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1.
BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK, A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSÁNAK
CÉLJA
1.1. Bevezetés, előzmények
Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020-ban elhatározta Diósd város településrendezési
eszközeinek részleges módosításáról. A döntés értelmében Diósd több kisebb területére vonatkozó, az
Önkormányzat által elhatározott módosítási igény alapján kell a településrendezési eszközöket
módosítani.
Diósd város településrendezési eszközeit a 314/2012. (XI.8.) Korm. rend. (a továbbiakban
Településrendezési kódex) 16. § (1) bek. b) pontja és az 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) alapján a
Településrendezési kódex 2017. január 1-től hatályos eljárási szabályai szerint és tartalmi
követelményeinek megfelelően módosítja.
A Településrendezési kódex 32. § (1) bekezdése szerint „A településrendezési eszközök egyeztetési
eljárása e rendeletben meghatározottak szerint lehet:
a) teljes,
b) egyszerűsített vagy
c) tárgyalásos
eljárás.”
A 15/2021. (III.23.) számú Polgármesteri Határozat – több közcélú beruházás megvalósulása
érdekében – kiemelt fejlesztési területté nyilvánította a Diósd, 1751/8, 3640, 2515, 2516, 1691/2,
1734, 1721, 1722, 1723/2, 1192/3-as hrsz.-ú ingatlanokat (2. számú melléklet).
A Településrendezési kódex 2. §-a alapján:
„2. § 4a. kiemelt fejlesztési terület: egy adott fejlesztés megvalósítása céljából, képviselő-testületi
döntésben változásra kijelölt terület;”.
A 32. § pedig kimondja, hogy
„32. § (6) A településrendezési eszköz egyeztetése tárgyalásos eljárás szerint történik, amennyiben
a településrendezési eszköz készítése vagy módosítása
c) a képviselő-testület döntésével kiemelt fejlesztési területté nyilvánított területen, beruházás
megvalósítása miatt indokolt.”
ezért a településrendezési eszközök részleges módosítása jelen esetben tárgyalásos eljárással
történik.
A Településrendezési kódex 30. pontja ismerteti a tárgyalásos eljárás menetét az alábbiak szerint:
„30. A tárgyalásos eljárás
42. § (1) Tárgyalásos eljárás esetén a polgármester a településrendezési eszköz tervezetét a végső
szakmai véleményezési szakasz kezdeményezése előtt véleményezteti a partnerekkel a 29/A. § szerint.
A polgármester a beérkezett véleményeket ismerteti a képviselő-testülettel - a döntés átruházása
esetén a döntésre jogosulttal -, amelyek elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület,
illetve átruházás esetén a döntésre jogosult dönt. A vélemény el nem fogadása esetén a döntést
indokolnia kell. A partnerségi egyeztetés ezt követően a döntés dokumentálásával, közzétételével
lezárul.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat követően a polgármester végső szakmai véleményezési szakasz
lefolytatását kezdeményezi az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei
kormányhivatalhoz benyújtott kérelemmel. A kérelemnek tartalmaznia kell a településrendezési eszköz
tervezetét, és az elkészített megalapozó vizsgálatot és alátámasztó javaslatot, valamint annak egy
másolati példányát elektronikus adathordozón és a partnerségi egyeztetés eredményét tartalmazó
jegyzőkönyvet.
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(3) Az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal a kérelem
beérkezésétől számított 5 napon belül kezdeményezi az egyeztető tárgyalást.
(4) Az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal az egyeztető
tárgyalásra a hely és az időpont megjelölésével, a tárgyalás előtt legalább 8 nappal elektronikus úton,
a településrendezési eszköz megküldésével meghívja:
a) a 9. mellékletben meghatározott valamennyi államigazgatási szervet,
b) településszerkezeti terv készítése vagy módosítása esetében az érintett területi, települési
önkormányzatot,
(5) Ha a településrendezési eszköz készítéséhez vagy módosításához adatok beszerzése szükséges, a
polgármester vagy a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásért felelős szerv - az (1) bekezdés
szerinti véleményeztetést megelőzően - az érintett államigazgatási szervtől az előzetes tájékoztatási
szakasz szerinti előzetes adatszolgáltatást kér elektronikus úton. Az államigazgatási szerv az
adatszolgáltatási kötelezettségét elektronikus úton 5 napon belül teljesíti.
(6) Az egyeztető tárgyalásról jegyzőkönyv készül. Az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi
és megyei kormányhivatal a jegyzőkönyvet és záró szakmai véleményét 8 napon belül megküldi a
polgármesternek, a településrendezési eszköz elfogadásához.”
A partnerségi egyeztetés szabályait a Településrendezési kódex 29/A. §-a határozza meg:
„29/A. § (2) A polgármester az elkészült koncepció, stratégia, településrendezési eszköz, kézikönyv
és településképi rendelet tekintetében - a széleskörű nyilvánosság biztosításával - partnerségi
véleményezésre bocsátja a (3) bekezdés szerint, az önkormányzati rendelet partnerségi egyeztetési
szabályai szerinti helyen és módon (munkaközi tájékoztató), de legalább
a) közterületen elhelyezett hirdetőfelületen,
b) ha van ilyen, helyi lapban,
c) ha van ilyen, önkormányzati honlapon, és
d) lakossági fórumon
ismerteti annak tartalmát.”
„29/A. § (3) A (…) településrendezési eszközök (…) módosításánál a (1) és (2) bekezdésben foglalt
minimális tájékoztatási forma a következő:
b) a (2) bekezdésben foglalt követelményeket
bc) a településrendezési eszközök tárgyalásos eljárásában történő készítésénél, módosításánál a
végső véleményezési szakasz kezdeményezése előtt a partnerekkel történő véleményeztetés során
teljeskörűen
kell teljesíteni.”
„29/A. § (4) A (…) településrendezési eszközök (…) módosításáról a partnerek az előzetes
tájékoztatóval és az elkészült tervezettel kapcsolatos javaslatokat, észrevételeket az önkormányzati
rendelet partnerségi egyeztetési szabályai szerint teszik meg, de
b) az észrevételeket, javaslatokat
bb) ha a (3) bekezdés szerint nincs lakossági fórum, a (2) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti
közzétételtől számított 8 napon belül
lehet papír alapon vagy elektronikusan megtenni.”
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Településrendezési kódex 29/A. §-ában kapott
felhatalmazás alapján megalkotta a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településképérvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetési szabályairól szóló 19/2017. (IX. 28.) önkormányzati
rendeletét. Az Önkormányzat a partnerségi egyeztetést az ebben foglaltaknak megfelelően végezte.
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A Településrendezési kódex 9. számú mellékeltben felsorolt véleményező szervek előzetes véleményét
e módosításhoz nem kérte meg az önkormányzat, mivel a jogszabályi környezet lehetővé teszi a
tárgyalásos eljárás lefolytatását e nélkül, és a 2015 évi felülvizsgálat során az Önkormányzat megkérte
az előzetes állásfoglalásokat, adatszolgáltatásokat az illetékes államigazgatási szervektől, területi és
települési önkormányzatoktól, valamint az adatgazdáktól. Ezért, valamint a módosítással érintett
területek lokális jellege miatt tervezői megítélésünk szerint nincs olyan területi befolyásoló tényező,
ami az újbóli előzetes véleménykérést indokolta volna.
Az alátámasztó munkarészek a Településrendezési kódex 3. melléklete tartalmi követelményeinek
megfelelően készülnek, a települési főépítész feljegyzése alapján előírt mélységben. A tervezési
feladatok megoldása a megalapozó vizsgálatok és számos alátámasztó munkarész módosítását nem
teszik szükségessé. Ezek meghatározását a csatolt Főépítészi feljegyzés rögzíti.
A településrendezési eszközök módosítási eljárásai során mérlegelni kell a módosítási helyszínek
területfelhasználási változásából eredő környezeti hatásokat is. Ennek kapcsán a környezet
minőségében hatáskörrel rendelkező államigazgatási szervek mellett az Önkormányzat Képviselőtestülete kérheti az eljárásban a környezeti vizsgálat lefolytatását, vagy mellőzését. A tervezettel
kapcsolatosan a 2/2005. Korm. rendelet szerinti Környezeti vizsgálati eljárás kezdeményezése
megtörtént. A szakigazgatási szervektől érkezett vélemények nem kértek környezeti vizsgálatot.
Az Önkormányzat – az illetékes államigazgatási szervektől beérkezett állásfoglalások
figyelembevételével – …/2021. (…) diósdi öh. számú határozatával döntött a Környezeti vizsgálat
szükségtelenségéről, mivel a tervezett módosítások során nem várhatók jelentős környezeti hatások.
1.2. A településrendezési eszközök módosításának fő célja
A város településrendezési eszközeinek részleges – a Településszerkezeti tervre, a Helyi Építési
Szabályzatra és a Szabályozási tervre egyaránt kiterjedő – módosítása kizárólag az Önkormányzat,
szándékaival összhangban, a meglévő és tervezett állapot figyelembevételével készült.
A jelenleg hatályban lévő településrendezési eszközök a Településrendezési kódex 1-2-3-4-5
mellékletének megfelelően készültek el és az Önkormányzat képviselő-testülete a 36. §. szerint teljes
eljárási szabályoknak megfelelően hagyta jóvá. A módosítás nem irányul a hatályban lévő
településrendezési eszközök koncepcionális megváltoztatására.
1.3. A megbízás
Diósd Város Önkormányzata nevében – a vészhelyzetre való tekintettel – a Polgármester 2020
augusztusában bízta meg cégünket a Településszerkezeti terv (továbbiakban: TSZT), a Helyi Építési
Szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) és a Szabályozási terv (továbbiakban: SZT) a részleges módosításával.
Jelen tervdokumentáció Diósd város településrendezési eszközeinek a fentiek szerinti részleges
módosításának végső véleményezési anyagát tartalmazza a szükséges alátámasztó munkarészekkel
együtt. A módosítás a meglévő és kialakítandó funkciók területigényének, szabályozási elemeinek a
biztosítása érdekében készül. A HÉSZ szövegének módosítása részben a módosításokat alátámasztó,
kiegészítő jellegű, részben egyéb témakörökre is kitér az Önkormányzat igényei szerint.
1.4. Településrendezési tervelőzmények
Diósd Város településfejlesztési koncepciója a Diósd Város Önkormányzat 168/2018. (VI.28.) sz.
határozatával lett jóváhagyva. Diósd jelenleg hatályban lévő településrendezési eszközei 2015
decemberében kerültek jóváhagyásra. Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 426/2015.
(XII.17.) számú határozatával fogadta el a város Településszerkezeti tervét és a 23/2015. (XII. 17.)
számú önkormányzati rendelettel hatályba lépett a jelenleg érvényben lévő Helyi Építési Szabályzat
(HÉSZ), valamint a HÉSZ 1. sz. Rajzi mellékletét képező M=1:2000 méretarányú Szabályozási Terv
(SZT/2015. 1-8. szelvény + jelmagyarázat)
6
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Ennek elfogadása után két telektömb vonatkozásában (a Pince sor egy szakasza mentén, illetve a
Maros utca területén) az Önkormányzat – lakossági igényre – kezdeményezte a Szabályozási terv
módosítását a Településrendezési kódex 32. §-ában meghatározott egyszerűsített eljárással. A
módosítás során a TSZT nem változott, a HÉSZ módosítás jóváhagyása a 27/2016. (X. 4.) számú
önkormányzati rendelettel történt meg.
2016 második felében a településrendezési eszközök ismét módosításra kerültek 5 területen, illetve
témában. A módosítás elsősorban a kialakítandó sportcsarnok megvalósítása érdekében készült. A
módosított TSZT jóváhagyásáról a 4/2017. (I. 10.) diósdi öh. határozat szól, a HÉSZ-t Diósd Város
Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017. (I. 11.) számú rendelete módosította.
A HÉSZ településképi rendelet elfogadása miatt szükséges módosítása a 22/2018. (VI. 29.) számú
rendelettel került jóváhagyásra.
2018 novemberében egy újabb módosítás elfogadására került sor. A módosított TSZT jóváhagyásáról
a 321/2018. (VI. 29.) diósdi öh. határozat szól. A HÉSZ-t Diósd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 35/2018. (XI. 30.) önkormányzati rendelete módosította.
2020 szeptemberében sor került egy újabb részleges módosításra, a nagyiskola környezetére,
amelyhez a TSZT a 107/2020. (IX.03.) önk. számú határozattal módosult, a HÉSZ-t pedig a 15/2020.
(IX.04.) önkormányzati rendelet módosította.
1.5. Felhasznált terv-előzmények
 Diósd Város Településszerkezeti tervének valamint Helyi Építési Szabályzatának felülvizsgálata,
2014-2015. – 2015. december hó – Rend-Eng-Terv Építész Iroda.
 Diósd Város Településrendezési eszközeinek részleges módosításai – 2016, 2017, 2018, 2020
szeptember hó – Rend-Eng-Terv Építész Iroda.
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2.

