoglalása (az előzetes vélemény szerint): 

 „A crosspálya területe a szomszédos „Málé” természetközeli vizes élőhelyének közvetlen 
szomszédságában helyezkedik el. A területet a hatályos szabályozási terv mezőgazdasági 
övezetbe sorolja. A területen a helyszíni bejárás során a fokozottan védett nagy kócsag 
(Egretta alba), valamint a védett vöröshasú unka (Bombina bombina), sárgahasú unka 
(Bombina variegata), vízisikló (Natrix natrix) jelenlétét észlelték. A pálya nyomvonala, annak 
közvetlen környezete nagyrészt víz alatt volt a megtekintés alkalmával, a korábbi időszakban 
leesett kiadós csapadék miatt. A kialakult pocsolyák, tocsogók tapasztalhatóan élő- es 
táplálkozóhelyet jelentettek a fenti fajoknak, a járhatatlan pálya átmeneti zavartalanságának 
köszönhetően.” (forrás: a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságának előzetes véleménye) 

A DINPI-vel folytatott előzetes egyeztető tárgyaláson elhangzott, hogy a terület a „Málé” 
természetközeli vizes élőhelyének közvetlen szomszédságában terül el. Ezért a crosspályán – 
használaton kívüli állapotban – a szomszédos vizenyős terület védett állatai is megjelennek. A 
mélyfekvésű terület elépítését, beépítésre szánt területté történő átsorolását ezért nem 
támogatják. 

A DINPI kérése (részlet az egyeztető tárgyalás jegyzőkönyvéből): 

„A környezeti vizsgálat elkészítése helyett a véleményezési dokumentáció táji és környezetvédelmi 
fejezetében a terület jelenlegi táji és természeti adottságait, a tervezett módosítás várható hatását, az 
új területfelhasználási kategória átalakító hatásait a tervezők részletesen fejtsék ki, és a várható 
(felmerülő) káros hatások elkerülése érdekében a tervek előírásokat, korlátozásokat, javasolt 
intézkedéseket tartalmazzanak. 
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Jelenlévők megállapodnak abban, hogy a terület beépítésre nem szánt különleges sport övezetbe 
kerülhet, ahol a maximális beépítés a 10 %-ot nem haladhatja meg. Az épületek, építmények a 
Kunszentmiklósi úthoz közelebb eső területen kerülhetnek elhelyezésre. Az építési hely legyen 
kijelölve a szabályozási terven. A pálya és létesítményei, a növényzet telepítése a természetközeli 
vizes élőhely figyelembevételével valósítható meg.” 

A tervezett módosítás: 

A területet védett mezőgazdasági területből (M-t) különleges, beépítésre nem szánt sport célú 
övezetbe (Kb-sp) javasolt sorolni. 
Hatályos / tervezett beépíthetőségi maximum: 0% / 5% (ebben lakó rendeltetés nem megengedett). 
Hatályos / tervezett zöldfelületi minimum: –% / 85%. 

Táj- és környezetvédelem: 

A tárgyi ingatlanon a motocross pálya évtizedek óta üzemel, arra engedéllyel rendelkezik. A telek 
közvetlen közúti kapcsolattal bír a Kunszentmiklósi útra, melynek mentén alakult ki magától 
értetődően a sportterület „kiszolgáló sávja” egy épülettel. A pálya megfelelő és szakszerű 
üzemeléséhez az épületállomány fejlesztésére van szükség. Továbbá – mint régóta sportcélú 
használattal üzemelő létesítmény – nyilvánvaló az a tulajdonos igénye, hogy a funkciónak megfelelő 
területfelhasználásban és övezetben legyen a terület. 
 
Táji, természeti adottságai 
Amellett, hogy a területtől ÉK-re lévő mélyfekvésű felületeken természetközeli flóra és fauna 
alakult ki, magának a crosspályának a létesítése is megmozgatta a domborzatot, ezért itt is meg 
tudnak telepedni védett vagy védendő növény- ill. állatfajok. Természetesen ezek megtalálhatósága a 
crosspálya területén azt jelenti, hogy létük és életük megfér annak használatával. 

 
Ortofotó (forrás: google, 2019.) 

