P omáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...12020. (... ...) rendelet-te rv ezete

a város helyi építésiszabályzatárő| sző|ő
|4l

2018.(vI. 25.) önko rmányzati rendelet

m

ó

dos

ításár ő|

Pomáz Város Önkormrínyzat Képviselő-testülete, az építettkörnyezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évíLXXVIII. tiirvény 62. $ (6) bekezdés 6' pontjában kapott
felhatalmazás alap1án Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 20Il. 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 31412012' (XI. 8.) Kormrínyrendelet 42lA. $ (1)-(2) bekezdésben biztosított
véleményezésijogkörében eljáró állami főépítészihatáskörben eljáró Pest Megyei
Kormányhivatal, továbbá a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településképösszefiiggő partnerségi egyeztetés helyi szabályaíről szóló 1612017. (VII.17.)
érvényesítéssel
számí önkormányzati rendeletben megjelöltek véleményénekkikérésévela következőket
rendeli el:
1. s (1) A város helyi építésiszabályzatáróI szőIő 14/201s.(VI. 25.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: Rendelet) 1.$ (4) bekezdés a) pontja a következő alponttal egészül ki:
fedvényterv: Mester utca (ICo) menti 056134 _ 056147 hrsz.-ú terület
SZTla-mljelű tervlap M: 1;2.000"

,,aa)

(2)

L

A Rendelet

1. melléklete e rendelet 1. melléklet szerinti SZTla-mI

egészül ki.

(3) A

Rendelet

2.

szövegrész kerül.

jelű fedvényterwel

mellékletében a ,,056134-5I" szövegrész helyébe a ,,056148-52"

Zárő rendelkezés
2. $ Zárő és hatályba léptető rendelekezések:

Ez

a

rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Leidinger István
polgármester

dr. Balogh Pál

jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetésének napja: 2020. ...

dr. Balogh Pál

jegyző
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tumából

Csatolandó mellékletek:
139 / 2017 .

(vI.21.) sz. Ök. határozatta| elfogadta a területre készítettTTBT-ben

ll9/2018. (vI.20.) sz. Ök. határozatta|megállapítottTelepülésszerkezetiTerv
103/2019.

(vI.

19.) sz.

Ök. hatátozatában döntést hozotta Helyi ÉpítésiSzabáIyzat és Szabályo-

zási T ew módosításáról,
P

omáz I(özség Önkormány zatának határozata a tewezés megqndttásáről

Határozat

a partnetségi v é|eményezés\ezárásfuőI.
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I.

ELŐZMÉ}.IYEK

Pomáz belteniletének keleti hatatában

kijelölt gazdaság1teniletek egy részénekfejlesza továbbiakban a hivatalos
terület.
a szabályozás alá vont

"zÚid;ilabrn
tése évek őtahűződő, megoldásta váró probléma. Á Mester utca (ICo),

nevén Céhmestet utcamentén helyezkedik

e|

A

Céhmestef utca kömyezetében jelen szabalyozási tervmódosítást mege|őzően 2017. májusban a
HAsZ l(ft. megrendelésében Á PESTTERV I{ft. L<tdolgozásában Telepítésitanulmányterv és beépí'nfuatési terv (továbbiakban: TTBT) készült a fejlesztésí lehetőség tisztázása érdekében, illerve zz
struktura kiszolgálás átgondolását segítően.

PomázVáros Önkormányzat l(épviselő_tesnilete a739/2017. (vI.21.) sz. Ök. határozatta| elfogadta
a területre készített TTBT-ben bemutatott beépítésiés szabá|yozási elgondolásokat, közút és közmű
fejlesztési követelményeket. A dokumentáció több esetben hivatkozik a telepítési tanulmánytervre,
azonban az időközben bekövetkezett változások a terüleüendezési tervekben és egyéb jogszabályok_
ban néhol a szakág1leírásokban eltétéstmutatnak. Ilyen váItozás a jogszabá|ykötnyezethez tgaziwa
pl. az országos területrendezési tervte tötténőhivatkozás' vagy a gázvezetékvédősávjfua vonatkozó
eIőítás.

A

telepítésitanulmányterv elkészítéseóta elkészült a vátos településrendezési eszközeinek íelülvizsgá1ata, s a1I9/2018. (vI. 20.) sz. Ök. hatatozatta| megállapított Településszerkezeti Terv (továbbiakban: TSZ\ az éintett tefiiletet a korábbi ipartetűlet helyett keteskedelmi gazáaság1 területre szánt

hasznáLattal j elölt e m e g.

terűletek mintegy hat hektáros tészétekészült, s a gazdasági teni\etté alaku|ás lehetőségét két űtemben mutatta be. Jelen szabáIyozási terv készítésa terület I. ütemű
közel négy hektátos tészét,az^z a 056/34-47 hrsz.-ú mezőgazdasági területeket édnti.

A TTBT a

gazdaság1' célra megjelölt

Pomáz Város Önkotmányzatának I(épüselőtesttilete a Céhmester :utc^ menti teriiletek (056/34'47
hrsz.-ú ingatlanok) fejlesztése kapcsán teniletfejlesztői igények áItal genetáIva a 103/20t9. (vI. 19.)
sz. Ök. hátározatában döntést hozott a Helyi ÉpítésiSzabáIyzat és Szabályozási Terv mődositásár6|,
melynek elkészítéséremegbízta a PRO-TERRÁ KÍt. tervezőkodát.
PomázVáros Önkotmány zatánakl(épviselőtestülete kiemelt fejlesztési teniletté nyilvánította az érintett fejlesztési területet, s ezzelösszefiiggésben döntött atról, hogy a 314/2012. (xI. 8.) I(ománytendelet 32.$ (3) bekezdése szerinti tátgyalásos eljárást|<tvánja lefoiytatni a módosítás során.
J

elen dokum entáciő módosítást tafialmaz

:?,:#rr:::;:;l?:::sannakmellékletétképező

A

h atáljlos te

-

lepii lés re nde 1ési u 7kö 7ö

k:

Cn. 20.) ök. hatátozattal megállapított Településs zerkezeti Terv, valamint
a 14/2018. (VI' 25.) ök. tendelettel elfogadott Helyi ÉpítésiSzabályzat és Szabá|yozási Terv.

a

779 /2018.

Jelen dokum entáciő a településfejlesztési koncepciótóI, az lntegráIt településfejlesztési
ielepülésrendezési eszközöktől, vdrarnint egyes településtendezési sajátos jog1ntézményekől szóló

stratégsfuőI és a

314 / 20L2.
felterj eszth

(xI
e

tő

8') I{orm. rendeletnek megfelelően

kidolgozott szakmai

és partnetségi vélernényezésre

any ag.

A

dokumentáció véglegesítésea partrretségi véleményezéslezátását követően megtöttént, így benyrrjthatő az államigazgatási szervek véleményénekmegkétésétbiztosító tátgya|ásos eljátásta, az államt főépitészzfuő szakmal' véleményénekmegkétése űtján.

A partnerségi vélemény ezés sotán o\yan észrevételnem keletkezett, mely a dokumentáciőbanváltozást
igényelt volna.
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Maps léglfehénlea qpbállo7h ah uont

és telu

ui7tgilati n n

b

nri.l let m egi e la lés éu e /

légi felvétel tészlete bemutatja a tervezési területet és e tágabb környezetet.Láthatő a
szabá\yozás alá vont terület elhelyezkedése a baka feltíjnőPomáz vátos és a jobbta megjelenő Szentendte Város közötti területsávban' A tetvezési tetület nyugati oldalán a mát kiépült gazdaság1terüIetek
találhatók, míg É-iszomszédságában szabá\yozott gazdasági terűlet van, melynek betelepülése már

A Google Maps

megkezdődött'

felvételen kék szaggatott vonal jelöli a tervezési terület hatfuát. Az ofiofotőra vetített telekosztás
mutatja a fejlesztési terület két ütemte bontását, melynek első ütemére szőLőan készül a jelen szabá\y ozási tervmódo sítás.

A

5
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A város helyi építésiszabályzatát módosító rendelettefvezet
Vátos Önkormányzat Képviselő-testiiletének
... / 2019. (... ...) rendelet-tefvez€te
a város helyi építésiszabáúyzatítő| szőlő
14 / 2018. (vI. 25.) önkotm ányz ati rcndelet módosítás ától
P omáz

PomázVáros Önkormányzat I(épviselő-testüIete, az épitettkörnyezet alal<ltásárő| és védelmérőI sző|ő
7997 ' édLXXVIII' törvény 62. s (6) bekezdés 6' pont1ában kapott Íe|hata|mazás alapján' Magyarországhelyi önkotmányzatutő| szőlő 2071'' évi CL)oo(X törvény 13's (1) bekezdés 1' pontjában meghatátozott feladatkörében e|járva, a településfejlesztési koncepciótóL, az lntegrált településfejlesztési
sttatégsárő|és a településtendezési eszkőzökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogsntézményektől szőlő 31'4/2012. (X. 8.) I(ormánytendelet 42/A. s (1)-(2) bekezdésben biztosított véleményezésíjogkörében e\játő állarri főépitészi hatáskörben eljáró Pest Megyei I(ormányhivatal, továbbá a
összefuggő partnefségi
településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel
megjelöltek
rendeletben
egyeztetés helyi szabályakő\szőlő 1'6/2017.0/II.17.) számu önkormányzati
véleményénekkikérésévela következóket rendeli el:
1.

Módosuló rendelkezések

Á város helyi építésiszabá|yzataről

szőIő 1'4/2018'5rL 25') önkormányzati tendelet (továbbiakban: Rendelet) 1 $ (4) bekezdés a) pontjaakövetkező alponttal egészül ki:

1.

s

(1)

,,a^)

(2)

(4)

fedvényterv:

Mestef utca (ICo) menti 056/34 -056/47 htsz.-ít terület
SZT /a-m1' jelű tervlap M = ]':2.000 ''

Á Rendelet

1ó. s (1) bekezdésének a) pontja az alábbi szövegtésszel kiegészül:
(Beépítésresryint uagt a77al határu teriileten:

,)
(3)

1.

ahol a részleges közt{ uí7lláIíryt csak a s79ntguí1kö7ysatorxa llrilő7attal egyiitt ípíthetí),,kivéve,

mttellátásazárttáro|őbanvaÍősz,ennyvízelhelyezésrevc:ifl atkozhat,"

Á Rendelet

1. melléklete e rendelet 1' melléklet szednti

SZT/a-m7 |elű fedvényterwel egészül

ki.

A Rendelet 2' mellékletébena,,056f 34-51" szővegtész helyébe a,,056/48-52" szövegtész kerül.
2. Zátő rendelkezés

2. $ Jelen rendelet a2019.
3.

.

'... napon lép hatályba.

veszti a Szabályozási terv SZT/a jelű tervlap
jelen rendelet mellékletét képező S7iÍ /a-mI jelű fedvényterwel édntett területtészre vonatkozó

s A tendelet hatílyba\épésévelegyidejű,enhatályát
rendelkezései.

Szabóné dr. Banholo maei Ktisztjna
jegyző

Leidinger István
polgátmestet

Zátadék:
A rendelet kihitdetésén ek napja: 2020.
Szabóné dt. Bartholomaei l{risztina
jegyző
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III. elÁrÁueszTo' MUNKARÉszgr
T. A tervezési tertilet ismertetése, fejlesztési elgondolások
A

tervezési terület Pomáz vátos külteniletén a beltetületi hatáttal északrő| és ny-rgatróI éÁntkezően
helyezkedik el. A tervezési alaptérkép, melyg1 3'dapest Főváros I{ormányhivatala földmérési, Távétzékelésiés Földhiva tah' F ő o sztá|y a adatszolgá|tató nevében a Lechner Tudásközpont I(ft. megkül dö

t

t a terüle te t külterüle ti á|Iap

<>

!i '\i i. .\

tát mutatja, m ely

.

vélhetően a tewjőváhagyás idejére már beltenileti
tetületrész lesz.
iÁ

I

omáz Vátos onkormányzat l{épviselő-testülete a
93/2018. (v.16.) sz' Ök. hatátozatta| támogatta a
056/34-47 és a 055/3 hrsz.-ű rngatlanok beltetületbe vonását. A telkek beltetületbe vonásának [o|yamata a szabáIyozási terw módosításának ideje
alatt megindult. Á tervkészítésideje alztt a tetűlet belterületbe v onásfu ő| szőIő v á|toztatási vázta1z
elkészült, zfuadékoIása 2019' jti. 9-én megtörtént, s a telkek űj helytajzt számot és kivett beépítetlen
tetület megjelölést kaptak. Ezétt a szabályozást tenren az új belterü|etihelyrajzi számok is szerepelnek.
A belteniletbe vonás következtében a telkek kivett beépítetlen tetüIet megjelölést kapnak majd avizsgáIai lap on le gelő é s szántő h as ználatként elölt ekh ez kép e s t.