A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI

TSZT, SZT – A Településszerkezeti terv és a Szabályozási terv módosítása:
A javaslatokat megkülönböztettük a módosítás jellege szerint:
1. Beépítésre szánt területből beépítésre nem szánt területté történő visszaminősítések
2. Átminősítések
2.1. Beépítésre szánt területből beépítésre szánt terület
2.2. Beépítésre nem szánt területből beépítésre nem szánt terület
SZT, HÉSZ – A Szabályozási terv és a HÉSZ módosítása:
3. Elővásárlási jog törlése
A TSZT módosító javaslatokat egyenként a Településrendezési kódex 3. melléklete alapján az alábbiak
szerint ismertetjük:
 Az egyes területfelhasználási, illetve egyéb szerkezeti változások pontokba szedve, lehatárolva,
az adott változás bemutatása
- a terület a hatályos Településszerkezeti tervben
- a terület a hatályos Szabályozási tervben
- amennyiben releváns, a Helyi Építési Szabályzat vonatkozó előírásai
- a javasolt módosítás és indoklása
 A változások hatályos településfejlesztési koncepcióval való összhangjának bemutatása (a
településrendezési javaslatok összhangja a koncepcióban megfogalmazott jövőképpel és
célokkal)
 A településszerkezeti változások területrendezési tervekkel való összefüggéseinek bemutatása
Az SZT és a HÉSZ módosító javaslatok ismertetése fentiekhez hasonlóan történik, esetenként a
koncepcióval való összhangjának bemutatása és a területrendezési tervekkel való összefüggések
bemutatása mellőzésével.

8

DIÓSD VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA, 2020. – VÉGSŐ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

3.

2020. ÉVI MÓDOSÍTÁSOK

Jelen dokumentáció Diósd város Településszerkezeti tervének, és Helyi Építési Szabályzatának
(Szabályozási tervének) az alábbi módosításokról szóló terv-javaslatát tartalmazza:
 TSZT, SZT módosítás – Beépítésre szánt területből beépítésre nem szánt területté történő
visszaminősítések (TV)
TV-1. számú módosítás: Közterület kialakítás – a Balatoni út – a Szabadság út – Tétényi utca
csomópontjának környezetében a csomópont bővítése számára
TV-1/1. számú módosítás – Ln-2 > KÖu – 0,0037 ha
TV-1/2. számú módosítás – Lke-6 > KÖu – 0,0264 ha
 TSZT, SZT módosítás – Átminősítések (TÁ)
Beépítésre szánt területből beépítésre szánt terület
TÁ-1/B. számú módosítás: az önkormányzati tulajdonú 2515. és 2516. hrsz. alatti földrészletek
átsorolása Vi-1 intézményi vegyes területből Vt-12 jelű településközponti vegyes területté a két telek
500-500 m2 fölötti része temető területébe vonásához
TÁ-1/B. számú módosítás – Vi-1 > Vt-12 – 0,1182 ha
Beépítésre nem szánt területből beépítésre nem szánt terület
TÁ-1/BN. számú módosítás: közterület kialakítás a 1734. hrsz. alatti Arany János utca keleti vége és az
1691/2. hrsz. alatti út összekötése kapcsán, a 1722., 1721. és 1723/2. hrsz. alatti állami és
magánterületek szükséges részeinek bevonásával a már burkolattal is ellátott szakasz kiszabályozása
TÁ-1/BN. számú módosítás – KÖu-1 > KÖu-6 – 0,0682 ha
 HÉSZ és SZT módosítás – Elővásárlási jog törlése (H)
SZT, H-1. számú módosítás: a HÉSZ 10. számú mellékletben és a szabályozási terven a 1192/3. hrsz.
alatti földrészleten okafogyottá vált „elővásárlási jog” törlése
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3.1.
Beépítésre szánt területből beépítésre nem szánt területté történő visszaminősítések – TSZT,
SZT módosítás
TV-1. számú módosítás:
Az Önkormányzat által meghatározott feladat: Közterület kialakítás a Balatoni út – a Szabadság út –
Tétényi utca csomópontjának környezetében. A Magyar Közút az alábbi kéréssel fordult Diósd Város
Önkormányzatához:
„Tárgyi csomópont átépítés terveire a Kormányhivatal 2020. április 16.-án, PE/06/ÚT/582-23/2020.
számon építési engedélyt adott.
Az engedély 4.6. pontjában foglaltak szerint Diósd Város Jegyzője szakhatósági állásfoglalását a tervre
kikötés nélkül megadta azzal, hogy – többek között – a terv a Diósd Város Helyi Építési Szabályzatáról
szóló 23/2015. (XII.17.) sz. rendeletével összhangban van.
Tárgyi beavatkozás idegen területeket is érint, melyekre vonatkozó kimutatást a csatolt
„Telekigénybevétel” dokumentum tartalmazza.
A geodéta tájékoztatása szerint az engedéllyel rendelkező terv sajnos nincsen összhangban a hatályos
új HÉSZ-szel, melynek következtében a kisajátítási tervek nem záradékolhatók, így a csomópont
megépítéséhez szükséges idegen területek sem szerezhetők meg, ezzel ellehetetlenítve a
megvalósítást.
Fentiek alapján ezúton kérem az Önkormányzat együttműködését a HÉSZ módosításában, a csomópont
megvalósíthatósága érdekében!”

Telekigénybevétel a Diósd 7. sz. főút és 8102 jelű út csomópontja kapacitásbővítésének útépítési engedélyezési terve alapján
– Közlekedés-Unió Infrastruktúra Tervező Kft. – 2019. 08.08.

10

DIÓSD VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA, 2020. – VÉGSŐ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

A 7. sz. főút és a 8102. j. út (Szabadság utca) közútkezelője a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest Megyei
Igazgatósága, a Tétényi út, a Hunyadi utca és a gyalogosforgalmi létesítmények Diósd Város
Önkormányzat tulajdonában és vagyonkezelésében vannak.
A fenti engedély Diósd város közigazgatási területén a 7. számú és a 8102. jelű utak csomópontjának
kapacitásbővítésére, azaz a 8102. j. út irányából jobbra kanyarodó sáv építésére és a 7. sz. főúton
Érd irányából a meglévő jobbra kanyarodó sáv meghosszabbítására vonatkozik. Ennek megfelelően
a területigénybevétel a lakótelep keleti csücskét és a Balatoni út délkeleti szélét érinti a Tétényi úti
torkolat előtti szakaszon.
Hatályos TSZT

TSZT módosítás
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 Az érvényben lévő településszerkezeti terv alapján a csomópont környéke különböző
területfelhasználási egységekbe tartozik. A lakótelep az Ln/2,4 jelű nagyvárosias lakóterületbe, a
7. sz. főút túloldalán kialakult, jelen módosítással érintett lakóterület az Lke/0,6 jelű kertvárosias
lakóterületbe tartozik. A 8102. j. út másik oldalán Vt jelű településközpont vegyes, a csomóponttól
keletre található töltőállomás területén pedig Gksz jelű kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület
alakult ki.
Tárgyi beruházás tárgyát képező csomópont fontosabb szintbeni közúti csomópontként került
ábrázolásra a TSZT-n, amibe a 7. sz. főút, mint országos 1. rendű főút, a Törökbálint felől érkező
Szabadság út, mint a 8102. j. országos mellékút, települési főút, valamint a Budapest XXII. kerület,
Nagytétény felől érkező Tétényi út köt bele, ami a Szabadság út folytatásaként szintén az országos
mellékút, települési főút kategóriába tartozik. A beépítésre szánt területek között húzódó utak a
közúti közlekedési területbe tartoznak.

A fejlesztéssel érintett csomópont környezete (Forrás: https://terkep.diosd.hu/#l:47.4109488,18.9573849,0.25z)



A szabályozási terv a TSZT területfelhasználását tükrözi. A lakótelep 1751/8-as hrsz.-ú ingatlana
az úszótelkeken álló lakóépületek közötti közlekedési és zöldterületeket foglalja magába, ami a
nagyvárosias lakóterület Ln-2 jelű építési övezetébe tartozik. A 7. út túloldalán a kertvárosias
lakóterület az Lke-6 jelű építési övezetbe sorolt. A csomóponttól északra található
településközpont vegyes terület a Vt-2 jelű, a keletre elterülő kereskedelmi szolgáltató gazdasági
terület a Gksz-1 jelű építési övezetbe sorolt, de ezeket a részeket jelen módosítás nem érinti.
Hatályos SZT

SZT módosítás
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A 7. sz. főút, a Balatoni út a közúti közlekedési terület KÖu-2 jelű övezetébe tartozik, mint
belterületi országos I. rendű főút, a Szabadság út és a Tétényi út a KÖu-3 jelű övezetbe sorolt,
mint belterületi országos összekötő út (települési főút). A hatályos SZT-en mindegyik út a kialakult
szélességével ábrázolt, csupán a lakótelep sarkán jelöl a terv egy kis lecsapást.
 E módosítás a csomópont bővülés számára szükséges útszélesítések kiszabályozása érdekében
történik a Magyar Közút által megadott igény alapján. A Településszerkezeti terven sem a műszaki
infrastruktúra-elemek nem változnak, hiszen a csomópont a fejlesztés révén is fontosabb
szintbeni közúti csomópont marad, és a becsatlakozó utak útkategóriája sem változik. Szintén
változatlan marad a csomópont környezetében fekvő területek területfelhasználási egység
szerinti besorolása, csupán a lakótelep Ln/2,4 jelű nagyvárosias lakóterülete és a Balatoni út
túloldalán fekvő Lke/0,6 jelű kertvárosias lakóterület csomóponti ágak melletti lehatárolása
módosul kis mértékben az útépítési engedélyezési tervben meghatározott területigénybevételnek
megfelelően. E módosítás során a beépítésre szánt területekből beépítésre nem szánt közlekedési
területbe történő visszasorolás történik.
A Szabályozási terv módosítása új szabályozási vonalak feltüntetését jelenti a jobbra kanyarodó
sávok kialakításához szükséges területsávok határán, így részben a Szabadság út 7. sz. főúti
torkolatának jobb szélén, ahol összesen 37 m2 nagyságú terület igénybevételére kerül sor a
1751/8-as hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanból. A 7. sz. főút túloldalán a 3640-es hrsz.-ú,
több magánszemély tulajdonában álló ingatlant nagyobb mértékben érinti a területigénybevétel.
Itt 264 m2 igénybevétele szükséges a balra kanyarodó sáv kellő mértékű meghosszabbítása
érdekében, ami az érintett ingatlan területének 9,5%-a. A módosított SZT az igénybe veendő
területsávokat egyéb szabályozási elemként közterület kialakításához igénybe vett terület jelöléssel
ábrázolja.
A HÉSZ módosítása tárgyi terület-átsoroláshoz nem szükséges.
TV-1/1. számú módosítás – Ln-2 > KÖu – 0,0037 ha
TV-1/2. számú módosítás – Lke-6 > KÖu – 0,0264 ha
 A módosítás jellege miatt a településfejlesztési koncepció vizsgálata nem releváns.
 A módosításra javasolt terület a Trtv. (BATrT) Szerkezeti tervében a városias települési térség
részét képezi. A tervezett átsorolás más térségi területfelhasználási kategóriát nem érint. A Trtv 11.
§-a határozza meg a városias települési térség lehetséges felhasználását az alábbiak szerint:
„11. § d) a települési térség területén bármely települési területfelhasználási egység kijelölhető;”
Tehát a tervezett átsorolás a törvényi előírásoknak megfelel.
 A módosítással érintett országos és térségi övezetek:
A területet a térségi övezetek közül a vízminőség-védelmi terület övezete, azon belül a
vízműkutak A és B jelű védőidoma érinti. A HÉSZ 18. §-ának vízvédelemre vonatkozó előírásait,
és az országos jogszabályok vonatkozó vízügyi előírásait be kell tartani.
A települést ugyan érinti az ásványi nyersanyagvagyon övezete és a földtani veszélyforrás terület
övezete, de a módosítással érintett területet egyik kiemelt térségi övezet sem érinti, mivel az
érintettség a felhagyott kőbányák és homokbánya területére vonatkozik.
A tervezett módosítás a törvényi előírásoknak megfelel.
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3.2.