 
A légifotóról jól látható, hogy az ingatlan környezete 

- DNy-i határa mentén húzódó Kunszentmiklósi út túloldalán viszonylag nagy táblás szántóföldi 
művelés folyik 

- DK-i határa mentén közvetlenül csatlakozva, szintén viszonylag nagy táblás szántóföldi 
művelés folyik 

- ÉK-i és É-i határát adja közvetlenül a Málé mocsaras-vizenyős természetközeli területe és 
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- ÉNy-i határán, közvetlenül mellette egy mezőgazdasági jellegű telephely üzemel, több 
épülettel, építménnyel, ömlesztett burkolatokkal, rombolt felületekkel. 

Maga az ingatlan  

- a Kunszentmiklósi út vonala mentén rendelkezik a „fogadó sávval”, ahol az épület/építmény-
fejlesztés elképzelhető 

- a crosspálya egy féloldalas U-alakban foglalja el a telek jelentős részét, mely által „körülölelt” 
terület domborzata változatos, szintbeni és mélyebb fekvésű részek is találhatók benne, a 
pálya menti közvetlen sávban intenzívebb fenntartással 

- a telek ÉK-i kb. 1/3 széles sávja a Máléhoz hasonló domborzatú, ezáltal hasonló adottságú is, 
melyen beruházás nem tervezett, ezért a leginkább itt megtelepedő növényzet és állatvilág 
zavartalan maradhat, a természetközeliség a továbbiakban is biztosított  

A tervezett fejlesztés és várható hatása 

- a Kunszentmiklósi út menti, kb. 50 m széles sáv után indul a crosspálya közúttal párhuzamos 
burkolata, 

- ebben a kb. 50 m széles, „fogadó-kiszolgáló sávban” van lehetőség a szükséges 
épület/építmény-fejlesztés megvalósítására az alábbi megosztással, 

o a közút menti 10 m széles sávban építés nem lehetséges, itt csak a meglévő 
faállomány megtartása, és további fásítás, sövényesítés javasolt; ide elhelyezhetők a 
használathoz szükséges gépjármű parkolók, melyek fásítottan kialakítva 
kellemesebben is használhatók, 

o az előbbi 10 m széles sáv utáni 30 m széles sávban lehetséges az épület/építmény 
elhelyezés az igényelt szolgáltatási-vendéglátási-ellátási célokra, 

o a pályaburkolatig maradó, szintén kb. 10 m széles sáv „elválasztó sávként” 
megmarad a kiszolgáló sáv és a versenypálya között, 

o az oldalkertekre is 10-10 m széles beépítetlen sávokat határozott meg a tervezés, 
- a fejlesztéssel érintett sáv mögötti területrészen pedig változtatás nem tervezett. 

A fejlesztések megvalósulása a környező természetközeli területekre várhatóan nem lesz 
semmilyen hatással, mert a szándékozott beruházás „csak” a sportolás és annak kiszolgálási 
körülményeinek kellemesebbé, jobbá tételét szolgálja és nem jár a használati intenzitás olyan 
megnövekedésével, mely akár a közvetlen környezetben is érezhető lenne. 
 
Előírások, korlátozások, javasolt intézkedések 
A „tervezett fejlesztés és várható hatása” című fejezetben részben már kifejtettük a védendő 
természetközeli környezet védettségének biztosítása érdekében szükséges - és az illetékes 
államigazgatási szervvel előzetesen már egyeztetett – korlátozásokat. 
 
Ide tartozik még továbbá az az előírás, hogy az újonnan telepítendő fásszárú növényzet kizárólag 
őshonos, a táji és a természeti adottságoknak megfelelő fajokból álljon. Továbbá javasoljuk, 
hogy a területen meglévő és nem balesetveszélyes, természetesen fölnövekedett faállomány – a 
mindenkori állapotától függő mérlegelésnek megfelelően – a lehető legtovább megőrződjön. A 
növényfajok kiválasztásánál magától értetődő szempont kell, hogy legyen a domborzat, így a 
nedvesebb és szárazabb területrészek figyelembe vétele és adottságaik kihasználása. 
 
 
Biológiai aktivitásérték 
 
A területek biológiai aktivitásértékének számításáról a 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet rendelkezik. Az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés b) 
pontja értelmében az újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település 
közigazgatási területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem 
csökkenhet. 
 
A terület eredeti (változtatás előtti) biológiai aktivitásértékének számítása hatályos településrendezési 
eszközök esetében a területfelhasználási egységek és az építési övezeti, valamint az övezeti 
besorolásból adódó építési használat alapján történik. 
 
