5. melléklet a 394/2018. (XI.29.) képviselő-testületi határozathoz:
Páty Község Településszerkezeti terve módosításainak
a Területrendezési tervekkel való összhang igazolása.
A területrendezési — településrendezési tervek tervhierarchiájának legmagasabb szintjén az
Országos Területrendezési Terv áll, amelyet az Országgyűlés a 2003. évi XXVI. törvénnyel (a
továbbiakban: OTrT) hagyott jóvá. Az OTrT-t elfogadása óta többször módosította az Országgyűlés,
legutóbb 2013. decemberében, amely módosítás 2014. január 1. óta hatályos. Az OTrT határozza
meg az ország egyes térségei térbeli rendjét, tekintettel a fenntartható fejlődésre, valamint a területi,
táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek megőrzésére, ill. erőforrások védelmére.
A kiemelt térségi, illetve megyei területrendezési tervek hivatottak a térségi területfelhasználási
kategóriák és övezetek kijelölésére, az országos területfelhasználási kategóriák, övezetek figyelembe
vételével, azok pontosításával, valamint az országos műszaki infrastuktúra-hálózat meghatározására
—az OTrT-t figyelembe véve—. Páty közigazgatási területére Budapesti Agglomeráció
Területrendezési Terve (továbbiakban: BATrT) vonatkozik, amelyet az Országgyűlés a 2005. évi LXIV.
törvénnyel fogadott el. A 2005. évi LXIV. törvényt legutóbb 2011-ben módosították. Ebből
következően a BATrT-ben a 2013-ban módosított OTrT-ből adódó változások még nem kerültek
átvezetésre. Az átmeneti időszakra vonatkozóan az OTrT és a BATrT közötti különbségeket az OTrT
átmeneti rendelkezései alapján kell kezelni:


a térségi szerkezet és térségi területfelhasználás vonatkozásában a BATrT-et,



az országos és „felülírt” térségi övezetek vonatkozásában az OTrT-et,



az országos műszaki infrastruktúra-hálózat vonatkozásában az OTrT-et kell figyelembe venni.

1.

Térszerkezeti terveknek való megfelelőség igazolása
BATrT Szerkezeti terve

Az Ország Szerkezeti Terve

1Az Ország Szerkezeti Tervére vonatkozó előírásokat alapvetően a kiemelt térségi és megyei tervek
készítése során kell figyelembe venni. Jelen településrendezési eszközök felülvizsgálata esetében
(továbbiakban a megfelelőség igazolásnál: TSZT felülvizsgálat) a térszerkezeti terveknek való
megfelelést az előbbiekben ismertetettek szerint a térségi területfelhasználások tekintetében a
BATrT Szerkezeti tervének való megfelelés kerül értékelésre, a műszaki infrastrúktura-hálózatok
tekintetében az OTrT-nek való megfelelés kerül igazolásra.
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1.1. Térségi területfelhasználási követelményeknek való megfelelés igazolása
A Településszerkezeti terv legutóbbi módosítását a képviselő-testület a 381/2017. (X.12.)
határozatával (továbbiakban: ÖH) fogadta el. Az ÖH 5. melléklete tartalmazta, hogy az egyes térségi
területfelhasználási kategóriák területéből a további TSZT módosítások során milyen mértékű
módosításokra van még lehetőség. Ezt az egyes területfelhasználásoknál a „még igénybe vehető”
sorokban tüntetjük fel.
kiemelt térségi
területfelhasználási
kategóriák
Erdőgazdálkodási térség
Területe a BATrT-ban:
1317,68 ha,
33,53%
MÉG IGÉNYBE VEHETŐ: 195,992
HA

Területrendezési követelmények
Az erdőgazdálkodási térséget legalább
85%-ában erdőterület
területfelhasználási egységbe, illetve
természetközeli terület (ezen belül
kizárólag karsztbokorerdő)
területfelhasználási egységbe kell
sorolni.
A védelmi elsődleges rendeltetésű
erdőterületként és a természetközeli
területként besorolt
területfelhasználási egységek
kiterjedése nem csökkenhet.
A TSZT-ben erdőterületként besorolt
területfelhasználási egységek nagysága
a közigazgatási területen nem
csökkenhet.

Megfelelőség igazolása
A TSZT módosítása során, a 2. jelű
módosítás esetében, a BATrT-ban
erdőgazdálkodási térségbe tartozó
területek közül 0,8 ha került
átsorolásra más területfelhasználási
egységekbe, mely kevesebb, mint a
még átsorolható 195,992ha.
0,8<195,992 ha, tehát megfelel.
A TSZT módosítások védelmi
rendeltetésű erdőterületet
érintenek, területük nem csökken.