P

j

Alábbiakban láthatő -

a belterületbe vonást kezdeménye ző

váztajzon - valamennyi új beltedleti hely-

szám. A szabá|yozási terven az állami alapadatok szolgá|tatásának megfelelően szetepelnek a külterületi he|yrajzi szárnokis, de jelólésre ketülnek aváztajzhoz hasonlóan a belterületi he|yrajzí számok
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a belteriiletbe uonást ke$eruénje7ő uáho7ási uá7raj7rés1ékte, ualaminl a hiuaÍalos alaptérkép a ui1sgrLbti területtel

gazdaság1céJra megjelölt teljes tömb tenilete tt^péz alakú (délnyugati tányba kissé szélesedő). Á
kötnyezetében lévő utak teniletét is figyelembe véve a tömb nagysága 6,23 hektfu. A hasznosításra
váró telkek tehát beépítetlen területek, legelők és szántóföIdek. A telektömböt három oldaltól közutak
veszik közre. Nyugati oldalán a butkolattal tendelkező, kiépített Céhmester utca halad, az északj oldalán a tömbbel határos \<tszabáIyozott gazdaság1területek mentén egy ,,fé1-szélességű,8,0 m-es'' kiszolgá|ő űt, telekalakítás sa| mát \éttejött, míg a déll' o\dalán ma még csak a mezőgazdasági tetületeket kiszo|gáIő mintegy 4,0 m széles faldúttal hatátos.

A
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Lígfeluéut a Céhnester uÍca k.r,irs4 h a Mester uttu (r.r,jrso) találkoyárábm negelölt s7abállo4is ali uont terillettel

A

kiépült vegyes beépítésűés tetülethas znáIatű, gazdaságs terűlet, melyhez keletről csatlakozik a fejlesztéii terűlet az ,,L" alakot leíró Céhmestef utca és a déli kánybő| csat|akoző Mester utca ta|á|kozásában taláLhztő.

Á vizsgált tetületet kelettőlés délről beépítetlen mezőgazdasági tedletek hatfuolják,

északrő| beépütelepheműködő
gazdasági
oldalán
út
tulsó
a
Célrmestet
nyugattól
míg
léste váró gazdaság1tetületek,
jelentős
telkebeépült
méttékben
már
a
lyek képezik a szomszédságát. A Céhmester út nyrgati oldala
ken egy-két szintes épületek, vagy földszintes csarnoképületek |áthatők.

szabályozás alá vont terület déhhatátán vezető mezőgazdasági területeket fe|tátő út kiemelt
szereppel bírhat a többi l(elet-Nyugattányű földutakhoz képest, tnivel a keleti végéna Szentendréről
induló_1t0g sz.kőzűta_éppen akőzigazgatásihatar közelében kikötéssel tendelkezik egy jelentősnek
a Duna menti tegionális vízműZtt..DunaJobbparti IJzemnevezhető csomópontb
^'É)".somóponi
igazgatőságának telephelye előtt van, amely Szentendte tetületénlévő,,Bravos-terü1etek'' fejlesztése
kapcsán forgalomtechnikai okok miatt rövidesen átépitéste kenil. Megfontolásta javasolt, bogyPomáz
gaz das ági terüle tein ek Íot galmát - a|ternatív nyomvonalként számbavéve - nem lenne-e étdemes ebbe
az tányba kivezetni a mostani zsákje||egli Céhmester útról.

A jeten

'""i{&
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A város

hatályos szerkezeti tervében megjelöltek szerint a Céhmester út Budakalásziűtta történő kivezetése arlÉv_vágányok szintbeni lámpás lekeresztezésével lehetséges. A kereszteződést követően
a Budakalás zi űt szemkózti o\da]rán lakóterület talá|hatő, mel1' 6i211 ta|án nem ideális a fokozódó te'
herforgalom lebonyolítására, mivel ez az űftonal tudná csak biztosítani a tewezett elkerülő ilta va\ő
kijutást a gazdasági területek tányábő|.

(Ei7!

kapcsolatos touábbi leírátt lásd a kö{ekedéri rnunkaríspben.)

a terület enyhe mértékben keleti, ill. déhkányba lejt' A szabá|yozás alá vont
területen belül mintegy 5,0 m szintkülönbség tapaszta|ható (113 mBf _ 118 mBf), mely a terület mintegy 2oÁ-os átlagos lejtését jelenti a keleti trányba. A Céhmester út délítrányba szintén 2o/,-os lejtésű a

A terepviszonyokaIapján

tervezési terulet mellett, a mintegy 150m-es hosszon 3,0 métert esik.
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teriilet

1.

ága, negfeltilue

kép: Á Céhmester út nyugati ága,háttétbet a tervezési terület.

alá uont terilhthatárt

2.kép Á Céhmester úton észak felé nézve

1,1
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2. Táfendezés

és környezetalakítás, természet- és környezewédelem

tervezési terület nem része országos jelentőségű védett tetmészeti tetületnek, nem része a Natura
2OO0há|őzatnak, sem az orczágos Öt otagiai Há|őzatnak'

A

jelenleg mez őgazdasá$hasznosítás a|att ál)',a keleten fekvő telkek szántő 5, a szabá|yozás aIá
vont telkek lege\ő 2 minőségi osztáIyuak E'zPomáz területén az átlagosnáI jobb minőség!3 szántőterületnek minősül, de nincsen gyengébb minőségű földtenilet avátosban, mely gazdasági rendeltetésre
igénybe vehető lenne. A jelenlegi művelés alatti terület zöldfelületi értéke a művelési ágnak megfelelő.

Á tenilet

Talajuédehru

gazdzsági művelés a|att á|l, ezétt a mezőgazdasági kemikáliákkal feltéte|ezhetően terlrelt a ta|a1. Egyéb gazdaság1tevékenységb ő| ercdő talajszennyezése nem ismett a területnek. A terület enyhén kelet és déli irányba lejt, de nem olyan mértékében,hogy ezvízetőziő veszéIyét
eredményezné.A szántő művelésű telkek szé|erőztőnak enyhén kitett tetületnek minősülnek.

A tervezési tetület mivel mező

Víryédtknt

A tánilet.n, s annak környezetébenvizÍolyás nem talá|hatő. A tervezési tenilettől mintegy 600 méterte
ÉNy-i trányban folyik el a Duna trányába a térséglegjelentősebb kisvízfolyása a Dera-patak.

A

felszín a|atti vtz á\lrapota szempontjábő| Pomáz,,kiemelten érzékeny felszín a\atti vizmtrtőség-védelmi tenilet. A tervezési tenilet avtzbázis hidrogeológiai ''B'' védőterületén fekszik'
A korábban az otszágos Területrendezési Tervben megjelölt és szabá|yozott ,,otszágos vízminőségvédelmi terület övezetébe'' t^ttoző területekkel kapcsolatban - mint amilyen Pomáz étintett tervezési
területe is - a Magyatotszág és egyes kiemelt térségeinek területtendezési tervétő| szőlő 2078. éi
Cxxxlx. törvény kimondja, hogy a,yizminőség-védelmi tetúlet övezete a területrendezésért felelős
minisztet rendeletében megál7apitott, kiemelt térségiterületrendezési terv esetében a miniszteti rendeletben, valamint a rrregyei területrendezési tewben alkaLmazott öYezet."
Az otszágos övezetekte vonatkozó előírásokat a területrendezési törvény és a területrendezési tervek
készítésénekés aLkalmazásának kiegés zítő szabályozásáró| szőIő 9 /2079' (vI. 14.) MvM rendelet (to_
vábbiakban: MvM tendelet) állapítjameg. Ilyen Pomáz területét éintően avizminőséq-védelmi teri.ilet
övezete'

9/2019. CVI' 14.) MvM rendelet a tetületrendezési tervek készítésénekés a|kalmazásának|<legészitő
szabatyozásfuől'
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,'1' s (1) d) a 4. melléklet szerinti vízminőség-védelmiterület övezete,
5. s (1) Á vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz övezetből tötténő kivezetéséről és az ővezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe tötténő bevezetéséről, illetve a
szennyvíz övezeten belüIi kezelésénekfeltételeitől Ínegye területrendezési tervében rendel_
^

kezni kell.

(2) Avízmtnőség-védelmi terület övezetébe tattozó települések településrendezési eszközeinek

készítésesorán ki kell jelöIni avizvédeIemmel édntett tetületeket. Á kijelölt vízvédelemmel édn_
tett területekteYon^tkoző egyedi szabályokat a helyi építésiszabályzatban kell megállapitani.

A
A

leuegő tisrytaságának uédelne

telepítésitanulmánytervben leíttaknak megfelelően: a légszennyezettségi agglomeráciők és zőnák
kijelöléséről szőIő 4/2002. 6.7.) KvVM tendelet 7. és 2. sz. melléklete alapján,Pomáz a ,,Budapest
és kötnyéke \égszennyezettségi agglomerációba'' került besorolásra, s ennek megfelelően az egyes ki_
emelt jelentőségű légszennyező anyzgok tekintetében az a|ábbi zónacsopottokba tattozik.
zÓnacsoport

szennVezŐanyag
Kén- dioxid
Nitrooén- dioxid
Szén- monoxid
/PM10/ szilárd

E

/PM

0/

szennyezőanyag
Arzén (As

zÓnacsoport
F
F
F
F
B

IPM

B

/PM'10/ Nikkel(Ni)

D

/PM10/ Olom (Pb

B
E

Benzol

1

o-l

Talai_kozeli Ózon

Mivel a tervezési terület jelenleg mezőgazdasági művelés alatt áIl, ezéttlégszennyezésterhelés szem_
pontjából nem jelent terhelést kömyezetére.
Za1- és re7glrártalrnak elkni uddelen

A

zajterhelési határértékeket a környezeti zaj- és tezgéstethelésihatfuértékekmegállapításfuő| sző|ő
27 /2008. pilI. 3.) I{v\{N{-EüM együttes tendelet (továbbiakban: együttes tendelet) átlapítja meg az
a|ább| tevékenységiköthöz, illetve zajterhe|ési forráshoz kapcsolódóan:

_
_

üzemi vzgy szabadidős zzjfotástőL szátrnaző zajtethelés,
építésikivitelezési tevékenységb ő| szátmaző zajterhelés,
közleked éstőI szátmaző zajterhe|és.
A7i)yerni és spabadidís létesítményektő|szátmaző za1 tethelésihatár&tékei a zajtőLvédendő területeken
az együttes rendelet 1. melléklete szerint:
Határérlék (LrH) az Lllr megítélésiszintre'
{dB)
ZajÍól Védendő terület

Sorszám

nappal
06-22 óra

22-06 ora

60

50

3azdasáqi terület

4.

é1eI

A7ípítésikiuitekpási tevékenységbőI származő zaj tethe|éshatáréttékeaz együttes rendelet
szeflnt
Határérték(Lrn) az LaJ megítélésiszinÍe'

Sor-

(dB)

3Zam

ha az épitési munka időtartama
ZajtÓl védendő tertilet

1 hÓnap vaov

nappai
06-22 óra
Gazdasagi terület

4.