Átminősítések – TSZT, SZT módosítás – Beépítésre szánt területből beépítésre szánt terület
TÁ-1/B. számú módosítás:

Az Önkormányzat által meghatározott feladat: az önkormányzati tulajdonú 2515. és 2516. hrsz. alatti
földrészletek átsorolása Vi-1 intézményi vegyes területből Vt-12 jelű településközponti vegyes
területté a két telek 500-500 m2 fölötti része temető területébe vonásához.
A működő temető mellett fekvő két ingatlan városi intézményeknek ad helyet, a Rendőrség és a
Polgárőrség található a 2515-ös hrsz.-ú ingatlanon álló épületben, a 2516-os hrsz.-ú ingatlan pedig a
Kék Géza Közösségi Háznak ad helyet. Mindkét ingatlan – a temetőhöz hasonlóan – Diósd Város
Önkormányzatának a tulajdonát képezi.
A helyhez kötöttség miatt már régi elképzelése a
településnek a temető keleti irányú bővítése a két
intézmény telkének rovására.
A temető bővítési területe és a Sashegyi utca mentén álló
intézmények környezete (Forrás:
https://terkep.diosd.hu/#l:47.4109488,18.9573849,0.25z)

Mint a légifotón is látható, a 2515-ös hrsz.-ú ingatlan
hátsó része parkolóként üzemel, a Kék Géza Közösségi
Ház mögötti telekrész pedig a valóságban a temető részét
képezi a délről szomszédos ingatlanokkal együtt. Jelen
módosítás e kialakult állapotnak megfelelő szabályozás.
Hatályos TSZT

TSZT módosítás

 Az érvényben lévő településszerkezeti terv szerint a 2515. és 2516. hrsz.-ú ingatlanok északkeleti
része a Vi/3,5 jelű vegyes intézményterület területfelhasználási egységbe tartozik. A meglévő
temető 2521-es hrsz.-ú, a Diósdi Római Katolikus Plébánia tulajdonát képező ingatlana és a
szomszédos ingatlanok egy részének igénybe vételével tervezett bővítési területe (a 2515. és
2516. hrsz.-ú ingatlanok délnyugati részével együtt) a K-T/0,2 jelű különleges temető területbe
tartozik. A Rendőrség ingatlanától északnyugatra egy rövid utca figyelhető meg, ami a temető
megközelítését szolgálja. A zsákutca északi szomszédságában található ingatlanok a Vt/2,4 jelű
településközpont vegyes területbe tartoznak, a Sashegyi utca túloldalán pedig a lakótelep Ln/2,4
jelű nagyvárosias lakóterülete terül el.
 A szabályozási terv a TSZT területfelhasználását tükrözi, a 2515. és 2516. hrsz.-ú földrészletek
intézmények számára helyet biztosító keleti része az intézményterület Vi-1 jelű építési övezetébe
sorolt.
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Az ingatlanok délnyugati része a temető bővítési területeként a beépítésre szánt különleges
temető terület K-T jelű építési övezetébe sorolt a szomszédos ingatlanokhoz hasonlóan.
A környező utcák a KÖu jelű közúti közlekedési terület különböző övezeteibe tartoznak, a parkoló
megközelítését biztosító zsákutcától északra kialakult telkek a településközpont vegyes terület Vt2 jelű építési övezetébe vannak besorolva.
A SZT méretezéssel jelöli ki a telkek megosztására javasolt telekhatár vonalat, és a tervezett
övezethatárt.
Hatályos SZT

SZT módosítás

A Helyi Építési Szabályzat szerint a jelen módosítással érintett két intézmény Vi-1 jelű építési övezetére
az alábbi előírások vonatkoznak:
„29. § (1) Az intézmény területen elhelyezhető épület – a vonatkozó jogszabályi előírásokon túlmenően
– vendéglátó, iroda jellegű és közbiztonságot szolgáló rendeltetést is tartalmazhat.
(5) A Vi-1 jelű építési övezet az (1) bekezdés szerinti rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgál,
valamint az övezetben olyan építmények is elhelyezhetők, amelyek a terület fő rendeltetésével
összhangban vannak, és azt szolgálják.”
„VEGYES TERÜLET
3/E. számú táblázat – Intézmény terület építési övezetei

Építési
övezet jele

Beépítési
mód

Vi-1

SZ

Az építési telek
A beépítésnél alkalmazható
kialakítható
legkisebb
legkisebb
legnagyobb
területe
szélessége zöldfelületi beépítettség
épület(m2)
(m)
arány (%)
(%)
magasság (m)
1.000
15
10
70
6,0

 A telkek SZT szerinti kialakítása azonban a hatályos HÉSZ előírásainak betartásával nem valósítható
meg, mivel a kialakuló intézményi ingatlanok nem érik el a Vi-1 jelű építési övezetre előírt 1000 m2es teleknagyságot. Ezért jelen tervmódosítás során az Önkormányzat kérésének megfelelően a
2515. és 2516. hrsz.-ú ingatlan átsorolása javasolt az intézményterület Vi-1 jelű építési övezetéből
a településközpont vegyes terület valamely építési övezetébe a TSZT és a SZT módosításával.
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A 2515. és 2516. hrsz.-ú ingatlan megosztási vázrajza

Mivel azonban a hatályos HÉSZ nem tartalmaz olyan építési övezetet, aminek az előírásai
megfelelnének a tárgyi két ingatlan telekméreteinek és beépítettségének, ezért egy új építési
övezet létrehozása szükséges a HÉSZ módosításával. A meglévő Vt jelű építési övezeteket
figyelembe véve az új övezet a Vt-12 jelet kapja, és az övezeti előírások a HÉSZ jelenlegi előírásait
kiegészítve az alábbiak a javaslatunk szerint:
„28. § (1) A településközpont területen elhelyezhető épület – a vonatkozó jogszabályi előírásokon
túlmenően – vendéglátó- és a környezetében lévő telkek rendeltetésszerű használatát nem zavaró
hatású kézműipari rendeltetést is tartalmazhat.
(16) A Vt-12 jelű építési övezet
a)

b)

az (1) bekezdés szerinti rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgál, valamint az övezetben
olyan építmények is elhelyezhetők, amelyek a terület fő rendeltetésével összhangban
vannak, és azt szolgálják,
az építési övezetben a beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelület háromszintű
növényzettel beültetve létesítendő.”

„3/D. számú táblázat – Településközpont terület építési övezetei

Építési
övezet jele

Beépítési
mód

Vt-12

O

Az építési telek
A beépítésnél alkalmazható
kialakítható
legkisebb
legkisebb
legnagyobb
területe
szélessége zöldfelületi beépítettség
épület(m2)
(m)
arány (%)
(%)
magasság (m)
500
15
15
50
6,0

TÁ-1/B. számú módosítás – Vi-1 > Vt-12 – 0,1182 ha
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 A módosítás jellege miatt a településfejlesztési koncepció vizsgálata nem releváns.
 A módosításra javasolt terület a BATrT Szerkezeti tervében a városias települési térség részét
képezi. Mivel a települési térség bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható, a
tervezett átsorolás a törvényi előírásoknak megfelel.
 A módosítással érintett országos és térségi övezetek:
A területet a térségi övezetek közül a vízminőség-védelmi terület övezete, azon belül a
vízműkutak B jelű védőidoma érinti. A HÉSZ 18. §-ának vízvédelemre vonatkozó előírásait, és az
országos jogszabályok vonatkozó vízügyi előírásait be kell tartani.
A települést ugyan érinti az ásványi nyersanyagvagyon övezete és a földtani veszélyforrás terület
övezete, de a módosítással érintett területet egyik kiemelt térségi övezet sem érinti, mivel az
érintettség a felhagyott kőbányák és homokbánya területére vonatkozik.
A tervezett módosítás a törvényi előírásoknak megfelel.
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3.3. Átminősítések – TSZT, SZT módosítás – Beépítésre nem szánt területből beépítésre nem szánt
terület
TÁ-1/BN. számú módosítás:
Az Önkormányzat által meghatározott feladat: közterület kialakítás a 1734. hrsz. alatti Arany János utca
keleti vége és az 1691/2. hrsz. alatti út összekötése kapcsán, a 1722., 1721. és 1723/2. hrsz. alatti állami
és magánterületek szükséges részeinek bevonásával a már burkolattal is ellátott szakasz
kiszabályozása, KÖu-1, stb. > KÖu-6 övezeti átsorolása a telekhatárok rendezhetőségéhez.
Az Arany János utca keleti vége és az M0 mellett húzódó út
környezete (Forrás:
https://terkep.diosd.hu/#l:47.4109488,18.9573849,0.25z)

Mint a melléklet légifotón is látható, az M0
gyorsforgalmi út mellett végighúzódik egy út a
Nárcisz utca vonalától az Arany János utca keleti
végéig. A 1631-es és a 1691/2-es hrsz.-ú
közterületeken
kialakult
út
egyenes
vonalvezetésű, és a délkeleti végén rákanyarodik
az Arany János utca nyomvonalára. Ennek az
útnak az Arany János utcához közeli szakasza
azonban csak a valóságban ilyen szabályos, a
hatályos településrendezési eszközök nem így
ábrázolják a kialakult telekállapotok miatt.
Az Arany János utca, mint önkormányzati közút, az 1734-es hrsz.-ú közterületen fut végig a Szabadság
úttól egészen az M0 számára létrehozott 1722-es hrsz.-ú, a Magyar Állam tulajdonát képező földrészlet
határáig, majd ezen ingatlanon belül elkanyarodik északnyugat felé, ahol egy kb. 30 méteres szakasz
után eléri a 1723/2-es hrsz.-ú, két magánszemély tulajdonában álló területet. Ezen áthaladva
keresztezi a Hajnalka utca 1721-es hrsz.-ú, kb. 3-3,5 méter széles sávját, amely sok magánszemély
tulajdonát képezi, és becsatlakozik az M0 mellett párhuzamosan futó 1691/2-es hrsz.-ú, a Magyar
Állam tulajdonát képező, és a Magyar Közút Zrt. vagyonkezelésében lévő terület végébe. E sáv
lehatárolása a tényleges állapottól eltérően északkelet felől nem szabályos, hanem a 1713/6-os hrsz.ú kis zsákutcával szemben beszűkül az átlagos 12 méteres szélességről kb. 5 méterre.
A módosítással érintett két utca keskeny aszfalt burkolattal kialakított, az Arany János utca mentén
aszfaltos járdával.

Az Arany János utca és az 1691/2-es hrsz.-ú, az M0-al párhuzamos utca (Forrás: Google maps)

A Magyar Közút Pest Megyei Igazgatósága a Diósd 1722, 1721, 1691/2-es hrsz.-ú ingatlanok terület- és
tulajdonjogi rendezésével kapcsolatban arról tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy fellelték a
Közlekedési Felügyelőség ÚT/26/3/2014. sz. átminősítési határozatát, valamint a tulajdonjog
átadásáról szóló szerződés-tervezet megküldéséről szóló levelet. Ezek alapján vagyongazdálkodási
szempontból áttekintették a települést érintő, rendezést igénylő út alatti ingatlanokat, amelyek közül
a tárgyi módosítással érintett ingatlanok vonatkozásában az alábbi kimutatást küldték:
18
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A fentiek alapján vált szükségessé az M0 környezetében az Arany János utca folytatásában húzódó út
területének rendezése a tulajdonjog rendezhetősége érdekében.
 Az érvényben lévő településszerkezeti terven az M0 gyorsforgalmi útként ábrázolt, területsávja
pedig közúti közlekedési terület. Az Arany János utca a Hajnalka utcával és az 1691/2-es hrsz.-ú, az
M0-al párhuzamos utcával együtt szintén a közúti közlekedési terület részét képezik, mint
lakóutcák.
A szomszédos telektömbök a kertvárosias lakóterület területfelhasználási egységbe tartoznak.
A tárgyi területet érinti a TSZT szerint a vízbázis hidrogeológiai védőterülete, és az Arany János utca
vonalában egy elektromos légvezeték és annak védősávja, de ezek jelen módosítás szempontjából
nem relevánsak.
Hatályos TSZT

TSZT módosítás

 A szabályozási terv a TSZT-nek megfelelően ábrázolja a közúti közlekedési területek lehatárolását,
a helyszíni adottságoktól függetlenül. Az M0 gyorsforgalmi út területe a SZT-en KÖu jellel ábrázolt,
a HÉSZ szerint a KÖu-1 jelű övezetbe sorolt külterületi autóút, a többi utca a SZT-en jel nélkül
ábrázolt, a HÉSZ szerint a közúti közlekedési terület KÖu-6 jelű övezetébe sorolt, mint lakóút. Az
Arany János utca a kialakult szabályozási szélességével jelölt a terven, amely 10 méter körüli. Az
1691/2-es hrsz.-ú utca átlagos szélessége 12 méter, amely a Hajnalka utcától kissé északnyugatra
beszűkül kb. 5 méterre. A Hajnalka utca mellett az 1691/2-es hrsz.-ú utca folytatásában kialakult
rövid közterület szélessége változó, átlagosan 12,5 méter. A 1731-es hrsz.-ú lakótelek mellett a
valóságban meglévő, kerítéssel lehatárolt utca nincs a terven kiszabályozva, ezen a szakaszon az M0
1722-es hrsz.-ú ingatlana elér egészen a lakóterület határáig, és az Arany János utca északkeleti
vége és az út kanyarulata is ebbe az ingatlanba tartozik.
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Hatályos SZT