A tervezési területre van érvényben lévő, hatályos településrendezési eszköz, a településszerkezeti 
terv, ezért ez képezi a számítás alapját. A területfelhasználás váltással érintett módosítások: 
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Biológiai aktivitás érték táblázat:  
 

Mód. 
száma 

Terület 
ha 

Öv. jel 
meglévő 

BAé szorzó Öv. jel 
tervezett 

BAé szorzó BAé változás 
 ++  / ---- 

1 0,7 Má 3,7 Kbmü 3,2 -0,35 

2 0,74 Mk 5 Kmü 0,7 -3,18 

2 0,16 Ev 9 Kmü 0,7 -1,33 

4 2,08 Vt 0,5 Vt 0,5 0,00 

5 10,8 Má 3,7 Kbsp 6 +24,84 

ÖSSZ.:      +19,98 

 
 
 

1.11 ÖRÖKSÉGVÉDELMI MUNKARÉSZ  

 
A módosítással érintett területeken nincs műemlék vagy helyi védelem alatt álló épület.  
 
Dömsöd területén négy műemléki védelem alatt álló művi érték található: 
 

- (6997) Református templom, XVIII. sz., Petőfi tér, hrsz. 627,  

- (6994) Petőfi emlékmúzeum, XIX. sz., Bajcsy-Zsilinszky u. 6., hrsz. 757, 

- (100808) Lakóház, 1884, Dózsa György út 27., hrsz. 1841/2, 

- (9383) Kripta, Előre u. 30., hrsz. 2290. 
 
A műemlékek és műemléki környezetek meghatározása a hatályos terven az alábbiak szerint látható: 
 
A Református templom (hrsz.: 627) műemléki környezete a térképmellékleten jelölt (88,89, 97,98, 623, 
624, 625, 626, 628, 629, 630, 631, 632, 767, 783, 806, 807 hrsz.) ingatlanok.  
A műemlék állapotára vonatkozó megállapítások: A templom első említése 1492-ből való, ekkor egy 
középkori tornyos kőtemplom állt itt, majd ehelyett újat építettek a XVIII. században. A templom 1774-
76-ig épült. Építőmestere: Jung József, berendezés: szószék, papiszék, padok, barokk, 18. sz. 
A templom egyhajós, homlokzati tornyos, oldalt előcsarnokkal ellátott, egyszerű copf stílusú épület, a 
lábazatánál kőből, feljebb téglából épült. A hajó egyetlen nagy csarnok, amelyet kívülről kétosztású, 
nehézkes támpillérek támasztanak meg. A műemlék jelenlegi zavartalan környezetben lévő helye 
megfelelő.  
 
A Petőfi emlékmúzeum (hrsz:757, 756) műemléki környezete a térképmellékleten jelölt (716, 717/3, 
721/1, 753, 754, 761, 760, 759, 758 hrsz.) ingatlanok. 
A múzeum épülete 1823-ban épült, tehát Petőfi születésének évében. Az épületet Szűcs István 
építette, bizonyíték erre a pincelejáróban található eredeti bevésés. 1960-ig lakóházként működött. Az 
épület falai, gerendái, a tetőszerkezet, az ajtók - egy kivételével - eredetiek. Alacsony épület, az akkor 
átlagmagasságnak, illetve a kifűthetőségnek megfelelően. A múzeum négy helyiségből áll.  
 
A lakóház (hrsz.: 1841/2) műemléki környezete a térképmellékleten jelölt (1841/1, 1843, 1845, 2042/2, 
2047, 2048 hrsz.) ingatlanok.  
Az épület 1884-ben épült. Fésűs beépítésű, előkertes, téglalap alaprajzú, földszintes, nyeregtetős 
épület. Tégla- és vertfalú, egytraktusos elrendezésű, szoba-konyha-szoba-kamra alaprajzú, boltíves 
oszlopos tornáccal, falazott mellvéddel, cserép tetőfedéssel. A pince boltíves. Az épület utcai 
homlokzata át van építve. Népi műemlék. 
 
A Kripta (2290 hrsz.) műemléki környezete - a térképmellékleten jelölt (2319/3, 2291, 2271, 2270/2, 
6840 hrsz.) ingatlanok. Készült Ybl Miklós tervei szerint.  
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1.12 KÖZLEKEDÉS 

 
1.terület: A terület közúti kapcsolatát a Kunszentmiklósi út külterületi szakasza biztosítja. Az övezet 

változása közlekedési módosítást nem igényel. 
 