A

2. melléklete

köptekedtístől szátmaző

7A

kevesebb

1 hÓnap

é11el

nappal

22-06 óra

06-22,ira

CE

70

1 évné|tóbb

íelett '1 évig
éJeI

22-06

ira

nappal

éljei

06-22,óra

2246ón

b5

50

zaj terhe|ésihatáréttékeia zajtő|védendő tetületeken az együttes tendelet

3.

melléklete SzeÍint:
Határérték(Lrn) az La;h megité|ési szintre'
(dB)

Sorszám

4.

kiszoIqáló úttÓl, lakóúttól származÓ

ZajtÓl Vódendő terúlet

Gazdasági lerülel

zajra

nappal
06-22 őra

22-06 óra

65

55

éjjel
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Halladékga7dálkodlis

tervezési terület jelenleg nincsen bekapcsolva avátosihu['adékgazdálkodási rendszerbe' mivel nem
keletkezik rajta kommunális, vagy üzemi hulladék.

A

3. Közlekedés
közlekedési munkarészben az útkategóriák meghatátozását,valamint a javasolt közúti elemek tervezését'panmétercinek kialakítását az e-IJ-I03.01.11 (UT-2-I.201:2008) számll,,,I{özutak tervezése
(KTSZ)'; cínű Úttgyi Műszaki Előlrásban, a csornópontok terwezés ét az e-IjT 03.03'21 (st z
i.zt+,zno+1 számw }zintbeni közúti csomópontok méretezése és tervezése'' című Únigy'Műszaki
E\őirásban foglaltak szerint végeztük el.

A

tervezés sotán betattotruk az e-L]T 02.01.41 (JT 2-1.21'8:2003.) számu, a településrendezési tervek
a|átámasztó kózlekedési tnunkarészeinek tartaLmára r.onatkozó Uttigyi Műszaki EIőítás rendeikezéseit.

A

HELYZ E TFEL rli,R Ó M UNKARÉsz
3.1. Hálőzatok és háiőzati kapcsolatok

tervezési terűIet Pomázona Szentendtei út és aPomáziut általközbezárt területen taláLhatő, avátos
keleti részén.PomázVáros Budapesttől északta,kb. 5 km távolságban fekszik, a fővatost agglomeráctő
fontos települése. Avizsgált terület jelenleg mezőgazdasági területként üzemel, amel1' s26111szédságában további gazdaság (ipari) épületek fekszenek, lakó íunkció a fejlesztendő ingatlanok kömyezetében

A

nem ta|áIhatő.
terúlet fővárossal és az országos kőzútháiózatta|valő legfontosabb kapcsolatát a 1'1'. sz,. főűtbizto_
sítja, amelyen keresztül megközelíth ető azM0 körgyífuű. A terwezési teniletről a 17. sz. főút a Céhmestef utca és a Szentendtei út (11'12.j. otszágos összekötő út) igénybevételéveléthető el.
I{ötöttpályás kapcsolatot a tetület szomszédságában,attól kb. 500 méterre haladő H5 HÉVbiztosít.

A

:\

ToÍvezési t9Íülét

.?:

tl

[!3

rl

KV-|

.

A

nrue7ési terilkt

r

'11

áhxé<,eti Íérképe

3.2. Közúti közlekedés
A

tervezési terület szomszédságában, a meglévő ipartetületek

rendelkezik' ahol a Céhmester vtcaafő feltáróut.

L<tszo\gáirása

miatt kialakultutháIőzattal

Az említett vtcz-a Szentendrei uthoz (111'2.i.út)
74
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csatlakozik egy jelzőtábláva| tányitott, egyszerű csomópontb an, igy az iparteruLet tehetfotgalma aPo'
mázilakőtetiletek &intése és tethelése nélkül étheti el az országos főűthá|őzatot a'j'1'. sz. főúton keresztr-il. A Budakalás zi űt (7111'. j. ,3t) a tervezési tenilet közelében fekszik, azonban a H5 HÉVvonal
fiz1kai elválasztásamiatt, jelenleg nincs kapcsolat az orczágos melléliúttal'ez aközű:l. kapcsolati hiány
a későbbiekben is csak külön szintií csomópont létesítéséveloldódhatómeg.

Helyi közíltháiőzat:
Főűthá|őzat

Főutak
II. rcndű őút
o1t12. jelű (Szentendre_Pomáz) összekötő ut (S7-entendrei út), űtk^tegótia: I(V.Á.
A tervezési terüIet mellett haladó Céhmester út a közelben fekvő országos mellékúthoz (Szentendrei
út) kapcsolódik' amely kültenileti jelleggel, 2x7 fotgakti sáwal, aszfaltburkolattal, ny1lt árkos csapa_
déLrliz eivezetés s el kiépített.
Az ut fotga|mi terhelése az étintett szakaszán:
1ll2. i. (Szentendre _Pomáz) összekötő út
0

-
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E'z a Íotga|mi terhelés (NdoF=1498 Ejmh) az országos összekötőút esetében kissé meghaladja avonatkoző Únigp Műszaki Blőtrásban foglalt megfelelő forgalomnagyságot (1400 Fjm/h), de csupán az
elrííthető fotgalomnagyság75 o/o-át teszi ki, így képes további forgalomnövekményt elviselni, befoo/o-a, ami nem tekinthető magasnak.
gadni. A tehergép| ármí3 Íotga|om a teljes forgalom mindössze 8,7
otll|' jelű @udakalász-Dobogókó-Esztergom) összekötő űt (Poná{ út)

Belterületi jelleggel, 2x1 Íorga|mi sáwa|,.aszfaltburkolatta1, nyílt árkos csapadé|<rríze|vezetéssel kiépült
út. A gyalogos közleked és számáta a HÉVvonallal ellentétes o|dalán tal'álhatő egy oldah 1átda.
Mellékutak:

GyííitőtÍt

A üzsgált terület környezetében nem ta|álhatő gyűjtőűn funkcióval működő (ltszakasz.
Ki s z o Igá ló u tak (J tkategőia: B.VI.d. C)
Céhmester út fontosabb kiszolgáló ítt, a tet-rezési tertilet egyetlen megközelítési lehetősége. Széles
aszfaltburkolattal, kétoldali süllyesztett szegéllyel' nyít árkokkal kiépült útszakasz. A burkolat á||apota
:

leromlott, közviágtás

nincs kiépíwe.

amelyek esetében az ipari
épületek |<tszo\gáIásátz szdrgá\ő utak áIta|ánosan aszfa\tburkolattal, 2x7 fotgalrni sáwal, nyflt árkos
csapadé|sriz-elvezetéssel kiépítettek. Míg mezőgazdaságí terüIeteket földutakon kereszrtillehet meg"

A tervezési terület közvetlen kömyezetében csak

|<tszolgáIő utakta|áLhatók,

közeLíteni.

Fotgalmi rcnd:
A vizsgált tenrlet közvetlen közelében

a\<tszolrgá\ő

wtaba akéttrányű forgalom és a csomópontokban

a ie|zőtáblás f orga|omlránytás jdrlemző.
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Céhmester út
(2. számnál)

.E

p
I

zÓldsáv
6,80

asÍaltburkolat

zÓldsáv

6.00

3,90

16,70

KV-7. Céhrnester út _ Jelleniő keres71ls79luéryt
A tervezési tetüIet kötnyezetének meglévő

aKry'-2 tervlap szemlélteti.

kőzuthá|ózatát

3.3. Közösségiközlekedés
Sze0tendre
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Eízsóbel OIthon

pomáz' Egí69 u'

Kaíálsnl]igel

Pomáz, szabadság
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ósvál Epgíjosi

Pomáz,

Ul€

oózs

oyórgy

sanlendíe'
ÉMl

U.

vh.

szeni lstvánlolep

2.

Kiiyiisegi kö{ekedéti uonaltérkép (Foruh:T/olinbaqhonlaPja)

A

terület közösségi közlekedési jfuato|<ka| közvetlenül nincs kiszolgá|va,legközelebbi kapcsolatot a
Pomázíúton elhelyezkedő Autóbusz állomás és aPomáziHÉv-állomás biztosít, amelyen keresztül a
H5 HÉVösszeköti avátost Budapesttel és Szentendtével. A tewezési tenilettőla HEV-állomás kb.
800 m gyaloglási távolságban taláLhatő.
Buszjátatok tekintetében avátosban taláIhatő helyközi és helyi atőbwszjárat is, amel1'ek az Áutóbusz
állomástól kiindulva biztosítanak kapcsolatot. A helyi awtőblaszjárat egykö|átatból á11, atnely aPomází
út - Rákóczi Ferenc utca - Vörósmatty MiháIy utca _Bajcsy-Zsilnszky utca nyomvonalon közlekedik.

Á város meglévő közösségi közlekedési háIőzata

3.4. Kerékpátos

és megállói

aI{Y-4. ten'lapon láthatók.

és gyalogos közlekedés

Gvaiogos közlekedés
Jelentős gyalogosforgalrni igény nerrr tapaszta|hatő a tervezésítetúleten és annak közvetlen körn1'626tében sem, etre utal az is,hogy jelenleg nincs a gyalogosfotgalom számáta biztosítva külön közlekedési
felület. De rnegváltozhaÍ. ez a telephelyek betelepüIésével, beüzemelésével.

I(erékoáros közlekedés

A izsgáIt

tetületen nem ta|áIhatók megiévő ketékpátforgalmi létesítmények.
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3.5. Patkolás
A tervezési terület

kömyezetében a meglévő gazdaság1egységek esetében nagy volumenű parkolási
igeny jelentkezik, amelyet a rulajdonosok a Saiát telkükön belül elégítettekki, ebből kifolyólag közterületi parkolás nem tapasztalható.

Helyzetétékelés:

A

tervezési tenilet közúti megközelíthetősége a város és a kapcsolődő országosközutháLőzati elemek
tányábó| egyatántközvetlenül biztosított, de jelenleg csak egyetlen wtszakaszon keresztül. Á tervezési
területen (és a város egészében) javasolható a ketékpáros és gyalogos kapcsolatok fejlesztése.

Közlekedési iavaslatok

3.6. Tervezett feilesztések, v átlaatő közlekedési hatások

terület |elenlegi mezőgazdasági funkciójú, mely a tervezett állapotban Gksz-S besorolást kap. Á
tenrezettfejlesztés két ütemre oszlik, jelen szabályozásjtew módosításának cé|ja az e|ső ütemnek megfelelő telekalakítások és közlekedésfejlesztési lehetőségek meghatározása.
A telepítésitanulmányterv a következő szempontok szeitnt a|a|átotta ki a terulet uj felhasználási mód-

A

ját:

-

_
-

A

terület egésze legyen akörnyező területekte meghatározott új Gksz-S jelű övezet része, de ezen
belül a 056/48,49,50,51 hrsz-ek most még csak későbbi ütemű hasznosításra legyenek szánva.
A területet D-ről határo|ő földút nyomvonalán lehetőieg átmenetileg zsákutcás Íeltfuási javaslat
szülessen, mdry zsák jellegu utca kb. a 056/ 47 hrsz-ig étjen el, mely a későbbiekben legyen feltételesen meghosszabbítható a 056/49,50,51 htsz-ekig. A nagyközép nyomású gázvezeték nyomvonalamentén szükség szerint köztenilet szélesítéslehetséges az tgényeknek megfelelően.
A 056/34, a 056/35,36 és a 056/37,38 hrsz. területén legyen 3 db kb. a jelenlegi tulajdont aúnyoknak megfelelő teniletű telek jelölve a MESTER (ICo) út felőlmegnyitva.
A 056/39-47 tedlete legyen néhány db (p1. 4 telekte) osz*a.
A telekala\<ítás, beépítés,butkolt felüIetek ábúzo\ásaatewező áIta| javaso|t fiktív, de szakmal7ag
korrekt megoldással készüljön.