SZT módosítás

 Jelen tervmódosítás során az Önkormányzat a Magyar Közút Zrt. terület- és tulajdonjogi rendezési
szándékát szem előtt tartva szeretné megoldani az M0 mentén vezető burkolt, kerítéssel lehatárolt
lakóutca teljes szakaszának kiszabályozását. Ehhez a 1722-es hrsz.-ú ingatlanból kell új szabályozási
vonalakkal „levágni” az Arany János utca délkeleti határának vonalában, illetve a 1691/2-es hrsz.-ú
út északkeleti határvonalának egyenes irányú folytatásában a gyorsforgalmi úthoz nem szükséges,
már évek óta lakóutcaként szolgáló területsávot. Ez a kiszabályozott területrész a TSZT-n közúti
közlekedési terület besorolásban marad, de a gyorsforgalmi út színezése helyett a lakóutcák
halványabb szürke színezését kapja. A SZT-en a két terület szabályozási vonallal elválasztásra kerül
egymástól, és a lakóutcák a KÖu-1 jelű gyorsforgalmi út övezetből a lakóutcák KÖu-6 jelű övezetébe
kerülnek át.
A HÉSZ módosítása tárgyi terület-átsoroláshoz nem szükséges.
TÁ-1/BN. számú módosítás – KÖu-1 > KÖu-6 – 0,0682 ha
 A módosítás jellege miatt a településfejlesztési koncepció vizsgálata nem releváns.
 A módosításra javasolt terület a BATrT Szerkezeti tervében a városias települési térség részét
képezi. Mivel a települési térség bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható, a
tervezett átsorolás a törvényi előírásoknak megfelel.
 A módosítással érintett országos és térségi övezetek:
A területet a térségi övezetek közül a vízminőség-védelmi terület övezete, azon belül a
vízműkutak A és B jelű védőidoma érinti. A HÉSZ 18. §-ának vízvédelemre vonatkozó előírásait,
és az országos jogszabályok vonatkozó vízügyi előírásait be kell tartani.
A települést ugyan érinti az ásványi nyersanyagvagyon övezete és a földtani veszélyforrás terület
övezete, de a módosítással érintett területet egyik kiemelt térségi övezet sem érinti, mivel az
érintettség a felhagyott kőbányák és homokbánya területére vonatkozik.
A tervezett módosítás a törvényi előírásoknak megfelel.
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HÉSZ és TSZT, SZT módosítás:
3.4. Előírások és a TSZT, SZT módosítás
A jelenleg hatályban lévő Helyi Építési Szabályzat gyakorlati alkalmazása során néhány előírással
kapcsolatban változtatási igények merültek fel. Ez az első módosító javaslat esetében a TSZT és a SZT
módosítását is szükségessé teszi.
 H-1. számú módosítás: a HÉSZ 10. számú mellékletben és a szabályozási terven a 1192/3. hrsz. alatti
földrészleten okafogyottá vált „elővásárlási jog” törlése.
A HÉSZ 10. sz. melléklete sorolja fel az Önkormányzat számára biztosított elővásárlási jog, mint sajátos
jogintézmény által érintett ingatlanokat az alábbiak szerint:
„10. sz. melléklet:

Elővásárlási joggal terhelt ingatlanok jegyzéke

1) A közösségi ház bővítése céljából
a 2501-es, 2502/1-es és 2502/2-es hrsz.-ú ingatlan
2) Az iskola bővítése céljából
a 2542-es hrsz.-ú ingatlan egy része és a 2543-as hrsz.-ú ingatlan
3) A Zöldfa Bölcsőde bővítése céljából
a 1192/3-as hrsz.-ú ingatlan
4) Önkormányzati intézmény elhelyezése céljából
a 2505/3-as hrsz.-ú ingatlan
5) Sportcsarnok megvalósítása céljából
a 2621/2-es hrsz.-ú ingatlan.
Ezek közül a Zöldfa Bölcsőde bővítése már nem lehetséges a szomszédos ingatlanon annak
beépülése miatt, így az e célra meghatározott elővásárlási jog fenntartása a 1192/3-as hrsz.-ú
ingatlan vonatkozásában már nem aktuális, a 3) pont törlésre kerül a HÉSZ 10. sz. mellékletéből, és
a TSZT-en, a SZT-en az elővásárlási jog jelölése szintén törlésre kerül.
Hatályos TSZT

TSZT módosítás
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Hatályos SZT

SZT módosítás
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4.

A TERVEZÉSI TERÜLETRE HATÁLYOS TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ELEMZÉSE

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 426/2015. (XII.17.) számú önkormányzati határozattal
elfogadott településszerkezeti tervének készítése során a magasabb szintű terveknek, az Országos
Területrendezési Tervnek (továbbiakban: OTrT) és a Budapesti Agglomeráció Területrendezési
Tervének (a továbbiakban: BATrT) való megfelelés igazolása teljes körűen megtörtént.
2018. december 12-én fogadta el a Parlament a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek
területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényt (a továbbiakban Trtv.), amely 2019. március
15-én lépett hatályba.
A Trtv. 19. § (4) bekezdése alapján a Trtv-ben meghatározott övezeteken túlmenően a további országos
övezetek területi lehatárolását és övezeti szabályait a területrendezésért felelős miniszter rendeletben
állapítja meg. 2019. június 22-én lépett hatályba a területrendezési tervek készítésének és
alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (X.6.) MvM rendelet, amely a Trtv. övezeti
terveihez szorosan hozzátartozó, de abban nem szereplő térségi övezetek lehatárolását és előírásait
tartalmazza.
4.1. Országos és kiemelt térségi területfelhasználási kategóriák
RÉSZLET A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓ TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK
SZERKEZETI TERVÉBŐL (A KIEMELT TÉRSÉGI TERÜLETFELHASZNÁLÁS
RENDSZERE)

TERVEZÉSI TERÜLETEK
A tárgyi módosítások területei a Diósd városra vonatkozó térségi területfelhasználási kategóriák
szerint a 2019. március 15-én hatályba lépett új területrendezési tervtörvény előírásai, illetve – annak
megfelelően – a BATrT Szerkezeti terve alapján a települési térség területére esnek. A tervezési
területen tervezett módosítások általában szükségessé teszik a TSZT módosítását is, így jelen tervmódosítás területfelhasználási változással is jár.
A Trtv. 11. § d) pontja alapján „a települési térség területén bármely települési területfelhasználási
egység kijelölhető”, így a javasolt módosítások a törvényi előírásoknak a területfelhasználás
vonatkozásában megfelelnek.
Mivel jelen módosítások során a települési térségen kívül nem kerül kijelölésre új beépítésre szánt
terület, a korábbi módosítások során meghatározott térségi területi mérleg adatai változatlanok
maradnak.
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4.2. Országos és kiemelt térségi övezetek
4.2.1. A Trtv. által meghatározott országos övezetek határai
3/1.

AZ

ORSZÁGOS

ÖKOLÓGIAI

HÁLÓZAT

MAGTERÜLETÉNEK ÉS ÖKOLÓGIAI FOLYOSÓJÁNAK

TERVEZÉSI TERÜLETEK

ÖVEZETE

A MAGTERÜLET ÖVEZETE A FELHAGYOTT KŐBÁNYÁK
ÉS A RÁDIÓÁLLOMÁS KÖRNYEZETÉT, VALAMINT AZ
M0 MELLETTI TERÜLETET ÉRINTI.
AZ ÖKOLÓGIAI FOLYOSÓ ÉS A PUFFER-TERÜLET
ÖVEZETE DIÓSDOT NEM ÉRINTI!
A TERVEZÉSI TERÜLETEKET AZ ÖVEZETEK NEM
ÉRINTIK!
3/2. A KIVÁLÓ TERMŐHELYI ADOTTSÁGÚ SZÁNTÓK
TERVEZÉSI TERÜLET

ÖVEZETE

AZ

ÖVEZET

DIÓSD

VÁROS

KÖZIGAZGATÁSI

TERÜLETÉT NEM ÉRINTI!

A TERVEZÉSI TERÜLETEKET AZ ÖVEZET NEM ÉRINTI!

3/3. ERDŐK ÖVEZETE
TERVEZÉSI TERÜLET

AZ ÖVEZET A FELHAGYOTT KŐBÁNYA MELLETTI
ERDŐT ÉRINTI!

A TERVEZÉSI TERÜLETEKET AZ ÖVEZET NEM ÉRINTI!
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3/4.
TERVEZÉSI TERÜLETEK

VILÁGÖRÖKSÉG

ÉS

VILÁGÖRÖKSÉG

VÁROMÁNYOS TERÜLET ÖVEZETE

(TELJES KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETI LEHATÁROLÁSSAL)

AZ ÖVEZET A TELEPÜLÉS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉT
NEM ÉRINTI!
A TERVEZÉSI TERÜLETEKET AZ ÖVEZET NEM ÉRINTI!
3/5. A HONVÉDELMI ÉS KATONAI CÉLÚ TERÜLET
TERVEZÉSI TERÜLETEK

ÖVEZETE

(TELJES KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETI LEHATÁROLÁSSAL)

AZ ÖVEZET A TELEPÜLÉS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉT
NEM ÉRINTI!
A TERVEZÉSI TERÜLETEKET AZ ÖVEZET NEM ÉRINTI!

4.2.2. A 9/2019. (VI.14.) MVM rendelet által meghatározott országos övezetek határai

1/1. A JÓ TERMŐHELYI ADOTTSÁGÚ SZÁNTÓK
TERVEZÉSI TERÜLETEK

ÖVEZETE

AZ ÖVEZET DIÓSD KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉT NEM
ÉRINTI!
A TERVEZÉSI TERÜLETEKET AZ ÖVEZET NEM ÉRINTI!

1/2. AZ ERDŐTELEPÍTÉSRE JAVASOLT TERÜLET
TERVEZÉSI TERÜLETEK

ÖVEZETE

AZ ÖVEZET DIÓSD KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉT NEM
ÉRINTI!

A TERVEZÉSI TERÜLETEKET AZ ÖVEZET NEM ÉRINTI!
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1/3. A TÁJKÉPVÉDELMI TERÜLET ÖVEZETE
TERVEZÉSI TERÜLETEK
AZ ÖVEZET DIÓSD KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉT NEM
ÉRINTI!
A TERVEZÉSI TERÜLETEKET AZ ÖVEZET NEM ÉRINTI!

1/4. VÍZMINŐSÉG-VÉDELMI TERÜLET ÖVEZETE
TERVEZÉSI TERÜLETEK
AZ ÖVEZET DIÓSD KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉT
ÉRINTI!
A TERVEZÉSI TERÜLETEKET AZ ÖVEZET ÉRINTI!

1/5. NAGYVÍZI MEDER ÖVEZETE
TERVEZÉSI TERÜLETEK
AZ ÖVEZET DIÓSD KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉT NEM
ÉRINTI!
A TERVEZÉSI TERÜLETEKET AZ ÖVEZET NEM ÉRINTI!

1/6. A VÁSÁRHELYI TERV KERETÉBEN TERVEZETT
TERVEZÉSI TERÜLETEK

SZÜKSÉGTÁROZÓK TERÜLETE

AZ ÖVEZET DIÓSD KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉT NEM
ÉRINTI!
A TERVEZÉSI TERÜLETEKET AZ ÖVEZET NEM ÉRINTI!

Az országos övezetek közül a település területét
 az országos ökológiai hálózat magterületének övezete,
 az erdők övezete, valamint
 a vízminőség-védelmi terület övezete
érinti.
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Az országos övezetek közül – a Trtv. és az MVM rendelet övezeti mellékletei szerint – a tervezési
területeket egyetlen övezet, a vízminőség-védelmi terület övezete érinti. Az övezetre a 9/2019.
(VI.14.) MVM rendelet 5. §-ának alábbi előírásai relevánsak jelen módosítás esetében:
„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.”
Diósd város hatályban lévő településrendezési eszközeinek készítése során kijelölésre kerültek a
vízvédelemmel érintett területek. Ez alapján látható, hogy a módosítással érintett területeket a
Gárdonyi köz mellett és a Balatoni út mellett, Budapest határához közel található vízműkutak
hidrogeológiai A és B jelű védőterülete érinti. A megfelelő védelem biztosítása érdekében szükséges
szabályokat a Helyi Építési Szabályzat tartalmazza, a módosítással érintett területen ezen előírások
betartásra kerülnek, így a javasolt módosítás övezeti érintettsége a Magyarország és egyes kiemelt
térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX törvény és a 9/2019. (VI.14.) MVM
rendelet előírásaival nem ellentétes.
A Trtv. 22. §-a szerint „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.” Az övezetek pontos lehatárolása
jelen tervmódosítás keretében nem került előzetesen megkérésre.
3.2.2. A BATrT által meghatározott kiemelt térségi övezetek határai
2/1. AZ ÁSVÁNYI NYERSANYAGVAGYON ÖVEZETE
TERVEZÉSI TERÜLETEK
AZ ÖVEZET DIÓSD KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉT
ÉRINTI!
A TERVEZÉSI TERÜLETEKET AZ ÖVEZET NEM ÉRINTI!

2/2. A RENDSZERESEN BELVÍZJÁRTA TERÜLET
TERVEZÉSI TERÜLETEK

ÖVEZETE

AZ ÖVEZET DIÓSD KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉT NEM
ÉRINTI!
A TERVEZÉSI TERÜLETEKET AZ ÖVEZET NEM ÉRINTI!
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2/3. A FÖLDTANI VESZÉLYFORRÁS TERÜLET ÖVEZETE
TERVEZÉSI TERÜLETEK
AZ ÖVEZET DIÓSD KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉT
ÉRINTI!
A TERVEZÉSI TERÜLETEKET AZ ÖVEZET NEM ÉRINTI!