2.terület: A terület megközelítése az Achim András utcáról történik. A terület az 51.számú főút 

belterületet elkerülő szakaszának 100 méteres védőtávolságán belül esik, ezért 
építmények elhelyezéséhez a közútkezelő hozzájárulása szükséges. 

 
4.terület: Az 51.számú főút belterületi szakasza mentén lévő tömbökben a beépítési paraméterek 

növelése esetén a többlet parkoló igényt telken belül kell kielégíteni. 
 
5.terület: A Cross-pálya a Kunszentmiklósi útról közelíthető meg. A terület jelentős része az 51.számú 

főút tervezett belterületet elkerülő szakaszának 100 méteres védőtávolságán belül van, 
ezért építmények elhelyezéséhez a közútkezelővel egyeztetés szükséges. 

 
 
 

1.13 KÖZMŰVESÍTÉS 

 
Dömsöd nagyközségben a közművek kiépítése az elmúlt években megtörtént. Ennek keretében a  
víz-, gáz-, és villamosenergia-ellátáson túlmenően szennyvízcsatorna-hálózat megvalósítása is 
megtörtént, kiépült a hírközlés valamennyi vételi lehetősége is a korábban elfogadott teljes 
településrendezési terv elfogadása óta. A településrendezési terv részleges módosítása csak kis 
mértékben, vagy szinte nem is befolyásolja a közművesítés feladatait. 
 
A területfelhasználást módosításait és az új fejlesztési területeket a tervmódosítás városrendezési 
munkarésze részletesen ismerteti.  
 
A tervezési területek beépítés-fejlesztéseihez a meglévő közművek megfelelő alapkapacitásokkal 
rendelkeznek. Ennek megfelelően a közműveknél várhatóan csak kisebb volumenű 
háttérfejlesztésekkel, illetve a tervezési területeken belül kell közműhálózat építéssel számolni.  
 
A településközponti vegyes területeken belüli övezeti paraméter módosítás során az övezeteken belüli 
telkek közművesítése már megoldott, a meglévő kapacitásokról biztosítható az ingatlanok és a 
továbbiakban építendő épületek ellátása, bővítés, módosítás nem szükséges.  
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TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSÁNAK TERVEZETE 
- jóváhagyandó munkarész - 

 
 
A településszerkezeti tervet jóváhagyó határozat javaslata: 
 

DÖMSÖD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
…../2019. (………...) ÖK. HATÁROZATA  

112/2002. (XI.11.) ÖK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT  
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
 
Dömsöd község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 95/2017. (VII. 6.) Ök. határozattal 
elfogadott Dömsöd község Településszerkezeti Tervét – a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja szerint, valamint az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § (2) bekezdés a) pontjára tekintettel –, a TSZT jelű 
Településszerkezeti Tervét, valamint a Településszerkezeti Terv módosításáról szóló leírását az M-1 
jelű mellékletben rögzítettek szerint módosítja: 
 
(1) A határozat hatálya területi értelemben Dömsöd nagyközség igazgatási területére terjed ki. A 

tervezési területekre az e határozathoz tartozó TSZT-M-2 jelű tervlap érvényes. A közigazgatási 
terület többi részére a 112/2002.(XII. 29.) Kt. határozathoz tartozó a TSZT-M jelű tervlap érvényes. 

 
(2) A biológiai aktivitásérték egyenlege 

A területek biológiai aktivitásértékének számításról szóló 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet 
értelmében a tervmódosítás műleírásában kiszámított biológiai aktivitásérték egyenleg a 
következők szerint változik: A tervmódosítás során keletkező +19,98 Biológiai aktivitásérték 
pont a soron következő TSZT módosítások alkalmával felhasználható 

 
(3) A Településszerkezeti tervet érintő, területfelhasználás változással érintett területek változásai: az 

M-1 melléklet 1.1. pontja szerint. 
 
(4) Pest megye Területrendezési Terve és a jelenlegi TRT módosítás területi mérlege: az M-1 

melléklet 2. sz. táblázata szerint. 
 
Ez a határozat és a hozzá tartozó módosított településszerkezeti tervlapok 2019. ………….. lép 
hatályba. 
 