A

telepítésitanulmánytervben a következő megoldási javaslatok taláIhatők:
,, - A teriiktÍíkö7teked.esháhryati njomuonala touábbra is a Mester (co) út marad. Bár terue1ési terilleten kiuil]i
iig, de jauasoluk a rzódositás alatt rjlló sryrke79ti teruben riig(tett K-i, illetue D-i kapcsolatot létesítő títuonalak
nie líbbi kiépítését.Ede k ntősen Je léxéke li a terü letet'

_ AaÉ-tou)Ml

llatarittrtiiltit

terui állapotban kiépítésrekeri)l

a7É-ihatárobi

tönb jetenlegi

trybálo4ísának

határoltí tiirilböt körbe-4iraa, a teraeryési terilleten kíuill uiss7aköt a Munr (Co)
t)tba. A terue71si nrab É-intkeinekfeltárása ruindkét rnegualósítási ijtemben eről a7útníltijnténik'
határolő út a054/48 hrs1-ú tehk hatánlignindenképpen kiépítésrekeriil' Ha a berullá7ás ilem eg
ilternben uahisul raeg, akkor a7első iltenű kiépítésbene7a7tit itt egy 20X20 n-es uégfordulóual7sákutcaként
le41rtisra keriilás innentíl csakjildiltként halad touább a negleuő kialakításnak rnegfehhen. Arnenn1iben a te!'es

rnegfelelően.

A7tit a1E-i

- ÁD-i

e7a7út a teruerytt K-i határoló útlg te|es hos1ban keriil kis7abálloiáva. Á7Li!
burkolt raoruuonala a nagközé?ruonástjgá<ue<etékjelenleE ulornuonalaJijlött kerill kialakításra eg szakas(on. ellhe7rnindenkíppen a gipueryték ii77neltetőjének ho14iáral,isa, uagy a uerytík nrilhten kíuiilre tijrténí
kiépítettségrnegualtisal, ilgy

kiuáltása s7lksdges."

Megállapíth atő,hogy a mezőgazdasági területen lefektetett gázvezeték nyomvonala felett zz előírások
Tehát az út nyomvonalának
nem teszik lehetővé teherfogalmat lebonyolító közúti burkolat építését.
tervezésekot figyelembe kell venni a gázv ezeték v édősávját.

A

gazdaság1tetületfejlesztéste kijelölt teljes tömböt I{-től hztatolő űtL<tszabalyozásáta és kiépítésére
csak akkor lesz szükség, ha a második megvalósítási ütembe tafioző területek gazdaságs célúhasznosításáta konktét igény merül föI' Ez az űt az É-ról szoms zédos, mfu szabáIyozott tömb I(-i oldalán
tefvezett közúti nyomvonal 16,0 m szélességűfolytatásaIesz' Az út másodlagos funkciója lehet a terület közúti fe\tárásán kíwül a Céhmester út tehermentesítése, valamint a gazdaság1területű tömbök
körül j árh a tó sá'gának bizto sitás a'
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A

teriikten jekntkepí parkolási igeryeket telken belill térs{ni parkolókkal, eutkg igery s7,eint terepspint alatti

rnélgará7so

kkal

k he

t najd kie legítefii.

A

fejlesztés programját képező telepítésitanulmánytervben szereplő beépítésikoncepció a|apján az
alábbi közlekedésfejlesztési elemek javasolhatók:
Az I. ütemben (ásd: KT-1.1 tervlap) kiépül a terület észal<t oldalán futó kiszolgáló út és a déli kiszolgá|ő űtvégleges hosszának kb. kétharmada. A tetület déli oidalán a szabá|yozással érintett utszakasz
jelentős hosszban 18,0 méter köztedleti szélességetkap a meglévő gázvezetékvédősávjának figyelembevétele miatt. Á gázvezeték déli irányba történő nyomvonalváItc:zását követően 1ó'0 métetes akoz'
területi szélességmelynek végénegy szélesebb aszfaltbwkolat tervezett, amely akfu 3 tengelyes teherjárművek megfordulás áta is a|ka\mas. Erre 2ddig van szükség, amig a II. ütemű fejlesztéssel az észaI<t
és déli kiszolgáló utak összekötése meg nem valósul.Ezétt a 16 métetes tefvezett közterületi szélessénövelni szükséges min' 1,5 métertel.
get az érinte|t
"z^k^rronisrnét
Az I. ütemben tervezett gazdaság1épületek mellett az ingat|anok teniletén megmaradó felüIeteken a
kapott helys znrajziváz|at (telepítési tanuimányterv) szakágáttervezése sotán összes en 293 db parkoló
a területet
|<tala1<ításavá1t lehetővé, mely következtében a kóvetkezőmértél<íi többletforgalomvárhatő
feltátó úton:
F or galo

mkeltés s zámítás

a:

o/o-a a teruleten dolgozók hosszútávúpatko|ását szolrgá|ja
Feltételezve, hogy a 293 parkolóhety kb. 50
(legalább 8 ótán át pmkolnak) , a marzidék parkolóhelyek legalább 60 '/o-án kétóránként vá|toznak a
haszná\ők az a|ábbi fotgalom generálódik:

293 xO,5/8 + 746xO,6/2= 19 + 44 = 63F'jn'/h/ kány'F;z egy forgalmi sávkapacitásánakkb.70oÁa, így ennek megjelenése nem jelenthet nagyobb ptoblémát akötnyező (ltháIőzaton.
Csúcsótai tethelést számolva (a parkolóhelyek 70 o/o'a tegge| 2 őra alatt megtelik), Ia3 Ejm/h/ lrány
forgalomnagyságot számolhatunk, amely még mindig messze alulmatad abevezető út jelenlegi kapacjtástarta|ékán.

Bát jelenleg nem ismerjük a betelepülő funkciók nagyságát és típusát, feltételezhető,hogy teherforgalom megjelenésére is számítanikell, de ebben az esetben sokkal kevesebb szeméIyautő számátamatad
patkolóhely a tetületen'
A tervezett fejlesztések II. ütemi bővítéséneklehetőségére készült javas|at a I(T - 7'2 tervlaponlráthatő,ame\ybeavatkozás során további720 db parkolóhely kenilhet |<talalátásraatervezett épületekkel'
így összesen a végleges kialakításban 41,3 parko|őhely épülhet.
A közterületek ketesztmetszeti l<laIakitása a I(T _ 2 tetvIaponláthztő.I{ülön Íigyelmet kellett fordítani
a tetvezés sotán a meglévő középnyomásű gázvezeték 5 méter széles biztonság1védősávjáta, ame|y
miatt az út burkolatát a tervezési terület édntett szakaszának észa|<t o\dalánlévő járda felé kellett eltolni.
A tervezési terulet beépülése során, a Szentendtei út _ Céhmester utca csomópontban a jelenlegí kia|akttástől eltétő csomópont-típust kell megépíteni ftörforgalom, esetleg jelzőLámpás fotga|omltányitás), mivela csomópontaz egyet\enközűtikapcsolatot jelenti abudakalászi elkenilő megva\ősításának
időtáviáig a fejlesztési terület számáta.
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terilletrendepési teruekben előiráry3ott Porzá7dcl-keleti rés(t éintő kö{ekedéshálópatiftjhs7!ések
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A

tervezési területet fe|táró űtháIőzaton és annak kömyezetében az alábbi fejlesztések tervezettek:
-) A településs zerkezeti tervlapon |átható a tetvezett (kelet-ny'rrgati ttányw) Budakz|ászi elketülő út
nyomvonala. Ennek az wtszakasznak megvalósulása után jelentős szefepe lesz a tewezési terület
által keltett forgalom déli itányrr elvezetésében.Á megépülő elkenilő út közvetlen kapcsolatban
áI' majd a 17. sz. főűttal és azon ketesznil az otszágcss gyorsfotgalmi kapcsolatokat biztosító M0
autóúttal. Nyugati vége a Dobogókő fe\é vezető 1111. j. otszágos összekötő úthoz csatlakozik,
lehetővé téve a (teher)forgalrom számátaPomáz beltetületének elkerülését.Bár a sz'erkezeti terv
nem jelöli, de valószínűsíthető, hogy a HÉV-vonalat az e\kerilő út nyomvonala kűlön szintben

fogjakercsztezm.

->

-+

amikot a Céhmester út
Jelentő s vá|tozást fog jelenteni a tervezési tetület megközelíthetőségében,

nyomvonala közvetlen csatlakozást kap a Budaka7ásziíthoz.A szerkezeti terv a HEV-nyomvonal
szintbeni ketesztezésétmwtatja a Budakalászi út mellett.YaJősznű|egaz ípatetület által keltett
fotgalom nem lesz olyan métékű,hogy aHÉY-szetelvényekáthaladása nagyobb fennakadásokat
(vá|akozásiidőket) oLorron a Céhmester út fotgalmában. A HÉV-ketesztezés biztositásához je!ző|ámpás fotgalornkányítás szükséges. Ugyanakko t akét közút csomópontjának megtervezésénél
is gondosan kell eljámi, hogy aBajcsy-Zsilinszky utca csat|akozásipontjához a lehető legközelebb
csatlakozzon a Céhmester út a Budakalászi űthoz F'z a csomőpont ad lehetőséget a tewezési
terület fotgalma számáta, hogy keniló utak nélkül megközelítse a Budakalászi elkerülő tetvezett
nyomvonalát. A HÉV-vonal keleti oldalán a Budakalászi elkenilő és a Céhrnestet út között nem

mutat tetvezettútkapcsolatotaszetkezetjtew,va\íszínűIegacsomópontitávolságok áItalszabott
korlátok miatt (az elkenilő út nagyobb sebességű, ktilterületi űtszakaszként tervezett) , igy a tervezési terület fotgakna mindenképp en ketesztezni fogja a HEV-von a]at és egy rövid szakaszon |a'
kóterületet is &inwe aBudakalászi úton fog haladni, ha a Budakalászi elkerülő utat akatja elémi.
I{erékpáros nyomvonal tervezett a Szentendrei út - Céhmester út - új vasúti ketesztezés - Budakalászi út nyomvonalon. Tekintettel a várható nagyménékíi'tehergépjármű forgalomra, mindenképpen e\valasztott (önálló) kerékpátos elemek megva\ősítását javasoljuk. Megfontolandő ahelyenként 16,0 m a|attl szabályozássa| létrehozott közterületi szélesség'

Bát a szerkezetiterv nem jelzi, de csomóponti fejlesztéste lenne szükség a Szentendteí út - Céhmester
út csomópontjában,amely jelenlegjelzőtábláva|kányitottketeszteződés. A gazdasági teniletek növekedése a teherfotgalom növekedésével ját majd és mivel jelenleg ezefl csomóponton kell áthaladni a
^

Tervezők: PRo-TERRÁ Kft.

- MobilCity

Bt.

- KESZ Kft.

19

pol'L{z vÁnos a HÉsz És sz'rnÁryozÁst tp,nv ltÓoosÍrÁs,r
'r
2019-2020

teljes keltett forgalomnak, biztonságosabb kialakítású, kapacitív (nagy forgalmi volument befogadni
mivel
képes) csomópont kiépítéséteIesz szükség. Javasoljuk egy nagymétetű körforgalom kiépítését,
tetüA
fejlesztési
képes.
lebonyolításáta
és
folyamatos
jelentős
biztonságos
fotgalom
mennyiségű
ez
egyetlen
mivel
a
terület
fejlesztése,
keteszt
eződés
úti
letek működőképességének feltétele a Szentendtei
fe|tátását jelenti a Budakalászi úti kapcsolat kialakítás a e\őttí időszakban.

3.7. Tervezett közlekedési hálőzat
Közűthá"J,őzat

Vátosi főutak
A városi főwtakra vonatkoző vá|tozásokat a Szaba|yozásjTerv
Gyűitőutak

A

jelen módosítása nem tartalmaz.

gyíijtőwtzkta vonatko ző váItozásokat a Szabá|yozásíTerv jelen módosítása nem taftaknaz.

Közösségi közlekedés

A

közösségi közlekedésre vonatkozó vá|tozásokat a Szzbá|yozási Terv jelen módositása nem tattal-

maz.