A kiemelt térségi övezetek közül a település területét



az ásványi nyersanyagvagyon övezete, és
a földtani veszélyforrás terület övezete

érinti.
A módosítással érintett területet egyik kiemelt térségi övezet sem érinti, mivel az érintettség
kizárólag a felhagyott kőbányák és homokbánya területére vonatkozik.
4.3. Országos és térségi műszaki infrastruktúra hálózatok
Az igazgatási terület északi és keleti szélén halad az M0, az OTrT és a BATrT Szerkezeti tervén jelölt
gyorsforgalmi út. Diósd területét északkelet-délnyugat irányban átszeli a 7 sz. főút. Ennek
nyomvonalától délre fut az egyéb országos törzshálózati vasúti pályaként meghatározott vasútvonal.
Az új OTrT és BATrT Szerkezeti tervlapja az igazgatási terület délkeleti részén a villamosenergia-átviteli
hálózatok elemei közül több 220 kV-os távvezetéket ábrázol, ezektől délre pedig egy 400 kV-os
távvezeték látható. Szintén érinti a közigazgatási terület délnyugati részét a nemzetközi és hazai
szénhidrogén szállítóvezetékek közé sorolt vezeték.
A javasolt módosítások közül a csomópont bővítése (TV-1. számú módosítás) az országos műszaki
infrastruktúra hálózat egyik elemét, a 7. sz. főutat érinti. A módosító javaslat a meglévő csomópont
korszerűsítését szolgálja. A TÁ-1/BN számú módosítással érintett terület az M0 gyorsforgalmi út
területét érinti, de a módosító javaslat csupán a közlekedési területek földrészleteinek a kialakult
állapothoz történő igazítására irányul. Jelen terv a törvényi előírásoknak megfelel, mivel az országos
és térségi műszaki infrastruktúra hálózatok nem módosulnak.
4.4. Az OTrT és a BATrT adta bővítési lehetőségek, a térségi területfelhasználási kategóriáknak
való megfelelőség igazolása
A települési térségre a Trtv. 11. § d) pontja vonatkozik:
„11. § A kiemelt térségi, illetve megyei területfelhasználási kategóriák területén belül a települési
területfelhasználási egységek kijelölése során
d) a települési térség területén bármely települési területfelhasználási egység kijelölhető;”
A Trtv. 12. §-a tartalmazza az új beépítésre szánt területek kijelölésének feltételeit. Mivel azonban jelen
módosítás nem jár új beépítésre szánt területté minősítéssel, ezek a törvényi előírások jelen módosítás
esetében nem relevánsak.
Szintén nem érint egyetlen módosítás sem borvidéki település szőlő termőhelyi katasztere I-II. osztályú
területeihez tartozó földrészletet, mivel Diósd nem borvidéki település, és az Országos Gyümölcs
Termőhely Kataszter I. és II. osztályú területeihez tartozó földrészletet sem érintenek a módosítások,
így a Trtv. vonatkozó előírásai is teljesülnek.
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5.

AZ ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY KIEGÉSZÍTÉSE JELEN MÓDOSÍTÁS HATÁSAIVAL
5.1. Összefoglaló vizsgálat
5.1.1. Előzmények

A jelen dokumentáció készítését megelőzően, 2017-ben részletes örökségvédelmi vizsgálat került
kidolgozásra a Települési Arculati Kézikönyv és a Településképi rendelet készítése során, önálló
fejezetrészekben elemezve az épített és a táji, természeti értékeket, valamint a régészeti lelőhelyeket.
A Településszerkezeti terv, a Helyi Építési Szabályzat és a Szabályozási terv módosításával érintett
területeket nem érinti régészeti lelőhely. A vizsgált területeken régészeti érdekű terület sem került
kijelölésre. A tervezett módosításokkal érintett területen sem műemlék, sem helyi védettséget élvező
építmény nem található.
5.1.2. Azonosított régészeti lelőhelyek
Diósd közigazgatási területén a Forster Központ Régészeti lelőhely Nyilvántartásának közhiteles
adatszolgáltatása szerint 13 darab lelőhely van nyilvántartva. A hatályos HÉSZ 1. számú függeléke
tartalmazza ezek felsorolását az alábbiak szerint:
Nr.

Lelőhely neve

Azonosítója

MRT

1.

Diósd 1., Sas-hegy

10168

7. kötet

2.

Diósd 2., Sas-hegy

10169

7. kötet

3.

Diósd 3., Valburga-hegy

10170

7. kötet

4.

Diósd 4., Szidónia-hegy

10171

7. kötet

5.

Diósd 5., Kaptárkői-barlang

10172

7. kötet

6.

Diósd 6., Árvalányhaj utca

10173

7. kötet

7.

Diósd 7., Homokbánya

10174

7. kötet

8.

Diósd 8., Csapágyáru-gyár

10175

7. kötet

9.

Diósd 9., Diósdliget (Diósdi tópart)

10176

7. kötet

10.

Diósd 10., Erzsébet utca 13.

10177

7. kötet

11.

Diósd 11., Községhatár nyugati részén

10178

7. kötet

12.

Diósd 12., Diód

10179

7. kötet

13.

Diósd 13., Postától ÉK-re

65298

7. kötet

TERVEZÉSI TERÜLETEK

A mellékelt térképen látható, hogy a hatályban lévő településrendezési
eszközökben ábrázolt régészeti lelőhelyek nagyjából megfelelnek a Forster
Központnál nyilvántartott, és 2016. október 20-án adatszolgáltatásként
megadott lelőhelyekkel. A településrendezési tervekről két lelőhely
ábrázolása hiányzik, a közigazgatási terület délnyugati csücskében található
10179-es, és az Ófalu területén fellelhető 65298-as jelű. Mivel azonban jelen
terv nem átfogó felülvizsgálat, és a módosításokkal érintett területeket e két
nyilvántartott régészeti lelőhely nem érinti, valamint nem áll
rendelkezésünkre digitális adatszolgáltatás, e dokumentációhoz tartozó
Településszerkezeti és Szabályozási terven még nem jelennek meg ezek a
lelőhely-ábrázolások.
A lelőhelyek térinformatikai adatszolgáltatása
(Forrás: Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelemért Felelős Államtitkársága)
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Az előző térképen látható, hogy egyetlen módosítással érintett terület sem érint nyilvántartott
régészeti lelőhelyet.
5.1.3. Régészeti lelőhelyek védelme
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban Kötv.) alapján a
nyilvántartott régészeti lelőhelyek (ex lege) általános régészeti védelem alatt állnak.
5.1.4. Jogszabályi környezet
A régészeti lelőhelyekre vonatkozóan a törvény az alábbiakat mondja ki:
„19. § (1) A földmunkával járó fejlesztésekkel, beruházásokkal, beleértve az ásványi vagyon
kitermelését is (a továbbiakban együtt: fejlesztések, beruházások), a nyilvántartott régészeti
lelőhelyeket jogszabályban meghatározott esetekben és módon el kell kerülni.
(2) A régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el.”
„22. § (1) A nyilvántartott régészeti lelőhelynek a beruházással kapcsolatos földmunkával érintett
részén megelőző régészeti feltárást kell végezni.”
A beruházások kivitelezésekor előkerülő régészeti leletek esetén a kulturális örökség védelméről szóló
2001 évi LXIV. törvény szerint kell eljárni.
5.2. A tervezett módosítások hatásai a régészeti örökségre
A tervben szereplő módosítások nyilvántartott régészeti lelőhelyet nem érintenek, így egyáltalán nem
gyakorolnak hatást a régészeti lelőhelyek állapotára.
5.3. A régészeti örökség védelmével kapcsolatos feladatok, költségek
Nyilvántartott régészeti lelőhely esetében:
A Kötv. 19. § (1) bekezdés rendelkezése szerint a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket a földmunkával
járó fejlesztésekkel, beruházásokkal el kell kerülni. Mivel tárgyi módosítások nem érintenek lelőhelyet,
a régészeti örökség védelmével kapcsolatos feladatokról, költségekről nem beszélhetünk.
Váratlanul előkerülő régészeti emlékek esetében az alábbiak szerint kell eljárni:
Valamennyi, a régészeti feltárás esetén kívül előkerült régészeti emlék, ill. lelet esetében is törekedni
kell a régészeti örökség elemeinek helyszíni megőrzésére.
Ha bármilyen tevékenység során váratlan régészeti emlék, illetőleg lelet kerül elő, a felfedező
(kivitelező, beruházó) a Kötv. 24. §-a értelmében köteles a tevékenységet azonnal abbahagyni, és az
emlék vagy lelet előkerülését az önkormányzat jegyzőjének és a területileg illetékes múzeumnak
haladéktalanul jelenteni, valamint a helyszín és a lelet őrzéséről gondoskodni. A régészeti lelőhelyek
megrongálását, megsemmisítését, gondatlan kezelését a Kötv. 82. § alapján szankcionálják.
5.4. Változtatási szándékok
A Településszerkezeti terv és a Szabályozási terv módosító javaslatai csupán a belterület kisebb
részterületeire terjednek ki, és azok régészeti lelőhelyeket nem érintenek, ezért a módosítások
régészeti szempontból nem relevánsak.
5.5. Az épített környezet értékei
A tervezési területeken belül és azok közvetlen környezetében nem található nyilvántartott országos
vagy helyi épített érték, műemlék vagy nemzeti emlékhely, illetve védelemre érdemes egyéb épített
érték.
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A módosítással érintett területek a településszerkezet szempontjából nem rendelkeznek értékes
egyedi arculatot biztosító építészeti jellemzőkkel, sajátosságokkal. Ezért a módosítások révén nem
feltételezhető épített kulturális örökséget érintő negatív hatás.
A kialakult településszerkezeten és területhasználaton a tervezett módosítás nem változtat, és a
telekszerkezet sem változik jelentős mértékben a javasolt módosítás révén.
5.6. Az értékek védelmére vonatkozó helyi rendeletek
Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2015. (XII. 17.) számú önkormányzati rendelete
szól Diósd Város Helyi Építési Szabályzatáról. A műemlékvédelemről és a régészeti lelőhelyek
védelméről az önkormányzati rendelet 17. §-a rendelkezik.
Az épített értékek védelmére és a régészeti lelőhelyekre a Helyi Építési Szabályzat 17. §-ának alábbi
előírásai vonatkoznak:
„Műemlékvédelem, helyi épített értékvédelem, régészeti lelőhelyek védelme
17. §
(1) A nyilvántartott régészeti lelőhelyek lehatárolásait és nyilvántartási számukat a SZT tünteti fel.
(2) A nyilvántartott régészeti lelőhelyek listáját jelen rendelet 1. számú függeléke tartalmazza.
(3) Az országos védelemben részesülő műemléki épületeket, építményeket és a műemléki
környezet határait a SZT tünteti fel.
(4) A helyi védelmet élvező területeket és épületeket, építményeket és egyéb művi értékeket a SZT
tünteti fel.
(5) Az országos és helyi védettségű művi értékeket, a műemléki környezet területeit, valamint a
helyi védelem alatt álló területek, építmények, egyéb művi értékek listáját jelen rendelet 2. számú
függeléke tartalmazza.
(6) A helyi egyedi védelem alatt álló építményeket, a védetté nyilvánítási eljárást és törlésének
módját, a helyi védelem nyilvántartását, valamint a védelemmel összefüggő önkormányzati támogatás
lehetőségét a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet szabályozza.”
Ezeken kívül más előírás megfogalmazása a HÉSZ-ben nem indokolt, hiszen a tervezési területek
régészeti lelőhellyel nem érintettek, és a 2001 évi LXIV. törvény előírásai kellő biztonságot jelentenek
a régészeti területtel érintett telkek vonatkozásában.
A településkép-védelemről és a helyi értékvédelemről Diósd Város Önkormányzata Képviselőtestületének 22/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelete rendelkezik. A település jelenleg érvényben
lévő Szabályozási tervén különböző sraffozásokkal, a Településrendezési kódex által előírt jelölésekkel
feltüntetésre kerültek a védett területek, illetve létesítmények (egyedi műemléki védettség, helyi
egyedi művi érték, helyi területi védelem, régészeti lelőhelyek).
5.7. Összefoglaló
Összefoglalva a jelenleg tervezett módosítások a város tekintetében pozitív hatásokkal járnak.
Diósd város lakosságszámának távlati alakulása a közlekedési hálózat fejlesztését igényli. Ezt szolgálja
a 7. sz. főút egyik legfontosabb csomópontjának a bővítése, korszerűsítése.
A temető bővítése szintén az igények kielégítését szolgálja.
Az M0 területének telehatár-rendezése csupán a kialakult állapotoknak való megfelelést biztosítja.
Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2015. (XII. 17.) számú önkormányzati rendelete
szól Diósd város Helyi Építési Szabályzatáról. A műemlék- és településkép-védelemről, a helyi
értékvédelemről és a régészeti lelőhelyek védelméről az önkormányzati rendelet 17. §-a rendelkezik.
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A település jelenleg érvényben lévő Szabályozási tervén különböző sraffozásokkal, a
Településrendezési kódex által előírt jelölésekkel feltüntetésre kerültek a védett területek, illetve
létesítmények, valamint a védelmi javaslatok területi lehatárolásai (egyedi műemléki védettség, helyi
egyedi művi érték, helyi védelem alatt álló terület, régészeti lelőhelyek).
Az építészeti emlékek helyi védelméről Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2017.
(XII. 14.) településképi rendelete szól.
5.8. Tervezői nyilatkozat
Jelen módosításhoz új örökségvédelmi hatástanulmány nem készült, mivel Diósd Város
Önkormányzata a település tekintetében tíz évnél nem régebbi hatástanulmánnyal rendelkezik, amely
Diósd város Települési Arculati Kézikönyvének és a Településképi rendeletnek a megalapozására
készült 2017-ben. Az elkészült örökségvédelmi hatástanulmány továbbra is érvényes.
A tervezett megoldások megfelelnek az örökségvédelmi jogszabályoknak és hatósági előírásoknak,
továbbá jelen terv elkészítésére jogosultsággal rendelkezem.