A TSZT-ben kijelölt erdőterületek
kiterjedése nem csökken.

Az Országos Erdőállomány
Adattár szerint az
erdőterületek nagysága:
1236,53 h

Az Országos Erdőállomány Adattár
szerint erdőterületnek minősülő
területet a településrendezési
eszközökben legalább 95%-ban
erdőterület területfelhasználási
egységbe kell sorolni.

Az Önkormányzat tájékoztatása
szerint az erdőtervezett erdők
kiterjedése megváltozott, így a
módosítások nem érintenek
erdőtervezett erdőket.
Megfelel.

Mezőgazdálkodási térség
Területe a BATrT-ban:
1669,93 ha,
42,5%
MÉG IGÉNYBE VEHETŐ:
1,6945 HA

A mezőgazdasági térség legalább 90%át mezőgazdasági terület, illetve
természetközeli terület
területfelhasználási egységbe kell
sorolni. A mezőgazdasági térség
legfeljebb 10%-án bármely települési
területfelhasználási egység
kialakítható.

A TSZT módosítása során, a BATrTban mezőgazdálkodási térségbe
tartozó terület egy részére új
véderdő került de annak területe
kisebb mint a még igénybe vehető
terület,, tehát megfelel.
0,4 ha < 1,6945 ha

Vízgazdálkodási térség
Területe a BATrT-ban:
4,96 ha,
0,13%
MÉG IGÉNYBE VEHETŐ:
0,496 HA

A vízgazdálkodási térséget legalább
95%-ban vízgazdálkodási terület,
illetve természetközeli terület
területfelhasználási egységbe kell
sorolni. A fennmaradó részen olyan
területfelhasználási egység jelölhető ki,
amely nem veszélyezteti a
vízgazdálkodás érdekeit.

A
TSZT
módosítások
a
vízgazdálkodási
térséget
nem
érintenek.
Megfelel.
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Városias települési térség
Területe a BATrT-ban:
813,19 ha,
20,7%
MÉG IGÉNYBE VEHETŐ:
6,509 HA

A település közigazgatási területére
vonatkoztatott területén a városias
települési térség növekménye nem
haladhatja meg a BATrT mellékletében
található területi mérleg szerinti
városias települési térség területének
2%-át.

A TSZT módosítások nem
eredményezik a városias települési
térség növekedését.
Megfelel.

Városias települési térség bármely
települési területfelhasználási
egységbe sorolható.

A. módosítások során a BATrT-ben
települési térségbe tartozó területek
területfelhasználása módosul.
Megfelel.
A városias települési térségben új
lakóterület és üdülőterület nem
került kijelölésre.
A városias települési térségben
falusias lakóterület helyett vegyes
terület, valamint különleges terület
helyett gazdasági terület került
kijelölésre.
Megfelel.

Városias települési térségben új
lakóterület, vegyes terület, gazdasági
terület, illetve üdülőterület abban az
esetben jelölhető ki, ha:
 a tervezett területfelhasználás
jól illeszthető a település
meglevő szerkezetéhez,
 táj- és természetvédelmi,
környezetvédelmi, erdővédelmi,
valamint kulturális
örökségvédelmi és árvízvédelmi
szempontok alapján nem sért
társadalmi érdeket, és
a tervezett funkció ellátásához
szükséges műszaki infrastruktúra
kapacitás azt lehetővé teszi vagy a
terület igénybevételével
párhuzamosan kiépül
Városias települési térségben új
beépítésre szánt terület a település
közigazgatási határához 200 méternél
közelebb csak az állami főépítészi
hatáskörében eljáró fővárosi és megyei
kormányhivatalnak a területrendezési
hatósági eljárás során kiadott
területfelhasználási engedélye alapján
jelölhető ki.
Városias települési térségben új
lakóterületet, illetve vegyes területet
csak a települési területhez
kapcsolódóan lehet kijelölni.
Városias települési 5 hektárt
meghaladó kiterjedésű, illetve legalább
300 lakás elhelyezésére alkalmas új
lakóterület vagy vegyes terület
kijelölésére ott van lehetőség, ahol
annak a meglévő, vagy kiépítendő
kötöttpályás közösségi közlekedés
megállóhelytől a közforgalom számára
szabályosan használható közúton mért
távolsága nem haladja meg az 5 km-t.
Városias települési térségben új
beépítésre szánt területen a
lakóterület, illetve vegyes terület
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Új beépítésre szánt terület nem
került kijelölésre a település
közigazgatási határához 200
méternél közelebb.
Megfelel.