Kerékpáros közlekedés

A kerékpátos kozlekedésÍe vonatkoz ő

változásokat a Szabá|yozásiTerv jelen módositása nem tatal-

maz.

Gyalogos közlekedés

A

fejlesztések tervezése sotán a gyalogosfelületek kialakításánáI figyelemmel kell lenni aközutakbiz-

tonságos keresztezési lehetőségeire és a közösségi közlekedési megállók gyalogos elérhetőségére. A
tefvezett utszakaszon legalább egyoldali gyalogátdát tüntettünk fel.

Parkolás

A

tervezett gazdaság1területte vonatkoző fejlesztések során a jelentkező parkolási igények számáta
szükséges parkolási felületeket amagáningatlanokon belül kell biztosítani, az OTEK á|talmeghatfuo_
zott számban, akotelező zóldfelületi arány megtaftása mellett.

és elektronikus hírközlési vtzsgálatok és fejlesztési javaslatok
A vizsgált térséga 11-es útfól induló pomázi bekötő úttól (Szentendtei űt) északra, a Mester utca és
Céhmestet utca csomópontjátő| észak-keletre ta|á|hatő. Á település jelentősebb vizfolyása, aDeta-

4. Kózmíi-

patak a terúlettől észal<ta ta|á|hatő.

tervezési terület kötnyezetében ki vannak épíweközmű' vezetékek. Á javasolt telekalakítással, és a
jelentkezése prognoszizáIhatő:
maxknáhsan|áhzsználható beépítéssela következőközmiiigények

A

Yízigeny
(m3 /nap)

Szennyviz
(m3

417

mennyiség

/nap)

Villamos

energia

(L!O

1,.670

17

Tetmikus
(Lv)

1..447

igény FöIdgáz igény
(nm3lh)
200

A

meghatátozottkőzmíi igények az I. fejlesztési ütem megvalósításához biztosítandő közmű' kapacitásokat tarta\mazzák, azonban a közmű, hálőzat panmétereinek meghatátozásánáI figyelembe kell
venni a táv|ait fejlesztési szándékokat is. Ennek szükségessége azétt is indokolt' meft a kiépítésteke-

rülő közmű hálőzatokvárhatő élettaftarna tulmutat a tetvezés távlatán'

Yízellátás
Pomázon a vezetékes ivővíz há|őzat 100 7o-os szintre kiépített,az ívővíz vezeték minden utcában
kiépült. Ahálőzat a tétségvtzeLLátását biztosító Dunamenti Regionális Vízművek Ztt.Jobbparti Regionális Rendszerének része.

A DMRV Jobbpatti Regionális Rendszet több mint húsz település vtzel7átását szo|gáIja. Az a|apellátő
háIőzatí tendszer alapvezetékének a Duna jobbpartja mentén megépített gedncvezeték tekinthető,
20
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ame|yről a távolabbi településeket e|Iátő ág-, illerve körvezetékek csatlakoznak le. Ilyen ágvezeték a
Pomázon keresztülhaladó NA 500-as méretű vezeték is, amely a városon kívül Csobánkától Tinnyéig
további hat települést lát eI ivővízzel. A regionális vezetéken átfolyásos rendszerű, 1000 m3-es t&sziní
magastátoző üzemel (tfsz: 779,32 mBf.), a pomázi vizellrátő háIőzat a|ső zőnájában ennek vizszintje
hatátc>zza meg víznyomást. Ez a vezeték a Szentendtei út északi o\da|án halad, védőtávolsága 5-5 m,
amelyen belülépítménynem helyezhető el.
A tervezési terület észal<t tészénD1ó0 vezeték épült ki, amelyről |eágazva D110 körvezeték halad. Á
tervezési területtől nyugati trányban, a Céhmeste t utcában lévő vízvezetékpontos helyzete bizon1rtalan. A fejlesztéssel édntett terület tvővíz és tíjzivíz ellátásához a meg|évő D160 vizvezetékről |eágazva
tervezett észa\<t és déli kiszolgáló úton új D1'60 vizvezetéket kell kiépíteni, amelyekről a telkek ellát^
hatók. A tíLzivízellátásához a tervezett vízvezetékmentén térszin feletti tűzcsapokat kell létesíteni,
amelyek pontos helyét aFővátosíI{ataszftőfavédelrni HatősággaI le kell egyeztetni. AvízhozamoktőL
levehető tényleges vizhozamokat tíizcsap ptóbaméréssel kell igazolni A tűzcsapokrólnem vételezhető'
hiányzőw'zhozamokbjztosításához telken belültíiziviz tátozőkat kell létesíteni'A pontos kilső tilzívlz
igény meghatátozásáta

^

követően
tetvezett épűletek tűzvédeImi tervének elkészítését

ketülhet sor.

Hidrogeológia

tervezett területte tányulik a sédlékeny Dunakeszi vtzbázis,,B'' hidtogeológiai védőtetülete' Á sérülékeny vizbázissa| való érintettségmiatt a területen az át|agosnál szigorúbb előítások betattását fuja
is
elő több )*JL4W4L

A

123 / 1997 .
27

(VnL 1 8.) I(otm. rendelet

/2004. (XII. 25.) I(vVM tendelet

219 / 2004.

0/II. 21.) I{orm. rendelet

a vtzbázisok, a táv|atl vízbázisok, valamint az ivővízeI|átást szo7gáLő vízilétesítményekvédelmétől

a felsztn' alattivíz áLlapota szempontiábő| érzékeny tetileteken levő települések besorolásától

z felsztn alatti úzek védelméről

tervezett keteskedelmi gazdaság1 cé1úitodaépületek és raktátépületek építési
lehetőségét nem akadály ozzák meg, csak közműves szempon tből a vize|vezeté$e szigotúbb előírásokat kell figyelembe venni. Atalajba szenflyezett vizek nem vezethetők.

Ezek a jogszabáIyok

^

Szennyv'ízc s atotnázás

A vátosban e\választott rendszerű szennyvízcs atotfiahá|őzatüzemel, az álta]a összegyi!tött szenn}wizeket aDMRV Rt' regionális tendszeréveI juttat1áka Szentendreí szennyvíztjsztitő telepre, ahol azokat
megtisztítják.

Pomáz tetületén e\váLasztott rendszerű, graitáciős szennyvizcsatornaháIőzat épült rneg, rajta a szükséges helyeken átemelő berendezések és nyomóvezetékek üzemelnek. Á tervezési területtől északnqgattz-, aB1haiJános utcában átemelő üzemel, ame|y a szennyvizeket a Beethoven utcában kiépűlt
gtavitáció s sz ennyviz csatotnáb a juttatja.
Á fejlesztéssel érintett terület szennyvizeit házt átemelők és nyomó vezeték kiépítésévelaBthatiJános
utcai átemelőbe lehet vezetni. Á tervezett nyomó vezetéket a déli és észal'<t kiszolgáló út mentén, valamint a céhmester utcán ketesztu| a (056/28) helytajzi számű űtná|\eágazva szükséges fektetni. A
telken belül elhelyeaett h^zi átemelőknél nem szükséges védő távolságot alkalmazni. A tervezett
nyomó vezeték mentén 3-3 méteres biztonsági sávot kell hagyni, amelyen belül épületek nem helyezhetők el.
A helyr építésiszabáIyzat 17. s (3) bekezdésének tendelkezése szerint

p)

Résvkgs kö7nlíellátásrajaaanlt

teriileten elhelye7hxő epítnéryben kelxke4ő qenn1ui7pket ha:

a) a

napi keletkeyő srynnjú7nenn1isége nen halaQ'a mega75
nen kii7'elíti neg a teriiletet 100 n táuolstigon beliil:

Tetvezők:
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aa) a srynryuiryket egyedi

a7ösiegújtött

há{ kri7nűpótlóként a74iróan kiuitekrytt,fedett, 7árt

s77nryluiryt

ab) a kektke7ő srynn1ui77k

nedencébe kell öss1eglűjteni'

és

a kijeliih kiiitő helre ke// qállíttatni.

tit{ítáúra egyedi s77nryui7keiel,í bercnde7át

is

alkalna1haní:

ha a tis4!ított ui79k sytimára a negfelelőfels71ni éhuí7befogadl1'tnegoldható,
a berende7fu uédínaletigerye neru n1úlik túl a tórgyi telken,

b)

a napi keletkeyí s79nn1w7nenn1isége neghakdja a75 n3

-t, és a

kii7xatona háh7at nea köpelíti neg a

teri)-

200 n táuolságon beliil:

letet

ba) a keletke4í srynr4luiryk tit{itására bellben látesínndí s79nn1ui7keiplő berende7és is alkalnaiható:

ha a tiq1ított ui7,ck ryinára a rzegfelelőJih71ni éhuí7befogadírendelkeiélreáll,
ha a berende7h uédőnri)let igín1e nen njúlik túl a tárgli telkeil,
bb) ha berende7h telepitéJéflek bárnelikfehénle nen bi71osithatő építenicsak kiipaatorua natlakovit kié?ítéÍé'
nek negoldáúual khet'

Mivel az övezetben megengedett a tészleges kózműellátás ezétt altematív szennyvize|vezetési lehetőtelkeken belül. A fenti feltételek teljesülése esetén a szennyvtzgyőjtő tőLtozőkkt'
ség lehet
^tetveaett
a|a|útása lehetséges, amelyekből az ősszegyíjtött szennyvizeket szippantással lehet a befogadó telepre
juttatrri. Megjegyzendő, hogy a szennyviz tfuozők alkaknazása hosszútávon nem gazdaságos.

Csapadékvízelvezetés

A

tervezési terület kőrzetére eső csapadékvizek jelenleg a tetületről aDera patak, illewe a Duna tányában folynak le, valamint a tetületen legnagyobb részben elszikkadnak.

Á fejlesztési területtől

délre, a Céhmester utcában nyílt árok van kialakítv a, ame|y a vizeket déh'lrányba

vezeti, majd a 044 /7 32 hrsz.-il telek előtt befogadó hiányában megszűnik. A nyílt átokban relatív kis

vízhozamokel tudnak szikkadni,
fogadni.

A tenilet

^zonbafibefogadó

hiányában jelentősebb vízmennyiségeket nem tud

nem ta|álhatő a közelben, így továbbta is a vizek
az egyet|en reálts műszaki megoldás, amelyet minden telek tulajdonosának egyedileg kell
megoldani' Fel kell hívni azonban a figyelmet atr^, hogy a vizek szikkasztása ekkora volumenri ingatlanoknál vizjog1létesítési engedély köteles tevékenység,és mivel z tetvezési területen gazdaság1 céIű'
itt fok<>zottan fontos lehet.
létesítményeképítéseváthatő, ezért
^vizjog1engedélyeztetés
A közterületeken összeg1íilő csapadékvizeket a tervezett út menti átkokba kell gyijteni, ahci a vizek
sajátossága, hogy csapadélsrizbefogadó

sz1l<kasztása

elszikkaszthatók'

Á csapadékvizek eIvezetésének lehetőségétől a helyi építésiszaba7yzat az

alábbiakat ttja a 18. s (3)-(ó)

bekezdéseiben:

0 A
(4) A

csapadékw7elue7ytésére eluálat7lott rends7eni uíryelueryté$ kellkiépíteni.

telkeken fu a naginatakon keletkeryí xapadékui79k uir7afurtását elsősorban ÍE'át telkefl beliil kell qaktelken amak barkoláúual uagy beEítéiluel keletke<xt tiibblet aapadékuiryket telken
beliil kell uiss7atartani, h csak kh/ehetue,fekerytten khet a ko<hálí<dtbaue79tni.
uiyuisqatarth nértékéta befogadtí kapacitásáhoi kell igarytani. Amenn1iben a befogad,íi kapacitás nen

sryerűen negoldani.

(5)

A

A

rrleghaÍáro7hatő, telken beliil

(6) Báttlilen 4
to

núgga l

to

építés,bzrkolt

50

n2

feliikt

burkohfeluletenkéat 1 n3 esőuípároh kiakkítása qiikúgu.
aak akkor ualóÍthatók neg ha a töllblet fels7lni u4 negfeklő bi7-

niiuelh

uábbuei,ethető a befogadóig.