Budapest, 2021. Március hó

Oláh M. Zoltán
vezető településrendező tervező
Tervezői nyilvántartási szám:
TT/1, É 01-3029
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6.

A TERÜLETEK KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA, KÖRNYEZETVÉDELEM, TERMÉSZET- ÉS TÁJVÉDELEM

A 2015 decemberében jóváhagyott tervdokumentációhoz, azaz a jelenleg hatályos Településszerkezeti
tervhez, Helyi Építési Szabályzathoz és Szabályozási tervhez elkészült az összes, jogszabályban előírt
kötelező alátámasztó munkarész. A jelenlegi dokumentáció részeként új, részletes alátámasztó
munkarészek azért nem készültek, illetve a korábbi alátámasztó munkarészek azért nem kerültek
megismétlésre, mert a településrendezési eszközök részleges módosítása során olyan változások nem
történnek, amelyek miatt az alátámasztó munkarészek adott fejezeteinek felülvizsgálata szükséges
lenne. Az alábbi fejezetek a korábbi vizsgálatok és javaslatok kiegészítése a jelen módosítások
vonatkozásában.
6.1. Tájrendezés, természetvédelem
6.1.1. Táj- és természetvédelem
A táj- és természetvédelem kiterjed a természet védett és nem védett értékeinek megőrzésére
egyaránt. A település közigazgatási területén számos különböző természeti érték található. Ezek
megóvása, fenntartása az országos és a helyi védelem feladata.
Mivel a módosítással érintett területek nem érintenek védett vagy védelemre érdemes természeti
értékeket, Natura 2000 területet, az országos ökológiai hálózat területét, természetes vagy
természetközeli növénytársulást, valamint a tervezési területeken helyi védelem alatt álló
természeti érték sem található, így a tervezett módosítások nem ütköznek a természetvédelmi
előírásokkal.
A településrendezési eszközök részleges módosítása nem érinti a hatályos tervhez korábban
kidolgozott tájrendezési és környezetalakítási javaslatok megoldásait. Így ezen alátámasztó
munkarészek módosítása nem szükséges. A korábbi megoldások változatlanul érvényesek.
6.1.2. Tájrendezési javaslat
A korábbi fejezetekben részletezett módosítási igények közül a TV-1, a TÁ-1/BN és a TÁ-1/B számú
módosító javaslatok csupán kisebb területfelhasználás-változtatások, átminősítések, amelyek a
kialakult állapotokon egyáltalán nem, vagy csupán minimális mértékben változtatnak.
6.1.3. Zöldfelületi rendszer
A tervezett szabályozási tervi módosítások nem érintik a település zöldfelületi rendszerét. A hatályos
településrendezési terv zöldfelületi munkarésze nem változik, továbbra is változatlanul érvényes
marad.
6.1.4. Környezeti hatások és feltételek
A módosításokkal a környezeti feltételek, a föld, a felszíni és felszín alatti vizek, a levegőtisztaságvédelem, a zaj- és rezgésterhelés, a hulladékkezelés vonatkozásában – általában – nem változnak.
6.1.5. Zaj- és rezgésvédelem
A módosítással érintett területek környezetében jelentős zajforrással üzemelő ipari tevékenység nincs,
a legnagyobb zajterhelést a közúti közlekedés okozza. A jelenlegi forgalmi terhelésekből számított
zajemissziók a belterületre nézve nem veszélyesek.
A jelenlegi forgalomnagyság a javasolt módosítások hatására nem változik, a TV-1. számú módosítás
a napi forgalom kedvezőbb levezetése érdekében történik, ami a zaj- és rezgésterhelést csökkentheti
a 7. sz. főút és a Szabadság út csomópontjának térségében, ezért a zajszint a későbbiek során is
megfelel a módosítással érintett területekre vonatkozó, a közlekedésből származó zajterhelési
határértékeket meghatározó jogszabályban előírt határértékeknek.
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6.1.6. Felszíni, felszín alatti vizek és védelmük
Diósd teljes közigazgatási területe a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő
települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján a felszín alatti víz
szempontjából fokozottan érzékeny településnek számít, illetve felszín alatti vízminőségvédelmi
szempontból érzékeny és kiemelten érzékeny területet érint.

Település

Fokozottan
érzékeny

Diósd

x

Érzékeny

Kevésbé
érzékeny

Kiemelten
érzékeny f. a.
terület
+

Az Országos Területrendezési Terv (2003. évi XXVI. törvény) 2013 decemberéig a térséget a felszíni
vizek vízminőségvédelmi vízgyűjtő területének, valamint a kiemelten érzékeny felszín alatti
vízminőségvédelmi területének övezetébe sorolta. A 2013-ban, majd a 2018-ban hatályba lépett új
törvény a települést a vízminőség-védelmi terület övezetébe sorolta. Ezért a módosítással érintett
területeken a felszíni és felszín alatti vizek védelmének biztosítása kiemelten fontos feladat.
A település közcsatorna-hálózata a közelmúltban épült ki, így a felszíni és felszín alatti vizek potenciális
veszélyeztetettsége csökkent.
A módosítással érintett területeken a meglévő és tervezett létesítmények számára az összes közmű
biztosított, a kialakításra kerülő új létesítmények a települési szennyvízelvezető rendszerbe bekötésre
kerülhetnek.
A burkolt felületekről összegyűjtött szennyezett csapadékvizek csak megfelelő tisztítást követően
vezethetők a közterületi csatornahálózatba. Az ingatlanok zöldfelületeinek locsolásához szükséges
csapadékvizek helyben tartását helyi tározókkal kell biztosítani, és csak az annak mértékét meghaladó
csapadék elvezetése indokolt.
6.2. Környezetalakítási javaslat
A tervezett módosítások a környezet szempontjából nem jelentenek terhelést.
A TÁ jelű módosítások során bizonyos területek a korábban hatályban lévőtől eltérő
területfelhasználási besorolásba kerülnek. Ezáltal az érintett telkek területfelhasználása kismértékben
változik, de tárgyi módosítások során a terv csak a tényleges állapotnak megfelelő besorolásra tesz
javaslatot. E módosítások környezeti hatása elenyésző.
6.3. Biológiai aktivitásérték
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény 8. § (2) b) bekezdése szerint:
„újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének – a
külön jogszabály alapján számított – biológiai aktivitás értéke (továbbiakban BIA érték) az átminősítés
előtti aktivitás értékhez képest nem csökkenhet”.
Továbbá a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. § (9) bekezdése kimondja:
„A településszerkezeti terv részét képező biológiai aktivitásérték számítási eredményben, a biológiai
aktivitásérték számítás során keletkezett növekmény mértéke rögzíthető.”
Mivel a módosítások nem járnak új beépítésre szánt területek kijelölésével, ezért a BIA érték számítást
nem kell elvégezni.
A 426/2015. (XII.17.) számú határozattal elfogadott, azóta többször módosított Diósd Város
Településszerkezeti Tervének 7. számú melléklete tartalmazza a város biológiai aktivitásérték
számítását, mely rögzítette a BIA érték növekményt.
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A korábbi értékeket összesítve az előző, a 107/2020. (IX.03.) önk. számú határozattal jóváhagyott TSZT
módosítás után a település tovább „görgethető” biológiai aktivitásértéke +1,77 pont!
6.4. Környezeti értékelés
A tervezett módosítások kapcsán jelenleg nem várhatók olyan környezeti hatások, amelyek környezeti
vizsgálat lefolytatását és külön környezeti értékelési dokumentáció elkészítését tennék szükségessé.
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7.

KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK

 TSZT, SZT módosítás – Beépítésre szánt területből beépítésre nem szánt területté történő
visszaminősítések (TV)
A TV-1. számú módosítás a Balatoni út – a Szabadság út – Tétényi utca csomópontjának bővítése,
korszerűsítése, kapacitásbővítése érdekében történik, amelynek keretein belül a 8102. j. út irányából
egy új jobbra kanyarodó sáv kiépítése, a 7. sz. főúton pedig Érd irányából a meglévő jobbra kanyarodó
sáv meghosszabbítása történik. A javasolt módosítás a meglévőnél nagyobb közúti közlekedési terület
kiszabályozására irányul, a területigénybevétel a lakótelep keleti csücskét és a Balatoni út délkeleti
szélét érinti a Tétényi úti torkolat előtti szakaszon.
A csomópont kapacitásbővítése a közlekedés szempontjából kifejezetten előnyös, hiszen a ma
megfigyelhető napi forgalmi dugók elkerülését szolgálja azzal, hogy a legnagyobb forgalommal terhelt
irányokban lehetővé teszi a zavartalan jobbra kanyarodást, ezáltal segítve az egyenesen, vagy balra
kanyarodó forgalom gyorsítását is.
 TSZT, SZT módosítás – Átminősítések (TÁ)
Beépítésre szánt területből beépítésre szánt terület
A TÁ-1/B. számú módosítás során az önkormányzati tulajdonú 2515. és 2516. hrsz. alatti földrészletek
átsorolása történik Vi-1 intézményi vegyes területből Vt-12 jelű településközponti vegyes területté a
két telek 500-500 m2 fölötti része temető területébe vonásához. A temető tervezett telekhatárrendezését elősegítő módosításnak közlekedési vonatkozása nincs.
Beépítésre nem szánt területből beépítésre nem szánt terület
TÁ-1/BN. számú módosítás közterület kialakítására, a már burkolattal is ellátott szakasz
kiszabályozására irányul a 1734. hrsz. alatti Arany János utca keleti vége és az 1691/2. hrsz. alatti út
összekötése kapcsán. Mivel a területen az utak már kialakultak, és jelen módosítás csupán a
telekhatárok rendezését szolgálja, a módosításnak közlekedési hatása nincs. Mind az Arany János utca,
mind a 1691/2. hrsz.-ú út szélessége elegendő a szomszédos lakóterület forgalmának gond nélküli
lebonyolítására, hiszen az M0 mentén, annak területsávjától kerítéssel lehatárolt út a valóságban már
évek óta a most kijelölt szabályozási vonalakon belül húzódik.
 HÉSZ és TSZT, SZT módosítás – Elővásárlási jog törlése (H)
A TSZT, SZT, H-1. számú módosításnak, a HÉSZ 10. számú mellékletben és a Településszerkezeti,
valamint a Szabályozási terven a 1192/3. hrsz. alatti földrészleten okafogyottá vált „elővásárlási jog”
törlésének közlekedési vonatkozása nincs.
 HÉSZ módosítás – Előírások módosítása (H)
A H-2. és H-3. számú módosításnak közlekedési vonatkozása nincs.
A H-4. számú módosítás a HÉSZ 36. § (9) c) pont ca) alpontjában vagy új alpontban az Lke-10 és Lke-11
építési övezetekre vonatkozóan a 9,5 m minimális szélesség módosítása 8,0 m-re. Megfelelő kialakítás
esetén a 8 méter széles magánút is alkalmas a legfeljebb 6 lakótelek kiszolgálására, a jelentkező
minimális forgalom zavartalan levezetésére.
A H-5. számú módosítás, a lakó-, a településközpont vegyes és az intézményterületek építési
övezeteiben a gépkocsi elhelyezés szabályainak módosítása kifejezetten a közlekedési helyzet javítását
szolgálja a lakó- és a vegyes területeken azzal, hogy ha a telkeken belül a megfelelő számú gépkocsi
elhelyezése biztosított, akkor az autók nem a közterületek forgalom számára szükséges sávját
használják parkolásra.
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A településrendezési eszközök részleges módosítása során a hatályos tervekben szereplő fő
közlekedési nyomvonalak nem változnak, a javasolt módosításoknak a közlekedési hálózatra és azok
elemeire nincs kedvezőtlen hatása. A meglévő úthálózati szabályozás az eredetileg jogszerűen
elfogadott szabályozáshoz képest kis mértékben módosul, de a módosítással érintett területeken
megmarad az utak kialakult hálózati rendszere.
8.

KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLATOK

A 2015 decemberében jóváhagyott tervdokumentációhoz az összes, jogszabályban előírt kötelező
alátámasztó munkarész elkészült. A jelenlegi dokumentáció részeként a közművesítés vonatkozásában
új alátámasztó munkarészek azért nem készültek, illetve a korábbi alátámasztó munkarészek azért nem
kerültek megismétlésre, mert a településrendezési eszközök részleges módosítása során olyan
változások nem történnek, amelyek miatt az alátámasztó munkarészek adott fejezeteinek módosítása
szükséges lenne.
A tervezett módosítások a közműellátás rendszerét nem befolyásolják, nem érintik a hatályos tervhez
korábban kidolgozott közmű (víz-, szennyvíz, csapadékvíz, energia) és hírközlési javaslatok
megoldásait. Így ezen alátámasztó munkarészek módosítása nem szükséges. A korábbi megoldások
változatlanul érvényesek.
9.

FŐÉPÍTÉSZI FELJEGYZÉS

A dokumentáció 1. számú mellékletében szereplő Önkormányzati Főépítészi Feljegyzés a
314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 3/A., 3/C., és 11. §. felhatalmazásának megfelelően készült.
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10.

JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK - A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA

HATÁROZATI JAVASLAT
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
…. Kt. számú határozata
Diósd város Településszerkezeti tervének módosításáról
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és az OTÉK
előírásai alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. §
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 9/B. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak
figyelembevételével az alábbi döntést hozza:
1) Diósd város igazgatási területén belül „a módosítással érintett terület határa” jelöléssel
körülhatárolt területre vonatkozóan jóváhagyja a határozat
1.

mellékletét képező TSZT-M-1/2020. jelű, M=1:4000-es méretarányú „Módosított
Településszerkezeti terv” című tervlapot;

2) Diósd város igazgatási területén belül „a módosítással érintett terület határa” jelöléssel
körülhatárolt területre vonatkozóan jóváhagyja a határozat
2.

mellékletét képező TSZT-M-2/2020. jelű, M=1:4000-es méretarányú „Módosított
Településszerkezeti terv” című tervlapot;

3) Diósd város igazgatási területén belül „a módosítással érintett terület határa” jelöléssel
körülhatárolt területre vonatkozóan jóváhagyja a határozat
3. mellékletét képező TSZT-M-3/2020. jelű, M=1:4000-es méretarányú „Módosított
Településszerkezeti terv” című tervlapot;
4) Úgy dönt, hogy „A Diósd város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 426/2015.
(XII.17.) számú önkormányzati határozat 1. számú melléklete – Diósd város településszerkezeti
tervének leírása’ 2018.” című dokumentum „11. Közúthálózatok, közlekedés” című fejezetet az
alábbi 5/A. bekezdéssel egészíti ki:
„5/A. A 7. sz. főút, a Szabadság út és a Tétényi út csomópontját bővíteni, korszerűsíteni kell
jobbra kanyarodó sávok kiépítésével, meghosszabbításával.
5) Úgy dönt, hogy „A Diósd város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 426/2015.
(XII.17.) számú önkormányzati határozat 2. számú melléklete – A település területi mérlege”
című dokumentum „Területi mérleg – Beépítésre szánt területek” című táblázatát az alábbiak
szerint módosítja:
Területi mérleg – Beépítésre szánt területek
Területfelhasználási
kategória
Általános használat
Lakóterület

Sajátos használat
nagyvárosias

Jelölés
Ln

Területnagyság
ha
3,67

Településen
belüli arány
(%)
0,6
38
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Vegyes terület
Gazdasági terület

Különleges terület

kisvárosias
kertvárosias
településközpont
intézmény
kereskedelmi
szolgáltató
ipari
sporttelep
területe
temető területe
Rádió- és
Televíziómúzeum
területe
rekreációs célú
terület
pincék területe
barlangfürdő
területe

Lk
Lke
Vt
Vi

1,16
355,49 355,46
15,82 15,94
6,10 5,98

0,2
61,8
2,7 2,8
1,1 1,0

Gksz

7,15

1,2

Gip

23,14

4,0

K-Sp

8,68

1,5

K-T

0,92

0,2

K-Múz

5,00

0,9

K-Re

0,54

0,1

K-P

0,07

0,0

K-Bf

3,37

0,6

431,11 431,08

74,9

Összesen
Területi mérleg – Beépítésre nem szánt területek
Területfelhasználási kategória
Általános használat

Sajátos
használat
közúti
kötöttpályás
közpark
közkert
védelmi
általános
mezőgazdasági
terület

Jelölés

Terület-nagyság
ha

Településen
belüli arány
(%)

KÖu
KÖk
Zkp
Zkk
Ev

106,08 106,11
2,62
8,04
2,23
9,73

18,4
0,5
1,4
0,4
1,7

Má

7,20

1,3

Vízgazdálkodási terület

V

3,08

0,5

Természetközeli terület

Tk

3,00

0,5

Kb-Sp

2,19

0,4

Kb-Re

0,02

0,0

144,19 144,22

25,1

Közlekedési terület
Zöldterület
Erdőterület
Mezőgazdasági terület általános

Beépítésre nem szánt
különleges terület

sportolási célú
terület
rekreációs célú
terület

Összesen
Igazgatási terület nagysága összesen: 575,3 ha
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6) Tudomásul veszi, hogy jelen területfelhasználás-változás következtében a település biológiai
aktivitásértéke nem változik. A korábbi tervmódosítás eredményeképpen a tovább
„görgethető” biológiai aktivitásérték +1,77 pont!
7) Tudomásul veszi, hogy jelen területfelhasználás-változás következtében a térségi területi
mérleg adatai nem változnak.
8) Felkéri a jegyzőt, hogy a Módosított Településszerkezeti Terv alapján a Módosított Szabályozási

Tervet és a Helyi Építési Szabályzat módosító javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé.
9) Jelen határozat az elfogadását követő napon lép hatályba.

Diósd, 2021. …………………………

Határidő:
Felelős:

azonnal
jegyző

Spéth Géza s.k.
polgármester

Dr. Simon Mária s.k.
jegyző
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1.

melléklet a …/2021. (…..) sz. képviselő-testületi határozathoz: TSZT-M-1/2020. jelű tervlap
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2.

melléklet a …/2021. (…..) sz. képviselő-testületi határozathoz: TSZT-M-2/2020. jelű tervlap
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3.

melléklet a …/2021. (…..) sz. képviselő-testületi határozathoz: TSZT-M-3/2020. jelű tervlap
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4.

melléklet a …/2021. (…..) sz. képviselő-testületi határozathoz: TSZT-M-4/2020. jelű tervlap
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11.
JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK - A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS A SZABÁLYOZÁSI
TERV MÓDOSÍTÁSA
Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…/ 2020. (……..) önkormányzati rendelete
a Diósd város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 23/2015. (XII. 17.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról
Diósd Város Önkormányzatának Képviselő‐testülete az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben biztosított
véleményezési jogkörében eljáró államigazgatási szervek, valamint Diósd Város Képviselő‐testületének
a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi
egyeztetési szabályairól szóló 19/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelete szerinti partnerek
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Az „R” 1. § (3) bekezdés az alábbi o), p) és q) ponttal egészül ki:
(„1. § (3) A HÉSZ-ot az alábbi mellékletekkel kell alkalmazni)

o)
p)
q)
r)

15. sz. melléklet:
16. sz. melléklet:
17. sz. melléklet:
18. sz. melléklet:

SZT-M-1/2020. jelű Szabályozási Terv
SZT-M-2/2020. jelű Szabályozási Terv
SZT-M-3/2020. jelű Szabályozási Terv
SZT-M-4/2020. jelű Szabályozási Terv

– M=1:2000
– M=1:2000
– M=1:2000
– M=1:2000”

2. § Az „R” 28. §-a az alábbi (16) bekezdéssel egészül ki:
„(16) A Vt-12 jelű építési övezet
a)

b)

az (1) bekezdés szerinti rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgál, valamint az övezetben
olyan építmények is elhelyezhetők, amelyek a terület fő rendeltetésével összhangban
vannak, és azt szolgálják,
az építési övezetben a beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelület háromszintű
növényzettel beültetve létesítendő.”

3. § Az „R” 1. számú SZT-M/2018. jelű, Szabályozási Terv elnevezésű rajzi melléklete 4. számú
tervlapjának normatartalma helyébe „a módosítással érintett terület határa” jelöléssel körül határolt
területre a jelen rendelet 1. mellékletét képező SZ-M-1/2020. jelű tervlap normatartalma lép.
4. § Az „R” 1. számú SZT-M/2018. jelű, Szabályozási Terv elnevezésű rajzi melléklete 7. számú
tervlapjának normatartalma helyébe „a módosítással érintett terület határa” jelöléssel körül határolt
területre a jelen rendelet 2. mellékletét képező SZ-M-2/2020. jelű tervlap normatartalma lép.
5. § Az „R” 1. számú SZT-M/2018. jelű, Szabályozási Terv elnevezésű rajzi melléklete 4. számú
tervlapjának normatartalma helyébe „a módosítással érintett terület határa” jelöléssel körül határolt
területre a jelen rendelet 3. mellékletét képező SZ-M-3/2020. jelű tervlap normatartalma lép.
6. § Az „R” 1. számú SZT-M/2018. jelű, Szabályozási Terv elnevezésű rajzi melléklete 2. számú
tervlapjának normatartalma helyébe „a módosítással érintett terület határa” jelöléssel körül határolt
területre a jelen rendelet 4. mellékletét képező SZ-M-4/2020. jelű tervlap normatartalma lép.
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7. § Az „R” 3. számú melléklet 3/E. számú táblázata kiegészül a jelen rendelet 5. mellékletét képező
sorral.
8. § Az „R” 14. számú SZT-M/2020. jelű, Szabályozási Terv elnevezésű rajzi melléklete
jelmagyarázatának normatartalma helyébe a jelen rendelet 6. mellékletét képező SZ-M-JM/2020. jelű
jelmagyarázat normatartalma lép.
9. § Hatályát veszti az „R” 10. számú melléklet 3) bekezdése.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon
hatályát veszti.

Spéth Géza
polgármester

dr. Simon Mária
jegyző

Záradék:
A rendeletet a képviselő-testület a 2021. …… …. ülésén fogadta el.
A rendelet kihirdetve: 2021. …… ….
Hatálybalépés: 2021. …… ….

A kihirdetés megtörtént igazolja:
dr. Simon Mária jegyző
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1.

melléklet a …/2021. (…..) önkormányzati rendelethez: SZ-M-1/2020. jelű tervlap
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2.

melléklet a …/2021. (…..) önkormányzati rendelethez: SZ-M-2/2020. jelű tervlap
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3.

melléklet a …/2021. (…..) önkormányzati rendelethez: SZ-M-3/2020. jelű tervlap
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4.

melléklet a …/2021. (…..) önkormányzati rendelethez: SZ-M-4/2020. jelű tervlap
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5.

melléklet a …/2021. (…..) önkormányzati rendelethez:

Építési
övezet jele

Beépítési
mód

Vt-12

O

Az építési telek
A beépítésnél alkalmazható
kialakítható
legkisebb
legkisebb
legnagyobb
területe
szélessége zöldfelületi beépítettség
épület(m2)
(m)
arány (%)
(%)
magasság (m)
500
15
15
50
6,0
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6.

melléklet a …/2021. (…..) önkormányzati rendelethez: SZ-M-JM/2020. jelű jelmagyarázat
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MELLÉKLETEK
1. számú melléklet
DIÓSD VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA, 2020. –
A TERVI MUNKARÉSZEK TARTALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA
(tárgyalásos eljárás)

ÖNKORMÁNYZATI FŐÉPÍTÉSZI FELJEGYZÉS
„Diósd város településrendezési eszközeinek részleges módosítása, 2020.” tárgyában a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet 3. melléklete alapján az alábbi fejezetek kidolgozását látjuk szükségesnek a módosítással
érintett területek vonatkozásában, a tervezési feladat által igényelt mélységben. (Az áthúzással jelzett
fejezetek kidolgozása nem képezi az alátámasztó javaslat tárgyát).
Jelen eljárásban a településrendezési eszközök felülvizsgálatához 2013-ban készült megalapozó
vizsgálatok felülvizsgálatát nem teszi szükségessé jelen részleges módosítás.
1. melléklet a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez
A MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI
1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ
1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, térségi kapcsolatok
1.2. A területfejlesztési dokumentumokkal (Országos Területfejlesztési Koncepcióval és a területileg
releváns megyei, valamint térségi területfejlesztési koncepciókkal és programokkal) való összefüggések
vizsgálata
1.3. A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata
1.4. A szomszédos települések hatályos településszerkezeti terveinek – az adott település fejlesztését
befolyásoló – vonatkozó megállapításai
1.5. Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása
1.5.1. A hatályos fejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia vonatkozó megállapításai
1.5.2. Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések
1.6. A település településrendezési tervi előzményeinek vizsgálata
1.6.1. A hatályban lévő településrendezési eszközök
1.6.2. A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemek
1.7. A település társadalma
1.7.1. Demográfia, népesesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, foglalkoztatottság, jövedelmi
viszonyok, életminőség
1.7.2. Térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok
1.7.3. Települési identitást erősítő tényezők (történeti és kulturális adottságok, társadalmi élet,
szokások, hagyományok, nemzetiségi kötődés, civil szerveződések, vallási közösségek stb.)
1.8. A település humán infrastruktúrája
1.8.1. Humán közszolgáltatások (oktatás, egészségügy stb.)