Utasítja a Polgármesteri Hivatalt az egyéb szükséges intézkedések megtételére.  

 

 

 

 

Határidő: azonnal      Felelős: Bencze István polgármester 
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M-1 MELLÉKLET 
 
 

1. A településszerkezeti terv módosítása az alábbi változásokat tartalmazza:  
 

1. sz. terület a hatályos szerkezeti terven  Szerkezeti terv módosítása 

  

2. sz. terület a hatályos szerkezeti terven Szerkezeti terv módosítása 

  

5. sz. terület a hatályos szerkezeti terven Szerkezeti terv módosítása 

  
 
 
A módosítások mértékét mutatja be az alábbi táblázat: 

sorszám 
Terület 

ha 
Helyrajzi szám 

TSZT/SZT Területfelhasználás/övezet 
módosítás 

hatályos                  tervezett 

1 0,7 0407/63, 0407/65 hrsz- 
M-t 

mezőgazdasági terület 

Kb-mü 
különleges, 

mezőgazdasági 
üzemi terület 
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2 

0,74 
 
 

0,16 

0350/3,4 hrsz. 
 
 

0350/8 hrsz. 

Mk 
kertes mezőgazdasági 

terület 
 

Ev 
erdőterület  

Kmü 
különleges, 

mezőgazdasági 
üzemi terület 

5 10,8 0399/16 hrsz. 
M-t 

mezőgazdasági terület 

Kb-sp 
különleges sport 

terület 

 
 
2. A PMTrT Szerkezeti Terv kivonata Dömsödöt érintően: 

 

A Megyei Szerkezeti terv kivonata  

 
 

A Dömsöd közigazgatási területét érintő területfelhasználási kategóriákra vonatkozó előírásokat az 
alátámasztó munkarész tartalmazza. 
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A PMTrT Szerkezeti Terv területi mérlege Dömsödöt érintően: 

A PMTrT-ben 
meghatározott, a 
települést érintő 

megyei 
területfelhasználási 

kategóriák 

A PMTrT-ben 
meghatározott, 

Terület-
nagyságok 

(ha) 

PMTrT 
alapján 

beépítésre 
nem szánt 
területek 
igénybe 
vehető 

területei (ha) 

2013-as 
tervmódosítás 

során 
igénybevett új 

beépítésre 
szánt 

területek (ha) 

Jelen 
tervmódosítás 

során 
igénybevett új 

beépítésre 
szánt 

területek (ha) 

További 
igénybe 
vehető 

területek 
 (ha) 

Hagyományosan vidéki 
települési térség 

717,19 - +24,3 +0,7 
+0,74 
+0,16 
+10,8 

 

Építmények által 
igénybe vett térség 

17,60 - - -  

Erdőgazdálkodási 

térség* 

1347,85 67,39 0 - 67,39 

Mezőgazdasági térség 4952,41 1238,1 -24,3 -0,7 
-0,74 
-0,16 
-10,8 

1201,4 

Vízgazdálkodási térség 216,08 0 0 -  
Igazgatási terület 
összesen: 

7233,50 -    

*/- pusztán elméleti számok, mivel Dömsöd nyilvántartás szerinti valóságos erdőterülete mindössze ~ 165 ha, 

tehát alig több mint 1/10-e a térségként meghatározott területnek; - ezért értelemszerűen a jelen részleges 
tervmódosítás során kerültük az erdőterületek igénybevételét, **ennek értéke: 0 ha./ 

 
 
IGAZOLÁS: ORSZÁGOS ÉS TÉRSÉGI TERÜLETFELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIÁK 
 

A településszerkezeti terv beépítésre szánt területe kismértékben növekszik. A településszerkezeti 
tervi módosítással érintett területek az országos erdőállomány szerinti erdőterületeket nem érintik. 
 
Fentiek alapján tehát a településszerkezeti terv a Pest megye Közgyűlésének 5/2012. (V.10.) sz. 
rendeletével jóváhagyott Pest Megye Területrendezési Terve (PMTrT) előírásainak megfelel. 
 