Az utóbbi években je|entkező

egyre szélsőségesebb időjfuás miatt javasolt a vízvisszatattás igényét
megnövelni. Míg kotábban minden egyes m'-te 50 liter visszatattás volt javasolt, ezt célszerű lenne
megemelni 60 üterte, s így 60 mm csapadék leesésétmég be lehetne tátozni.

Etre alkalmas műszaki megoldás lehet pl.

a Wavin-csapadéktfuo|ás
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'l

:

qül]tlii

5

járhatÓ

személygépkocsi

Villamos

en et

tehergépkocsi
SLW 30

gia e|látás

Pomáz településen, igy a tetvezési területen is a villamosenergia ellátást a Budapesti ELMŰ Ztt. szo7gáltatja. Az e\Iátás bázisa a tervezési tetületet délrőIhatfuoló Szentendrei út déli oldalán üzemelő Ponázi 1'32/22 kV-os a|áLlomás. Az a|állomás akötnyező települések (Szentendre,Bwdaka|ász stb.) ellátásánakis abázisa'
Az a|állomásból a tervezési területet is felszabdalva haladnak a22kY-os kivezetések minden tányba.
Á 22 kV_os vezetékek alacsonyabb oszlopsoton haladnak. oszlopsota által érintett telkek beépítésének lehetőségét etősen koÁátozza.
A tervezési terület észak-ny'rgati satkán a telkek fölött keresztülhalad egy középfeszültség{í 7égvezeték,
amelynek \<tváItását elkell végezni' Az érintett vezeték szakaszt el kell bontani, és a Céhmestet wtcán,
valamint az észa\<tkiszolgáló úton a meglévő légvezetékoszlopáig fölkábelt keli fektetni.
Á fejlesztéssel érintett területen a telkek villamos el|átásához a Céhmestet utcában kiépült középÍeszültségű földkábelről \eágazvaaz északi és déli kiszolgáló úton középfeszültségű földkábelt kell fektetni, amelyről a telkek betáplálhatók.

Földgázellátás

tervezési terület földgáze\Látásának szo|gáLtatőja aTIGAZ DSo kft. A tervezési terület körzetében
csak nagykö zépnyomásít vezetékek üzemelnek' a legközelebbí a tewezési tenilettől déke tzIá|hatő
Céhmester utcában ta7álható, mérete D63' A nagyközépnyomású gámezeték biztonsági övezete a jelenleg hata\yban|évő 27/201'8 (IX.27) tendelet szerint 5-5 méter. A mfuhztilyon kívűLi korábbi rendelet 9-9 métet kötelmetkt e|ő,igy akőzmíinyivántatásban még ez szercpe|. Lehetőség van azonban

Á

aközmű szolgáItatőtől

a korábbi 9-9 m biztonság1övezet

fe|n|blrá|ását kezdeményezni, éskéníaz u)

tendelet szerinti 5-5 m biztonság1 sávta tötténő áB,ezetést.

A tervezési tetület telkeinek földgázellátásához

ameglévő Céhmestet utcában kiépítettnagyközépnyor:násít gázvezetékÍől leágaző vezetéket kell építeniaz észa\j és déli kiszolgáló úton, valamint a Céhmestef utca gázvezeté|<kel nem tendelkező szakaszán.

Távközlés
tewezési terület tétségébena távközlés szolgá|tatőja aMagyar Telekom Nyrt. Á távközlési há|őzat
gerince alépítménybenhalad a 11-es út melletti gedncről lecsatlakozva a Szentendrciut észal<t oldalán'
Ez a getinanezetékhá\őzat szolgálja a míisza\áhátteret a településen. A területen halad továbbá a DIGI
I{ft. oszlopokra szetelt légvezetékeis.

A

A

váthatő igények kielégítésealanyi jogon, egyéni elbítálással tönénik.
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5. A településrendezési eszközökben

bekövetkező vá|tozások.

AváItozások nem érintik a településszerkezeti tervet, mjvdr azon a terület kereskedekni gazdasági területbe van sorolva. Yá|tozás étini azonban a helyi építésiszabá|yz^tot, s annakmellékletétképező szabá|yo'
zási tervet.

A

hatálor TelepillésqnkeietiTeran a

Gksz,

a7a1 ke res kede

lni-

sryo

Íerueryési teriilet

lgiltató garydasági terii ktJ'e l-

haqnállíst)

A

A helyi építésiszabályzat és a szabályozási terv módosulása

szabályozási terven megjelenítéste ketülnek közlekedési tetületként l<tszabályozott közutak' az épitési övezeti jel, más jogszabáIy á|ta| e|őkt követelmények, mint a tégészet,illetve a víz-védelmikorlátozások.Javasolt elemként jelenik meg a telekosztás' valamint a telken belüli fasortelepítése.Megszűnik a tetületenPomáz Vátos e|ővásár|ásijoga. A hatályos sZT 1[,Í'á-k övezeti je|ű,korlátozotthaszná'
|atí á|talános mezőgazdaság1 övezetként ábtázolja a területet. Á módosított terven a 056 / 34 _ 056 / 47
hrsz.-ú ingatlanok Gksz-S jelű kereskedelmi, szolgáltatő gazdasági teniletfelhaszná|ásba kerültek megegyezően az észdr<t szomszédos tömb besorolásával. A 056/48 _ 056/52 hrsz.-ú telkek övezete nem
vá|tozott, maradtak Má-k jelű övezetben.

ob*d "1,*l .hml d.ruI ;ffiT--I;f
'úix.l Jira,' T:re
Mó dosu ló S 7a bá lyo7ási. T ernás7let
H atá hu S zabályozáti Teruréqlet
A tetület észal< oldalán -mint azt ahatáIyos szaba7yozási terv is jelöli - 16 méteres szabáIyozásíszé'
lességű kiszolgáló út kenil |,lszzbá|yozásra. Apró módosítás a szabá|yozási vonal tekintetében alétte'
jövő út és a Céhmestef utca ta|alkozásáná|van.

ll

oi;it..l

A tervezési terület dél:'hatátán futő fe|tárő ut a megJ,évő mezőgazdasági út telekéhez igazíwa lett megjelölve a nagyközép-nyornású föIdgázvezeték 5-5 métetes biztonsági övezetét is Íigyelembe véve. A
szabá\yozási szélességés a szabá|yozási vona| helyének meghatározásáná| tekintettel kellett |enni zz

útbutkolat kja|akitására, mely a gázvezeték védősávjára nem fedhet tá, ezért vált szükségesséaz ut
telkét a nyugati kányba átlagosan 1 8 méteteste szélesíteni majd a gázvezeték délnyugati kányba for'
dulás után az ut szélességes16,0 méterre csökken. Amig az űt zsál<tca jelleggel funkcionál, a keleti
oldalán elengedhetetlen a burkolat-kiszélesítésétbiztosító köztenilet Léttehozása a gépkocsik megfordulását biztosítandóan. A közterületi szélességet meghatárcző szabályozásivona| az űtvégénegy 20,0
méteres szakaszon másfé| méterel észaL<t kányba elmozdul, s így 17 méterre bőviil.
'5
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a HÉsz-uen a Gksz-S

jelű övezeti paramétetek a következők:
Beepítái nód

Á
Á

s7abadon álló

kialakítható építésitelek legkisebb terulete (m])

1.500

kialakítható építésitelek legkisebb szélessége (m)

20,0

Legnagyobb beépítettségterepszint felen (7")

40

Legnagyobb beépítettség terepszint ilatt ('/,)

40

Legnagyobb szintterületi rnutató (épiilet m2 / teiek m:)

1,0

10,0

Legnagyobb épüietmagasság (m)

Legkisebb zöldfeiii{eti aúny ("Á)

Á közmíiel]átás

ie

30
részlegcscn
kozművcsítctt

galább

A

szabá\yozási terven javasolt telekosztás, valamint a beépítésitenren ábrázo|tak nem a maxiuná'
Lisan kialakítható telekosztást mutat1ák, mive| az
1.500 m2-es telekméretet nem javasolt a teljes területen érvényesíteni'A tömb mélysége közel 150
tnéter, melynek felezésével75 rnéter hosszú és 20
méter széles telkek alaku\nának ki, ha a kialakít_
ható legkisebb telekmétet lenne a kivánalom. Ez
a telekatány, telekszélesség gazdasáqi területek
számáta nem kedvező, ezétt nem ábtázolja ezt a
szabáIyozási terv. Téves azon megá\Iapítása a telepítésitanulmánytervnek, hogy 28 db telek lenne
kialakítható a területen, hiszen a terület geometriája nem teszi azt lehetővé.
fi: a fenri ábrán láthatő a legfeljebb 20 db telek milyen telekarányokat etedmény ezne ^ tömb minimális
telekméretben történő feIosztása esetén.

A HÉSz módosítása
-+ Módosítást jelent, mivel a
felsorolásra kerül a

szabáIyozási tervet módositó szabáIyozásitew, mint fedvényterv

uÉszmellékletek közőtti.

A

18.s (5) bekezdésében az,,50 m2 butkolt felüIetenként 1 m3 esővíztátolít<lalakítása szükséges'' szövegtész helyébe a ,,60 m2 burkolt felületenként 1 m3 esővíztátc>lő |<la|akítása szükséges'' szővegtész

kerül

Á HÉSZ2.

számu mellékletében, az EIővásáAási 1oggal érintett ingatlanok llstájában a ,,056f 34-57"

hel

a

/

48-s2"

z kerül.

Tervrész1et

Módosult

Terwrészlet

6. orökség védelem

tervezési tetület érintett régészetilelőhellyel, de országos vagy helyi építettötökség nen taláLhatő
njta. Az tetület fejlesztése az örókségvédelrni érdekeket nem sérti, azonban a tereptendezés során
tekintettel kell lenni a tégészeti édntettségte.

A
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Részlet,,p

A
A

oMllzvÁRos TELEPÜLÉsrn;lrs zTÉsIKoNCEPCIÓJA
kumentumából1

2018

iúniusi do-

fejlesztési célok tartalma
helyr gazdaságélénkítése,a foglalkoztatás növelése

A

Ipai park ilfra$raktúrájáltak fejles 7!áse, terii leti bőuítése
Pomázi lpari Üzleti Park címet Pomáz Város Önkormányzata 2008-ban nyerte el. Az ipari park

összterülete

?5,7 ha, melyből a hasznosítható terÜlet: 23,5 ha. A Pomázi lpari Üzleti Parkban jelenleg

2014-ben 37 cég működött.

Ebből mikrovállalkozás (max. 9 fő) 25 db, kisvállalkozás (10-49 fő) 9 db,

középvállalkozás (50-249 fő) 3 db. 2ot4-es árbevételük 10,96 Mrd Ft vo|t.

Az lpari parkot illetően problémát okoz, hogy a ma kiadható ipari terület állomány megtelt. Jelenleg
új területet nem tud ajánlani az Önkormányzat a befektetőknek' A város ipari gazdasági tertiletei
kárpótlásként kiosztott földterületeket érintenek.

A

bonyolult tulajdonosi szerkezet jellemzően

meggátol.1a az egységes fejlesztéseket'

Az lpari park út- és közmű ellátottsága teljes körűen még nincs megoldva. Az ipari park 1112, j' ök. úti

csomópontjában új körforgalom építéseszükséges, amely jelentősen megkönnyítené a terület
megközelítését. Ez a fejlesztés több éve szerepel az Önkormányzat tervei közcitt' Az ipari park a
jövőben jelentős közműfejlesztést igényel: a meglévő régi, elavult vízhá|ózat korszerűsítése
szükséges' Tűzi víz biztosítása nincs meg. A csatornarendszer részlegesen épült ki, korlátozott
kapacitással, ennek is további fejlesztése sziikséges' A villamos energia hálózat esetleges további
bővítési igényéhez a terület megfelelő adottságokkal rendelkezik. Az iparterület gázhálózata is
részlegesen, korlátozott kapacitásokkal épült ki, ennek bővítése szükséges' A csapadékvíz elvezetés
jelenleg nem megoldott, az egyes ingatlanokon sok esetben szivárgók és záportározók elhelyezése
szükséges.