Diósd város településrendezési eszközeinek részleges módosítása, 2020.

1.8.2. Esélyegyenlőség biztosítása
1.9. A település gazdasága
1.9.1. A település gazdasági súlya, szerepköre
1.9.2. A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői
1.9.3. A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai települést érintő fejlesztési
elképzelése
1.9.4. A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők (elérhetőség, munkaerő képzettsége, K+F
stb.)
1.9.5. Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat)
1.10. Az önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés eszköz- és intézményrendszere
1.10.1. Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program
1.10.2. Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere
1.10.3. Gazdaságfejlesztési tevékenység
1.10.4. Foglalkoztatáspolitika
1.10.5. Lakás- és helyiséggazdálkodás
1.10.6. Intézményfenntartás
1.10.7. Energiagazdálkodás
1.11. Településüzemeltetési szolgáltatások, okos város települési szolgáltatások
1.12. A táji és természeti adottságok vizsgálata
1.12.1. Természeti adottságok
1.12.2. Tájhasználat, tájszerkezet
1.12.2.1. tájtörténeti vizsgálat
1.12.2.2. tájhasználat értékelése
1.12.3. Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek
1.12.3.1. tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek
1.12.3.2. nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre tervezett terület,
érték, emlék
1.12.3.3. ökológiai hálózat
1.12.4. Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése
1.13. Zöldfelületi rendszer vizsgálata
1.13.1 A települési zöldfelületi rendszer elemei
1.13.1.1. szerkezeti-, kondicionáló szempontból lényeges valamint a zöldfelületi karaktert
meghatározó elemek
1.13.1.2. zöldfelületi ellátottság értékelése
1.13.2. A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái
1.14. Az épített környezet vizsgálata
1.14.1. Területfelhasználás vizsgálata
54

Diósd város településrendezési eszközeinek részleges módosítása, 2020.

1.14.1.1. a település szerkezete, a helyi sajátosságok vizsgálata
1.14.1.2. az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján, termőföld esetén a művelési ágak és a minőségi
osztályok
1.14.1.3. beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek
1.14.1.4. funkció vizsgálat (intézményi ellátottság, funkcionális és ellátási kapcsolatos)
1.14.1.5. alulhasznosított barnamezős területek
1.14.1.6. konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott) terület
1.14.2. A telekstruktúra vizsgálata
1.14.2.1. telekmorfológia és telekméret vizsgálat
1.14.2.2. tulajdonjogi vizsgálat
1.14.3. Önkormányzati tulajdon kataszter
1.14.4. Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérése
1.14.5. Az építmények vizsgálata
1.14.5.1. funkció, kapacitás
1.14.5.2. beépítési jellemzők (beépítési mód, beépítési mérték, sűrűség)
1.14.5.3. magasság, szintszám, tetőidom
1.14.5.4. településkarakter, helyi sajátosságok: utcakép, térarány, jellegzetes épülettípusok
1.14.6. Az épített környezet értékei
1.14.6.1. településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag
1.14.6.2. régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület
1.14.6.3. védett épített környezet, a helyi, egyedi arculatot biztosító építészeti jellemzők
1.14.6.4. világörökségi és világörökségi várományos terület
1.14.6.5. műemlék, műemlékegyüttes
1.14.6.6. műemlékvédelem sajátos tárgyai: a történeti kert, temető és temetkezési emlékhely
1.14.6.7. műemléki terület: történeti táj, műemléki jelentőségű terület, műemléki környezet
1.14.6.8. nemzeti emlékhely
1.14.6.9. helyi védelem
1.14.7. Az épített környezet konfliktusai, problémái
1.15. Közlekedés
1.15.1. Hálózatok és hálózati kapcsolatok
1.15.2. Közúti közlekedés
1.15.3. Közösségi közlekedés
1.15.3.1. közúti
1.15.3.2. kötöttpályás
1.15.4. Kerékpáros és gyalogos közlekedés
1.15.5. Parkolás
55

Diósd város településrendezési eszközeinek részleges módosítása, 2020.

1.16. Közművesítés
1.16.1. Víziközművek
1.16.1.1. vízgazdálkodás és vízellátás (ivó-, ipari-, tűzoltó-, öntözővíz, termálvíz hasznosítás)
1.16.1.2. szennyvízelvezetés
1.16.1.3. csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés
1.16.2. Energia
1.16.2.1. energiagazdálkodás és energiaellátás (villamos energia, közvilágítás, gázellátás, távhőellátás
és más ellátórendszerek)
1.16.2.2. megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás lehetőségei
1.16.2.3. az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése
1.16.3. Elektronikus hírközlés (vezetékes elektronikus hálózat, vezeték nélküli hírközlési építmények)
1.17. Környezetvédelem (és településüzemeltetés)
1.17.1. talaj
1.17.2. felszíni és a felszín alatti vizek
1.17.3. levegőtisztaság és védelme
1.17.4. zaj- és rezgésterhelés
1.17.5. sugárzás védelem
1.17.6. hulladékkezelés
1.17.7. vizuális környezetterhelés
1.17.8. árvízvédelem
1.17.9. Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák
1.18. Katasztrófavédelem (területfelhasználást, beépítést, befolyásoló vagy korlátozó tényezők)
1.18.1. építésföldtani korlátok
1.18.1.1. alábányászott területek, barlangok és pincék területei
1.18.1.2. csúszás-, süllyedésveszélyes területek
1.18.1.3. földrengés veszélyeztetett területei
1.18.2. vízrajzi veszélyeztetettség
1.18.2.1. árvízveszélyes területek
1.18.2.2. belvízveszélyes területek
1.18.2.3. mély fekvésű területek
1.18.2.4. árvíz és belvízvédelem
1.18.3. egyéb
1.18.3.1. kedvezőtlen morfológiai adottságok (pl. lejtés, falszakadás)
1.18.3.2. mélységi, magassági korlátozások
1.18.3.3. tevékenységből adódó korlátozások
1.19. Ásványi nyersanyag lelőhely
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1.20. Városi klíma
2. HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ
2.1. A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk összevetése
A vizsgálatok alapján a tényleges állapotok elemzése, egymásra hatásuk összevetése, folyamataik
elemzése
3. HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ
3.1. A helyzetelemzés eredményeinek értékelése, szintézis
A tényleges állapot értékelése, továbbá a szélsőséges, a települési környezettel szemben támasztott
általános követelményeknek ellentmondó, problematikus témakörök kiemelése. A település
adottságainak, lehetőségeinek és a fejlesztés korlátainak összefoglalása, a település-veszélyeztető
hatások alapján készített kockázatértékelés figyelembevételével.
3.1.1. A folyamatok értékelése
3.1.2. A település és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezők összefoglaló
értékelése
3.1.3. A településfejlesztés és -rendezés kapcsolata
3.2. Problématérkép/értéktérkép
A település problémáinak és értékeinek összefoglalója térképi formában, a területi lehetőségek és
korlátok térképi ábrázolása
3.3. Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek
3.3.1. településrészek kijelölése, pontos lehatárolása, a lehatárolás indoklása, térképi ábrázolása, a
lehatárolt településrészek rövid bemutatása
3.3.2. szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása, térképi ábrázolása és
helyzetelemzése (potenciális akcióterületek)
3.3.3. egyéb szempontból beavatkozást igénylő területek lehatárolása, térképi ábrázolása és
helyzetelemzése (potenciális akcióterületek)

3. melléklet a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez
AZ ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI
A
1.
2.
3. 1. A KÖRNYEZETALAKÍTÁS TERVE
(a településrendezési javaslatok és a táji,
természeti, környezeti, épített örökségi,
közlekedési és közmű elemek, javaslatok
egymásra hatásának bemutatása szöveges és
rajzi formában)
4. 1.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLATOK
(a javasolt településszerkezet és a
területfelhasználási rendszer bemutatása,
szerkezetalkotó elemek és értékek ismertetése)

B
C
D
E
Településszerkezeti terv Helyi építési szabályzat
szöveges
rajzi
szöveges
rajzi
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5. 1.1.1. Javasolt településszerkezet,
területfelhasználási rendszer
6. 1.1.1.1. Beépítésre szánt területek
(lakóterületek, üdülőterületek, vegyes területek,
gazdasági területek, intézményi területek,
különleges területek)
7. 1.1.1.2. Beépítésre nem szánt területek
(közlekedési területek, zöldterületek,
erdőterületek, mezőgazdasági területek,
vízgazdálkodási területek, természetközeli
területek, különleges területek)
8. 1.1.1.3. Szerkezet meghatározó nyomvonalas és
tagoló elemek
– szerkezetalkotó és tagoló közlekedési elemek,
– szerkezetet meghatározó, tagoló egyéb
nyomvonalas elemek,
– szerkezetalkotó zöldfelületi rendszerek,
vízfolyások.
9. 1.1.1.4. Védelmi és korlátozó elemek
– védőtávolságok,
– táj és természetvédelmi elemek, területek,
– kulturális örökségvédelmi elemek,
– egyéb védelmi és korlátozó elemek.
10. 1.2.A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK
ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI
11. 1.2.1. A településszerkezeti változások
bemutatása
(az egyes területfelhasználási, illetve egyéb
szerkezeti változások pontokba szedve,
lehatárolva az adott változás bemutatása)
– a terület a hatályos településszerkezeti
tervben.
– a javasolt módosítás és indoklása.
12. 1.2.2. A településszerkezeti változások
területrendezési tervekkel való összefüggéseinek
bemutatása
13. 1.2.3. A változások hatályos településfejlesztési
koncepcióval való összhangjának bemutatása
(a településrendezési javaslatok összhangja a
koncepcióban megfogalmazott jövőképpel és
célokkal)
14. 2. SZAKÁGI JAVASLATOK
15. 2.1. TÁJRENDEZÉSI JAVASLATOK
16. 2.1.1. Tájhasználat, tájszerkezet javaslata
17. 2.1.2. Természetvédelmi javaslatok
18. 2.1.3. Tájvédelmi és tájképvédelmi javaslatok
19. 2.1.4. Biológiai aktivitásérték változása
20. 2.2. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE
(zöldterületek, intézményi és lakókertek, erdő és
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mezőgazdasági területek, vonalas zöldfelületi
elemek, történeti kert)
21. 2.2.1. Zöldfelületi rendszer elemeinek fejlesztési
javaslatai
22. 2.2.2. Zöldfelületi ellátottság alakulása
23. 2.2.3. Zöldfelületek ökológiai szerepének
erősítésére vonatkozó javaslatok
24. 3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK
(a település közlekedési javaslatainak
ismertetése, hálózatok, csomópontok,
keresztmetszetek, a magasabb rendű szakági
úthálózati elemek integrálása, területbiztosítás)
25. 3.1. Közúti hálózati kapcsolatok
26. 3.2. Főbb közlekedési csomópontok
27. 3.3. Belső úthálózat
(keresztmetszeti szelvények, közterületi
parkolás)
28. 3.4. Közösségi közlekedés
(közúti és kötöttpályás tömegközlekedés)
29. 3.5. Kerékpáros közlekedés
30. 3.6. Főbb gyalogos közlekedés
31. 3.7. Gépjármű elhelyezés, parkolás
32. 4. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLATOK
(a település közműhálózati javaslatainak
ismertetése)
33. 4.1. Viziközművek
(vízellátás, szennyvízelvezetés, csapadékvízelvezetés)
34. 4.2. Energiaellátás
(villamos energia, gázenergia, távhő, megújuló
erőforrások, egyéb)
35. 4.3. Hírközlés
(távközlés, műsorszórás, adatátvitel)
36. 4.4. Megújuló energiaforrások alkalmazása,
környezettudatos energiagazdálkodás, egyedi
közműpótlók
37. 5. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK
(a településrendezési javaslatok
környezetvédelmi összefüggéseinek bemutatása,
várható környezeti hatások, környezeti feltételek
a föld, felszíni és felszín alatti vizek,
levegőtisztaság-védelem, zaj- és rezgésterhelés,
hulladékkezelés vonatkozásában)
38. 6. HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVVEL
VALÓ ÖSSZHANG BEMUTATÁSA
(a településrendezési javaslatok összhangja a
hatályos településszerkezeti tervben rögzített
elhatározásokkal, területek aktiválása,
ütemezése)
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39. 7. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ
(a szabályozás céljainak és eszközeinek
ismertetése, azok összefüggései, a szabályozás
alapelve, a változtatási szándékok javaslata, a
szabályozás eszközeinek összefoglalása)
40. 8. BEÉPÍTÉSI TERV
(a 7. melléklet szerint)
41. 9. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS
(környezeti vizsgálati kötelezettség esetén)
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Kósa Balázs
Diósd város főépítésze
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2. számú melléklet: A 15/2021. (III.23.) számú Polgármesteri Határozat a településrendezési eszközök
részleges módosítása partnerségi egyeztetésének megkezdéséről és a kiemelt fejlesztési területté
nyilvánításról
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3. számú melléklet: A módosítással érintett ingatlanok tulajdoni lapjai
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Sok magántulajdonos!
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