Új lakóterület nem került kijelölésre,
vegyes területek lehatárolása
települési terülten belül történt, a
belterület nem növekszik.
Megfelel.
Új lakóterület nem került kijelölésre,
vegyes területek lehatárolása
települési terülten belül történt, a
belterület nem növekszik.
Megfelel.

Új lakóterület nem került kijelölésre,
vegyes területek lehatárolása
települési terülten belül történt, a

Magas zöldfelületi arányú
települési térség
Területe a BATrT-ban:
114,83 ha,
2,92%

Nagy kiterjedésű
zöldterületi települési térség
Területe a BATrT-ban:
8,74 ha,
0,22%

növelésével egyidejűleg a
területnövekmény legkevesebb 5%ának megfelelő kiterjedésű, legalább
50%-ában a beépítésre szánt területtel
kapcsolatban lévő zöldterületet kell
kijelölni.
A térség legfeljebb 30%-án beépítésre
szánt üdülőterület, illetve - a
beépítésre szánt különleges terület
területfelhasználási egység köréből oktatási, egészségügyi és sport célú
terület,
A térség legalább 70%-án beépítésre
nem szánt terület
alakítható ki.
A nagy kiterjedésű zöldterületi
települési térségben csak zöldterület,
továbbá - a beépítésre szánt és
beépítésre nem szánt különleges
terület területfelhasználási egység
köréből - sportolási célú terület,
valamint temetőterület jelölhető ki.
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belterület nem növekszik.
Megfelel.

A TSZT módosítása során a BATrTben magas zöldfelületi arányú
települési térségbe tartozó területek
területfelhasználása a TSZT-ben nem
változik.
Megfelel.

A TSZT módosítása során a BATrTben nagy kiterjedésű zöldterületi
települési térségbe tartozó területek
területfelhasználása a TSZT-ben nem
változik.
Megfelel.

Az OTrT 8. § szerinti egyéb, a térségi területfelhasználással összefüggő előírásoknak való
megfelelőségek igazolása:
Szőlő termőhelyi kataszter I.-II. osztályú területeibe tartozó földrészletek

Területrendezési követelmények
Borvidéki település szőlő termőhelyi katasztere I-II.
osztályú területeihez tartozó földrészlet - a
különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével beépítésre szánt területté nem minősíthető.

Megfelelőség igazolása
A TSZT módosításai során nem került kijelölésre olyan
új beépítésre szánt terület, mely szőlő termőhelyi
kataszter I.-II. osztályú területeit érintené.
Megfelel.

Országos Gyümölcs Termőhely Kataszterbe tartozó területek
Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II.
Pátyon nem található az Országos Gyümölcs Termőhely
osztályú területeihez tartozó földrészlet - a
Kataszterbe tartozó terület.**
különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével - Megfelel.
beépítésre szánt területté nem minősíthető.

* adatszolgáltató: VINGIS adatbázis
** adatszolgáltató: NÉBIH és a NAIK
1.2. Műszaki infrastruktúra-hálózatok megfelelőségének igazolása
A műszaki-infrastuktura-hálózatok közül az OTrT térszerkezeti terve, „Az Ország Szerkezeti Terve”
Páty közigazgatási területén az országos közúthálózat elemei közül az M1 gyorsforgalmi utat, az 1. sz.
főutat és a meglévő települési mellékutakat jelöli. Páty Településszerkezeti terve ugyanazon a
nyomvonalon tartalmazza a közúthálózat elemeit, mint az OTrT, nincs eltérés. Jelen módosítások
nem érintik a területi tervekben meghatározott infrastruktúra-hálózati elemeket, tehát megfelel.