Az ipari park további több tíz hektárnyi területtel bővíthető, amelynek egy része még nem
betelepített terület. A már betelepített ingatlanok bevonása az ipari park területébe csupán
adminisztratív kérdés'A még betelepíthető ingatlanok esetében azonban a bővítésnek és az ipari
övezetté válásnak elengedhetetlen feltétele a jelenlegi ingatlantulajdonosokkal való teljeskörű
egyezség megteremtése, amit
jelentősen megnehezít.

a

kárpótlási folyamat során kialakult széttagolt birtokstruktúra

Az lpari Parkban kizárólag olyan ipari tevékenységek legyenek elhelyezhetők, amelyek összhangban
vannak Pomáz egyéb hosszú távú fejlesztési céljaival (minőségi lakókörnyezet, mezőgazdasáE,
turizmus) is' Eszerint környezetszennyező,

fokozott zajial, rezgéssel járó tevékenységek ne kapjanak

helyet.

1

Késpítetle: PESTTERV

KÍ' 1085.

Tervezők: PRO-TERRÁ Kft.

Bltdaput, KőJaragí u. 9. Fe|elős
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Tárgy:

Pomáz

telep{Jlésrendezési eszközeinek
módosítása tárgyalásos eljárás keretében
kiemelt beruházással kapcsolatosan

H

zárÓ szakmai vélemény
ivatkozási szám: 0 1 l 1291 -1 12020

Kérjük, beadványaiba n hivatkozzon

ü

gyiratszámunkra

l

Leidinger lstván polgármester részére
P omáz Város Ö nkormányzata

2o13

PoMÁz

Kossuth Lajos utca 23-25.

Tisztelt Polgármester Ür!

A településÍejlesztésikoncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökról' valamint egyes telepÜlésrendezési sajátos ,iogintézményekröl szólÓ 31412012. (Xl. 8') Korm.
rendetet (a továbbiakban: R') 4o's (2) bekezdésében foglalt határidón belÜl az alábbi záró szakmai
véleményt adom Pomáz módosÍtott telepÜlésrendezési eszkÖzeiről:

A megkütdött dokumentációval kapcsolatos észrevételelnk:
A dokumentáció államigazgatási egyezletési eljárása a R.-ben rögzítettek szerint megtöÉént. A

-

dokumentáció partnerségi egyeztetése, az osztályunknak megktlldött tájékoztatása szerint
lefolytatásra került'

Alátámasztó munkarészekkel kapcsolatos észrevételeink:
alálámasztó munkarészekkel kapcsolatban a jegyzőkönyvben rögzÍtett észrevételeketkérjük

_ Az

figyelembe venni.

unkarészekkel kapcsolatos észrevételeink:
A jóváhagyandó munkarészekkel kapcsolatban a jegyzőkönyvben rögzítetl észrevételeket kérjÜk

A jóváhagyandó

-

m

figyelembe venni.

Az egyeztetési eljárásra vonatkozó megjegyzésein k :
- KérjÜk' hogy a jóváhagyott településrendezési eszköz egy példányát a R. 43.$ (2) bekezdés szerint
irattári elhelyezésre hivatalunk részéreeljuttatni szÍveskedjen (nyomtatott, hitelesÍtett, olvasható
léptékűpéldány, valamint 1 digitális példány). Jelezzük, hogy a tervlapok hitelesÍtése és a 26612013.
(Vll.11') Korm' rendetet 14.$ (5) bekezdése alapján alervezők általialáÍrása is szükséges'

*

A R' 43.s (4) bekezdése értelmében a polgármester gondoskodik a telepÜlésrendezési eszkÖz Étv'8'
$ (4) bekezdése szerinti nyilvánosságáról.

Állami Főépitészilroda
Budapest V' keriilet, Városház u. 7. Levélcim: í 364 Budapést ' Pl - 27o
Telefon: (06 1) 485 6900
E-mail: allamifoepÍtesz@pest.gov.hu Web: http://www.kormanyhivatal'huihu/pest

lurc

Pest Megyei Kormányhivatal

_
-

2. oldal

PE/AF/o0073-1812020

Kérjük a R. 43' $ (2) bekezdésében íogla|t határidó betartását'
FelhÍvjuk a szíves figyelmét arra, hogy a NemzetiJogszabálytárról szóló 338/2011' (Xll. 29.) Korm'
rendelet 4.s (4)-(5) bekezdésében foglaltak értelmében a jegyző feladata a helyi épÍtésiszabályzatról

szóló önkormányzati rendébt egységes szerkezet{i szövegét - a helyi épltésiszabályzal mellékletét
képezö szabályozási tervvel együtt - a hetyi épÍtésiszabályzatot módosíló öhkormányzati rendelet

kihirdetését kÖvetó Öt munkanapon belül

-

a

Nemzeti Jogszabálytárban kcizzétenni, valamint

továbbÍtani a Nemzeti Jogszabálytár szolgáltatója által e célra kialakított informatikai rendszeren
keresztÜl a megyei kormányhivatalnak, a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéértfelelős
minisáernek és az igazságügyért felelős miniszternek.
Felhívjuk a szíves figyelmét arra, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi cxXX. törvény 2.s (4)
bekezdés b) pontja értelmébenaz önkormányzati rendeletnek illeszkednie kell a jogrendszer

egységébe'ennél fogva az, más jogszabállyal nem lehet ellentétes, ezért jogszabályon alapuló

vélemény, észrevétela jóváhagyáskor nem maradhat fenn'

Kérem íentiek szíves tudomásul vételétés a véleményeztetés-egyeáetési eljárási rend maradéktalan
betartását'

Kelt: Budapesten, az e|ektrontkus alálrás idöbélyegzése szerint

Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott
nevében és megbÍzásából;

Váradi Tibor
államifőépltész

Állami Fóépítészi lroda
Budapest V. kerület, Városház u. 7. LevélcÍm:'l 304 Budapest
'PÍ.270
TeleÍon: (06 í) 485 6900
E-mall: allamifoepitesz@pesl.gov.hu Web: htlp://!tJww.kormanyhivstal.hu/hulpest

Aláíró: Váradi Tibor (2020.06.18. l5:13:33)

Prsr Mrcvn
KoruraÁNYHIVATAL
Ü

gyiratszám

:

PE/AF/00073 -17 12020

Tárgy: Pomáz telepÜ|ésrendezési eszkÖzeinek módosítása
keretében kiemelt
tárgyalásos

eljárás

beruházással kapcsolatosan
ldópont; 2020. május 20'
Helyszín: Pest Megyei Kormányhivatal
1 052 Budapest, Városház u. 7.
Melléklet: állásfoqlalások másolatai

JEGYZŐKöNW
PMKH Állami Fóépítész,VáradI Tibor: a Pest Megyei Kormányhivatal Állami FŐépitésze köszÖntötte,
majd tájékoáatta a megjelenteket, hogy a telepütésfejlesztési koncepciórÓl, az integralt

telepütésfejlesztési stratégiárlt és a településrendezési eszkÖzökről, valamint egyes településrendezési
g14t2o12. (Xl'8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: R) 42.$ szerinti
sa7áÍos jogintézményekről szőlö
tárgyalásos eljárást Pomáz Város Polgármestere kezdeményezte.
Váradi Tibor elmondta' hogy az egyeztetö tárgyalás Pomáz telepÜlésrendezési eszközeinek módosítása
érdekében' a R. 32.$ (6) bekezdés szerint' kiemelt önkormányzati fejlesztési terillet ingatlanának
terüIetén- beruházás megvalósÍtásának érdekébenkerÜl leÍolytatásra'
Váradi Tibor kérte az önkormányzat részérőlés képviseletébenmegjelenteket, hogy röviden ismertessék
a településrendezési eszközök tervezett módosítását.

S. Vasi ltdikó teruező, Pro_Terra Kft,: Röviden ismertette a tervezési Íeladatot, beszélt a területtel
kapcsolatos elózményekról, valamint nagyvonalakban ismertette a telepÜlésrendezési eszközök
lényeges megállapításait.

PMKH ÁlIami Fóépítész,Váradi Tibor: az eljárásban érintett államigazgatási szervek megkeresésre
jelentek meg'
kerültek. Azon szerveket, melyek nem adtak véleményt,illetve a tárgyaláson nem
egyetértó félnek kell tekinteni.

A tárgyalás megkezdéséig a következő államigazgatási szervek jelezték távolmaradásukat,

véleményÜk

rnellett:

iktatószám

BFKH NépegészségügyiFőosztály

BP/PN EF-TKll 1238'3 12020 és

BP/PN EF-TKll 1238-412020

(Az állásfoslalás ielen

Kifogást nem emelt'

BFKH országos Közúti és Hajózási Hatósági

iktatószám

:

Nemzeti Park

melléklete.)

BP/0801 /004 12-212020

alás

nem emelt.
Kifooást nem emeft.

:

: DlNPl/2681 -112020
(Az állásfoglalás jelen iegyzökönyv

melléklete.

iktatószám

Állami FőépÍtészilroda

BudapestV. kerület, Vá.osház u.7' Levélclm: í364 Budapest,PÍ,27o

Telefon: (06 í) 485 6900
E-mail: allamiíoepitesz@pest.gov.hu Web: http:liwww.kormenyhivatal.hu/hu/pest

melléklete')

Pest Megyei Kormányhivatal

2. oldal

PE/AF/00073-171202A

Fóvárosl KatasztróÍavédelmi lsazsatósás

17 983-1 l 2020
(Az állásfoglalás jelen jegyzőkönyv mel|éklete')

iktatÓszám : 351oo

Kifogást nem emelt.

HM ÁlIami Légügyi Fóosztály

Kfogást nem emelt.
HM Hatóságl Főosztály
Kifogást nem emelt.
Közép-Duna-völ gyi VízÍigyi lgazgatóság

iktatószám

: 57 7 3-2l

2020

(Az állásfoglalás jelen jegyzökönw
i

ktatószám

: 57 7

8-2l

melléklete.)

2020

(Az állásfoglalás jelen jegyzőkönyv melléklete.)
i

Kifogást nem emelt.

: 027 49 -0006 l202a
(Az állásfoglalás jelen jegyzőkönyv melIéklete.)

ktatószám

Nemzeti Média- és Hirköz!ési Hatóság

iktatószám

Kifogást nem emelt.
Kifogást nem emelt,

(Az állásfoglalás ielen jegyzőkönyv melléklete.)
iktatószám : oAH-2020-00065-0295l2a20
(Az állásfoglalás jelen jegyzőkÖnyv melléklete.)

Pest Megyei Főépítész

i

országos Atomenergia Hivatal

Kifogást nem emelt.

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

:

EEl 1 201 4-2l2a20

ktatószám : 565-21 2020
(Az állásÍoglalás jelen jegyzókönyv melléklete.)

Kifosást nem emelt.

iktatószám : 3630a l 1 6a4-1 12020
(Az állásfoqlalás ielen ieqvzŐkönw

Pest

i

ktatószám : 1 3000 l 6 437

- 1

nem emelt

PMKH KörnyezetvédeImi, Természetvédelmi és

l

2020
kön

iktatószám : PEN

Kifogást nem emelt.

lalás

l 17

melléklete')
m

a3-2l2o20
n

melléklete'

Ezt kÖvetően Váradi Tibor felkérte a megjelent megyei föépítészt és államigazgatási szervek képviselőit,
hogy tegyék meg nyilatkozataikat.

Pest Megyei Főépítészképviseletében, SchindIer_Kormos Eleonóra: A tervezett módosítási ellen
kifogást nem emelt.