IGAZOLÁS: ORSZÁGOS ÉS TÉRSÉGI ÖVEZETI KATEGÓRIÁK 
 
Az övezeti tervlapok alapján megállapítható, hogy Dömsöd közigazgatási területén belül a módosítási 
területeket az OTrT és a PMTrT alapján az alábbi övezetek érintik: 

- országos ökológiai hálózat 
- országos vízminőség-védelmi terület 
- magterület övezete 
- puffer terület övezete 
- rendszeresen belvízjárta terület övezete 

 

 
A módosítási területek övezeti érintettsége a 2018. évi CXXXIX. (OTrT) és a Pest Megye 
Területrendezési Terve (PMTrT) előírásaival nem ellentétes. 
 
A tervezés során vizsgálni kell az OTrT 13. § (1) és (2) bekezdéseiben rögzített követelmény 
érvényesülését. Ennek szövege a következő:  
 
IGAZOLÁS: ORSZÁGOS ÉS TÉRSÉGI TERÜLETFELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIÁK 
 

A településszerkezeti terv beépítésre szánt területe kismértékben növekszik. A módosítással érintett 
területek a hagyományosan vidéki települési térségen belül és a mezőgazdasági térségen beül 
találhatók. A településszerkezeti tervi módosítással érintett területek az országos erdőállomány 
szerinti erdőterületeket nem érintik. 
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Fentiek alapján tehát a településszerkezeti terv a Pest megye Közgyűlésének 5/2012. (V.10.) sz. 
rendeletével jóváhagyott Pest Megye Területrendezési Terve (PMTrT) előírásainak megfelel. 
 
IGAZOLÁS: ORSZÁGOS ÉS TÉRSÉGI ÖVEZETI KATEGÓRIÁK 
 
Az övezeti tervlapok alapján megállapítható, hogy Dömsöd közigazgatási területén belül a módosítási 
területeket az OTrT és a PMTrT alapján az alábbi övezetek érintik: 

- országos ökológiai hálózat 
- országos vízminőség-védelmi terület 
- magterület övezete 
- puffer terület övezete 
- rendszeresen belvízjárta terület övezete 

 

A módosítási területek övezeti érintettsége a 2018. évi CXXXIX. (OTrT) és a Pest Megye 
Területrendezési Terve (PMTrT) előírásaival nem ellentétes. 
 
 
A biológiai aktivitás érték számítás: 
 

A területek biológiai aktivitásértékének számításról szóló 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet értelmében a 
tervmódosítás műleírásában kiszámított biológiai aktivitásérték egyenleg az alábbiak szerint változik:  
 

Mód. 
száma 

Terület 
ha 

Öv. jel 
meglévő 

BAé szorzó Öv. jel 
tervezett 

BAé szorzó BAé változás 
 ++  / ---- 

1 0,7 Má 3,7 Kbmü 3,2 -0,35 

2 0,74 Mk 5 Kmü 0,7 -3,18 

2 0,16 Ev 9 Kmü 0,7 -1,33 

4 2,08 Vt 0,5 Vt 0,5 0,00 

5 10,8 Má 3,7 Kbre 6 +24,84 

ÖSSZ.:      +19,98 
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M-2 melléklet 
 
A szerkezeti terv módosítása, TSZT-M3 jelű tervlap:  
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HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁNAK TERVEZETE 

- jóváhagyandó munkarész - 
 
 

DÖMSÖD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 
......../2019. (.........) KT. RENDELETE 

A 20/2013. (XII. 31.) KT. RENDELETTEL ELFOGADOTT 

HÉSZ MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk 
(1) bekezdés a) pontja és a (2) bekezdése szerinti jogalkotói hatáskörében, és Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az alábbiak szerint módosítja a 
20/2013. (XII. 31.) Kt. rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzatát. A módosítás a 314/2012. 
(XI.8.) 45.§. (2) bekezdésének értelmében a 2013. január 1-től hatályos eljárási szabályok szerint, de 
az OTÉK 2012. augusztus 6.-án hatályos tartalmi követelményeknek megfelelően, a 314/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet 41. §. alapján a 9. számú mellékletében nevesített államigazgatási szervek és 
partnerek közreműködésével készült. 
 
 
1. § (1) A nagyközség helyi építési szabályzatáról szóló a 20/2013. (XII. 31.) Kt. rendelet (a 
továbbiakban: Ör.) 1. § (2) bekezdése kiegészül az alábbi e) ponttal:   
 
„1. § (2) e) A HÉSZ mellékletét képezi az SZT-1-M3 és az SZT-2-M3 jelű Szabályozási tervlap.” 