2. Térségi övezeteknek való megfelelőség igazolása
Az OTrT 2014-ben életbe lépő módosításai után az alábbi övezeteknél a településrendezési eszközök
készítése során a térségi övezetek által érintett területeket az országos, a kiemelt térségi és a megyei
övezetek területi érintettségével kapcsolatos állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek
köréről szóló kormányrendelet szerint, az abban meghatározott államigazgatási szervek előzetes
adatszolgáltatása figyelembevételével kell lehatárolni (12/A §) a BATrT kiemelt térségi övezeti
tervlapjai helyett:
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 Országos ökológiai hálózat övezetét a DINPI adatszolgáltatása alapján,
 Kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek övezetét a Budapest Főváros
Kormányhivatalának Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztálya adatszolgáltatása
alapján,
 Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetét a Pest Megyei Kormányhivatal
Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály adatszolgáltatása alapján,
 Kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezetét (kis mértékben megváltozott az elnevezése,
korábban kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület volt az elnevezése) a HM Hatósági
Hivatal adatszolgáltatása alapján,
Az OTrT módosítás új övezeteket is bevezetett, amelyek az alábbiak:
 Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete, amely a Budapest Főváros
Kormányhivatalának Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztálya adatszolgáltatása
alapján került pontosításra,
 Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete, amely a DINPI
adatszolgáltatása alapján került pontosításra,
 Világörökség- és világörökség-várományos terület övezete, amely a Forster Központ
adatszolgáltatása alapján került pontosításra,
 Országos vízminőség-védelmi terület övezete, amely a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
adatszolgáltatása alapján került pontosításra,
 Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkárelhárítási célú szükségtározók területének övezete, amely a Közép-Duna-völgyi Vízügyi
Igazgatóság adatszolgáltatása alapján került pontosításra,
Az OTrT országos övezetei

Páty közigazgatási
területén érintettség
igen

3.1 Az országos ökológiai hálózat övezete

Módosítások
érintettsége
1-7. módosítás
nem

3.2 Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete

igen

nem

3.3 Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete

igen

nem

3.4 Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete
3.5 Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület
övezete
3.6 Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete

igen

2. igen

igen

1. igen

nem

nem

3.7 Országos vízminőség védelmi terület

igen

nem

3.8 Nagyvízi meder területének övezete
3.8 Vásárhelyi terv továbbfejlesztése keretében megvalósítható
vízkár-elhárítási célú szükségtározók területének övezete
3.9 Kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete

nem

nem

nem

nem

nem

nem

Az alábbi táblázatban mutatjuk be, hogy BATrT mellékletei szerint Páty közigazgatási területét melyik
térségi övezetek érintik:
 kékkel alászínezve jelölve azon térségi övezeteket, amelyek érintik Páty közigazgatási
területét, de az OTrT felülírta,
Páty közigazgatási
területén érintettség

Módosítások
érintettsége
1-7. módosítás

3/1 Magterület övezete (OTrT felülírta)

+

—

3/2 Ökológiai folyosó övezete (OTrT felülírta)

+

—

3/3 Puffer terület övezete (OTrT felülírta)

+

—

A BATrT kiemelt térségi övezetei
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3/4 Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete (OTrT
felülírta)
3/5 Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület (OTrT felülírta)
3/11 Világörökség és világörökség-várományos terület övezete
(OTrT felülírta)
3/18 Földtani veszélyforrás területének övezete
3/21 Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete
(OTrT, mint térségi övezet, megszüntette, átnevezte)

+

—

+

+

—

—

—
—

—

A módosuló területfelhasználású területeket a TSZT módosításáról szóló határozat 3. melléklete
mutatja be.
Az alábbiakban térképkivágatokon csak azon térségi övezeteket mutatjuk be, amelyek lehatárolása
adatszolgáltatás alapján történik és érintik Páty közigazgatási területét. A megfelelőség igazolása csak
az érintett térségi övezetek esetében kerül sor.
MAGTERÜLET, ÖKOLÓGIAI FOLYOSÓ ÉS PUFFERTERÜLET övezetei adatszolgáltatás alapján

___ magterület -,
___ ökológiai folyosó-,
___ puffer terület
övezete

Az országos ökológiai hálózat területei: magterület-, ökológiai folyosó-, pufferterület övezete az
adatszolgáltatás szerint sem érinti a módosítással érintett területeket.
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KIVÁLÓ TERMŐHELYI ADOTTSÁGÚ SZÁNTÓTERÜLET övezete adatszolgáltatás alapján

A kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete az adatszolgáltatás szerint sem érinti a módosítással
érintett területeket.

KIVÁLÓ TERMŐHELYI ADOTTSÁGÚ ERDŐTERÜLET övezete adatszolgáltatás alapján

A kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete az új adatszolgáltatás szerint érinti a 2. módosítással érintett
területet.
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében
új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki.

Az
Önkormányzat
tájékoztatása
szerint
az
erdőtervezett erdők kiterjedése megváltozott, így a
módosítások nem érintenek erdőtervezett erdőket.

Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és
bányászati tevékenységet engedélyezni a bányászati
szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok
szerint lehet.

Az övezetben bányászati
folytatnak, nem is tervezett.
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tevékenységet

nem

JÓ TERMŐHELYI ADOTTSÁGÚ SZÁNTÓTERÜLET övezete adatszolgáltatás alapján

A jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete az adatszolgáltatás szerint sem érinti a módosítással érintett
területeket.
TÁJKÉPVÉDELMI SZEMPONTBÓL KIEMELTEN KEZELENDŐ TERÜLET övezete adatszolgáltatás alapján

Az 1, 3. módosítás érinti a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetét.
Területrendezési követelmények
OTrT Tájképvédelmi szempontból kiemelten
kezelendő területek övezete
A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő
terület övezete területét a kiemelt térségi és megyei
területrendezési terv és annak alapján a
településszerkezeti terv pontosítja.
A pontosított lehatárolása által érintett területre a
kiemelt térség és a megye területrendezési tervének
megalapozó munkarésze keretében meg kell
határozni a tájjelleg helyi jellemzőit, valamint a
település teljes közigazgatási területére készülő

Megfelelőség igazolása

A településrendezési eszközökben, a helyi építési
szabályzatban a tájképi egység és a hagyományos
tájhasználat fennmaradása érdekében meg vannak
határozva a területhasználatra és az építmények tájba
illeszkedésére vonatkozó szabályok.
Az övezetben bányászati tevékenységet nem
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településrendezési eszköz megalapozó vizsgálata
keretében meg kell határozni a tájjelleg megőrzendő
elemeit, elemegyütteseit, valamint a tájképi egység és
a természeti adottságokhoz igazodó hagyományos
tájhasználat helyi jellemzőit.
A pontosított lehatárolása által érintett területre a
tájképi egység és a hagyományos tájhasználat
fennmaradása érdekében a helyi építési
szabályzatban meg kell határozni a területhasználatra
és az építmények tájba illeszkedésére vonatkozó
szabályokat.
A helyi építési szabályzat az építmények tájba
illeszkedésének bemutatására látványterv készítését
írhatja
elő
és
a
készítésre
vonatkozó
követelményeket határozhat meg.
Az övezetben bányászati tevékenységet a
bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó
szabályok szerint lehet folytatni.
Az övezetben a közlekedési és energetikai
infrastruktúra-hálózatokat,
erőműveket
és
kiserőműveket a tájképi egység megőrzését és a
hagyományos tájhasználat fennmaradását nem
veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával
kell elhelyezni.

folytatnak, nem is tervezett. A helyi építési szabályzat
a tájképi egység megőrzését és a hagyományos
tájhasználat fennmaradását szolgáló műszaki
megoldások alkalmazását írja elő.
Megfelel.

ORSZÁGOS VÍZMINŐSÉG-VÉDELMI TERÜLET övezete adatszolgáltatás alapján

Az országos vízminőség-védelmi terület övezete az adatszolgáltatás szerint sem érinti a módosítással érintett
területeket.

3. Térségi területfelhasználási kategóriák „igénybe vett területe” Páty közigazgatási
területén, adatok a további tervezések számára
Páty Önkormányzata legutóbbi Településszerkezeti terv módosítását a 381/2017.(X.12.) sz.
önkormányzati határozattal hagyta jóvá. A határozat 5. melléklete tartalmazza, hogy a
továbbtervezés az egyes térségi területfelhasználási kategóriák tekintetében még mekkora nagyságú
területek „vehetők igénybe”.
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A fenti Településszerkezeti tervmódosítást követően az alábbi táblázat mutatja a további tervezés
számára a térségi területfelhasználási kategóriák további „igénybevételi” lehetőségeit.

térségi területfelhasználási
kategória

városias települési térség
mezőgazdasági térség
erdőgazdálkodási térség
vízgazdálkodási térség
magas zöldfelületi arányú
települési térség
nagy kiterjedésű
zöldterületi települési
térségtelepülési térség

BATrT szerinti
területe Páty
közigazgatási
területén (ha)
813,19
1669,93
1317,68
4,96

381/2017.(X.12.)
ÖH. után
további
„átsorolások”
lehetősége
ha-ban
6,509
1,6945
197,652
0,496

114,83
8,74
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Jelen módosítás
során „átsorolt”
terület ha-ban

jelen módosítást
követően további
„átsorolások”
lehetősége
ha-ban

—
0,4
0,8
—

6,509
1,2945
196,052
0,496