 
 
2. § Az Ör. kiegészül az alábbi 11/B §-sal: 

„11/B § 

(1) A Vt-3 jelű építési övezet előírásai (Dömsöd településközpontjának Kossuth Lajos utca melletti 
területei) 

a) Beépítési mód: zártsorú, félig zártsorú 
b) Legkisebb kialakítható telekterület (m2): 800 
c) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint felett (%): 40 
d) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m): 6,5 
e) Legnagyobb homlokzatmagasság (m): 6,5 
f) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): 25 
g) Közművesítettség mértéke:  teljes 

(2) Az építési övezetben elhelyezhető rendeltetés: 
a) lakás (2-nél több lakás közművizsgálat, beépítési terv alapján, önkormányzattal kötött 

megállapodás alapján helyezhető el a telken),  
b) igazgatási,  
c) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató,  
d) közösségi szórakoztató 
e) egyházi,  
f) oktatási,  
g) egészségügyi,  
h) szociális. 

 
 
3. § Az Ör. kiegészül az alábbi 58/A §-sal: 

„58/A § 

(1) A Kb-sp jelű övezet előírásai (különleges beépítésre nem szánt sport célú övezet) 
a) Beépítési mód: szabadonálló 
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b) Legkisebb kialakítható és beépíthető telekterület (m2): 20.000 
c) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint felett (%): 5 
d) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m): 6 
e) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): 85 
f) közművesítettség mértéke:  részleges 
g) Az építési hely meghatározása az SZT-2-M3 szabályozási terven ábrázoltak szerint.  

(2) Az övezetben elhelyezhető rendeltetések: autó és motorsport építményei, lovas pálya, 
valamint ezek kiszolgáló építményei, tároló helyiségei. Önálló lakó rendeltetésű épület nem 
megengedett, de az üzemeltető számára egy darab szolgálati lakás kialakítható.  

(3) Az övezetben az előkert mérete 10,0 m, az oldalkert mérete 10,0 m.  
(4) A pálya és létesítményei, a növényzet telepítése a természetközeli vizes élőhely 

figyelembevételével valósítható meg, őshonos, a táj-, természeti adottságoknak megfelelő 
fásszárú növényfajok telepítendők. 

 
 
4. § Az Ör. kiegészül az alábbi 59/A §-sal: 

„59/A § 

(1) A Kb-mü jelű övezet előírásai (különleges beépítésre nem szánt mezőgazdasági üzemi 
övezet) 

a) Beépítési mód: szabadonálló 
b) Legkisebb kialakítható telekterület (m2): 6.000 
c) Legkisebb beépíthető telekterület (m2): 3.000 
d) Legkisebb beépíthető és kialakítható telek szélessége (m): 30 
e) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint felett (%): 10 
f) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m): 6,5 
g) Legnagyobb építménymagasság toronyszerű építmény esetén: (m) 12 
h) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): 75 
i) Közművesítettség mértéke:  részleges 
j) Az építési hely a szabályozási terven ábrázolt. 

(2) Az övezetben a mezőgazdasági üzemi (növénytermesztési, állattenyésztési és termény- és 
élelmiszer-feldolgozási, mezőgazdasági tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatás, valamint 
mezőgazdasági termékfeldolgozás és tárolás építményei) tevékenységek, valamint a 
közművek, a hírközlés létesítményei és berendezései, valamint zöldfelületek helyezhetők el.  

(3) Lakó rendeltetés (lakás, szolgálati lakás) csak 6000 m2 feletti telken, legfeljebb a telek 5 %-
ának mértékéig, de bruttó 300 m2 szintterületig építhető. 1 db lakás építhető, a főrendeltetésű 
épülettel egy időben, vagy azt követően, a lakóház (amennyiben különállóan épül) 
építménymagassága legfeljebb 4,5 m lehet.  

(4) Az övezetben az előkert mérete 10,0 m, az oldalkert mérete 5,0 m, a hátsókert mérete 20,0 m.  
 
 
 
5. § Ez a rendelet 2019. …………….. hó ….. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti. 
 
 
 
 
 

  
dr. Bencze Zoltán Bencze István 

jegyző polgármester 
 

Bencze István dr. Bencze Zoltán 
polgármester jegyző 
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--------- 

 
1. melléklet a …/2019. (… …) önkormányzati rendelethez 

 
 

SZT-1-M3 jelű tervlap  
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SZT-2-M3 jelű tervlap  

 
 