PMKH Állami Főépítósz, Váradi Tibor: FelhÍvom az önkormányzaÍ figyelmét arra, hogy a tárgyalásos
eIjárás keretében csak olyan terÜlet tekintetében lehet módosításokat elfogadni, amelyek az
Önkormánvzat által kiielölt kigmelt Íeilesztésiterületek vagy nemzgtqa-adasáoi szempontból kiemelt
beruházás területe. Általános érvényű,a település teljes területére vonatkozó elóírás a tárgyalásos
eljárás keretében nem fogadható el'
A tervezett módosítással kapcsolatban az kifogást nem emelek.

Kelt: Budapesten, az elektronikus aláÍrás idóbélyegzése szerint

VáradiTibor
állami főépÍtész

Állami Főépítészilroda
Budapest V. kerÜlet, Városház u' 7. Levélcím: 1364 Budapest, PÍ. 27o
Teleíon: (06 1) 485 6900
E-mail: allamiíoepitesz@pest'gov.hu Wob: htlp:l/www.kormanyhivatal.hu/hu/pest

Prsr Mrcvn
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ldópont 2020. május 20, 10:00 lra
HelyszÍn: PMKH, Bp.V., Városház u. 7' 201' terem
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Allami FeÉpÍtóBz
Budapesl V. kerület. Városház u. 7- LeválcÍm: 1 364 Budapest, Pí' 270
Telafon: (06 1) 485 6900
E-mail: allamlfuepitsz@pest'gov,hu Web: htlp/rbww'kormanyhivatal'hulhu/pest
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FÓoszrÁry a
NÉpEcÉszsÉGÜGYI

Digitállsan aláírta:
Budapest Fóváros

[:'J*l]|ff l'j],,
13:51:52 +02'00'

Váradi Tibor áIlami Íóópitósz
részére
Pest Megyei Kormányhivatal
Állami Főépítészlroda

lktatószám:

B P/

PN E F-TK

t

l',t

238-3 I 2020

BP/PN E F-T K I 1 238- 4 I 2020
Dobó Vivien
06 (1) 465-3866
t

Ügyintéző:

Telefonszám:
E-mail:
Tárgy:

kozegl @nfo,bfkh.gov. hu

Pomáz településrendezési eszközeinek

Hiv. szám

módosÍtása tárgyalásos eljárás kereteiben
- írásos véleménymegkÜldése
PEIAF/00073-212024

Ez a levél kizárólao e|ektronikusan kerül megk0ldésrel

Tisztelt Átlami FőópÍtész ÚrI
veszélyhetyzet ideje ataft egyes tetepülésfejlesztési, településrendezési, teleptllésképi,épÍtésügyiés
örökségvédetmi, valamint közigazgatási hatósági etjátási szabályok eftérö alkalmazásárÓl szőlö
143t2o2o' (lv' 22:) Korm' rendelet 3'S (5) bekezdése értelmébentárgyi üggyel kapcsolatban - 2020május 20-án tartandó egyeztetó tárgyalás - Budapest Fóváros Kormányhivatala NépegészségÜgyi
Föosztálya (a továbbiakban: BFKH) azalábbi véleményt adja:

A

A

megk{.lldött tervezelet áttanulmányozva

dokumentációban
nem emel.

Pomáz -

a

népegészséglJgyiÍeladatkörében eljáró BFKH a

foglaltak alapján a tervezett módosltások ellen kÖzegészségiigyi szempontból kifogást

a felsz1n alafti vizek védelméútszó\ó 219t2}04.(Vll'21) Korm. rendclel 2' számú melléklete'
a felszÍn atatti vlz állapota szempontjáblt érzékeny területeken lévó telepüIések besorolásáról

valamint
sz6ló 27l2O04. (Xll.25.) KvVM rende|et melléklete alapján - felszÍn alatti vÍz szempontjából kiemelten
érzékenyfelszín alatti vÍzminőség védelmi tert]leten fekvő település.

A fentiek miatt a módosÍtások során a felszÍn alatti vizek, a földtani közeg védelmérefokozott figyelmet
kellÍordltani.

A településen termószetes gyógytÓnyezó érintettsóge nem áll fenn, ezórt e szempontból a BFKH
vélemónyezési lehetóségge| nem rendelkezlk.

A BFKH jelen véleményéla településfejtesztési koncepciörÓl, az integrált telept)léstejlesztési stratégiától
és a tetep2lésrenrlezésieszközöktő!, valanlinl egyes tetepülésrendezési sajátos joglntézményckrőI szólő
Közogó.ztÓgogyl otztáty t.
1í38 Bud8pest, Váci út 174. - í 55o Bp., ff.: z03 - TelaÍon: +36 (í ) 465-3866 - Fax: +36 (1) 465'3853
KÉit azon.: KH1VBUK NsuszB_ Hiva1ali kapu azon,: BFKHNSZSZ, KRlo: 427094958
E-mail: kozegl@nfo,bfkh.gov.hu - Honlap: www.kormanyhivatal'hu

2

a

fővárosi és megyei
31412012. (Xl. 08.) Korrn. rendelet 9. számÚ mellékletében;továbbá
kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi keületi) hivatal népegészségl}gyifeladatai ellátásárll,
továbbá az egészségügyiállamigazgatásiszeru kijelöléséről szÓló 385/2016' (Xll.2.) Korm. rendelet 3' $
(1 ) bekezdésében Íoglaltakra Íigyelemmel alakÍtotta ki.
A BFKH jelen iratot az eleWronikus ügyintézésés a bizalmi szolgáltatások általános szabályairÓl szólő
2015. évi ccxxll. törvény 9. s (1) bekezdésére tekintetteleIektronikus Úton ktlldi meg.

A BFKH

Íelhlvja a figyelmet arra, hogy

a BFKH_val elektronikus úton szükséges kapcsolatot

tartani

(szervezetnév: BFKHNSZSZ' KRlD azonosltó kód: 427094958).
Budapest, - dátum a digitális aláirás szeint
ÜdvÖzlettel;

dr. Sára Botond
kormánymegbÍzott megbÍzásából

Dr. Vass Csaba

helyettes fövárosi és megyei tisztiföorvos

Közegészségügyl osztály í.

1138Budapest,Váciút174.-1550Bp.'Pf.:203 -Telefon:+36(1)465-3868-Fax:+36(1)405-3853
KÉRazon.: KH|V BUK NszszB - Hiv8tali kapu azon.: BFKHNszsz, KRID: 427094958
E-mail: koz€gí @nío.bíkh.gov.hu - Honlap: Www'kormanyhivatal.hu
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BUDAPEST FÖVÁRos

KoRMÁNYHlVATALA

oRszÁGos KözÚTl Éstta;ÓzÁsl H,crÓsÁct FŐoSZTÁLY

Váradi Tibor állami főépitósz úr

lktratószám:

Ügyintézö:

részére

Telefonszám
Tárgy:

Pest Megyei Kormányhivatal
Állami Fóépltészi lroda

BP/080 1 /004 1 2-212020.
Gátay Zoltán
+36 1 815 9687

Pomáz

város

településrendezési
eszkozeinek módosítása
tárgyalásos eljárás keretében

Budapest

Városház u. 7'
1052
Ez a levél kizárólag elektronikus úton kerÜl megkÜldésre íKR|D: 216397999)l

Tisztelt Ál|ami Főépltész Úrt
Pomáz város telepütésrendezési eszközeinek módosÍtásával kapcsolatos PE/AF/00073-a2a20 számÚ,
2020. május 12-én kelt megkeresésérea közlekedési igazgatási feladatokkal összefÜggö hatósági
feladatokat ellátó szervek kijelÖléséről szóló 38212016. (Xll' 2') Korm. rendelet alapján az alábbi
tájékoáatást adom'

A telepÜlésfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a telepÜlésrendezési

eszközökról, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekröl szóló 31412012. (Xl. 8.) Korm'
rendelet 9. melléklet 12. pontja szerint Budapest Főváros Kormányhivatala gyorsforgalmi utat' közúti
határátkelöhelyet, szintbeli közúti-vasÚti átjárót érintő telepÜlésrendezési eszköz esetében vesz részt a
véleményezésieljárásban.
Fentiekre tekintette] a telepÜlésrendezési eszközök módosÍtásával kapcsolatban, hatáskÖr hiányában
észrevételtnem teszek. Az eljárás további szakaszaiban nem kívánok részt venni.

Budapest, 2020. május 1 4.

Tisztelettel:

dr. Sára Botond
kormánymegbÍzott nevében és megbízásából:

Bognár Géza

osztályvezető

Gyorríorgalmi ÚtügyI osztáty
1136 Budapest, Váci úl í88' - í387 Budapest Pf.: 1007-Te|efon: +36 (1)174-1770 - Fax: +36 (í) 331-0917
KRID: 645240704 - E-mail; uto@bllth.gov.hu - Honlap: www'ko.manyhivatal.hu

Bélyegző DINPI (2020.05

!

8' l0:25:36)

Itunr-Ipoly Nemzetl Prrk lgrzgltórÓg

2509 Bsae,rgom, Strózsa-hegy El 1525 Budapcst, Pf, E6.
Ügyfélfogadáo: l l2l Budapert, Költó utca 2l.
Tel.: lB9l-{ó10 Fex: l/200-l168
E-mail: dinpi@dinpi-hu www.dinpi.hu
I(ÉR rzouocÍtó: DIP, KRID: 7 t l 100335

Kérj üb válaszában hh,atlco zzon ügyira tszámunkra !

th.sz.: DIMV2 68 I - 1 I 2020.
Ü.Ínt.; Mike Eszter
Tárgy: Pomáz, 056134-47 hrsz-ú ingatlanokra
vonatkozóan a településrerrdezési eszközök
módosítása
Hiv.sz. : PE/AF/00073 -2 I 2020.

Váradi Tibor'
állami főépítész
Pest Megyei Kormányhivatal
Álnmí Fóépitész

Budapest

Városház u.
1052

7.

Tisztelt Áttami FőépítészÚr!
Pomáz Város településrendezési eszközeinek a 056134 - a56l47 hrsz-ú ingatlanoloa vonatkozó' tárgyalásos
e|járás keretében történó módosításával kapcsolatban Igazgatóságunk az alábbi táj- és természetvédelmi
szempontu véleményétadja:

A módosítással

éÍintettterületek országos jelentőségii védett, vagy VédelemÍe telvezett temrészeti ter'íiletnek,

európai közösségi jelentőségü természetvédelmi rendeltetésij területnek (Natura 2000 terület), országos
ökotbgiai hálőzat övezetnek, tájképvédelmi terület övezetnek, illetve egyéb táj- és természetvé,delmi
szempontból jelentős területnek nem részei, illetve azokkal nem határosak'
szer'inti módosÍtások táj- és természewédelmi hatáskörbe tartozó kérdéseketnem vetnek
fel. Mindezek alapján atervezett módosítások ellen lgazgatóságunk kifogást nem emel.

A tervdokumentáció
Áltasroglatásunkat

a

tetepütésfejlesaési koncepcióról,

az integtált

településfejlesztési stratégiártÍ és a

településrendezési eszközökől, valamint egyes településr'endezési sajátos jogintézményekről szóló 3l4l201z.
(111' 8') Korm. rendelet 42' $ (4) bekezdése, továbbá a kömyezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és
igazgatÁsi feladatokat ellátó szervek kijelöIéséról szólő 7l12015' (In. 30.) Korm. rende]et 37'$ d) pontja alapján
adtuk ki.

A 3l4l20l2. (xr

8') Korm. rendelet 43 ' $ (2) értelrnébena jóváhagyott településrendezési terv egy példányát
]gazgatóságunknak ügyiratszámunkr'a hivatkozva megkiildeni szíveskedenek.
Budapest, 2020' május

1

5.

Üdvözlettel:

Füri András
igazgató
'La/'

'L^

\,,__t

dr.Kézdy Pál
szakmai igazgatóhelyettes

Kapják; i, Címzett (HKP

2. lrattár'

- PMKHEPÍTES,

Krid. azon.; 216397999; email: allamifoepitesz@pesl.gov.hu)

*

ffi
W
h:d!

Alqa't$llt]

ttí{sjlÍsu'A9l i lÍl!l:|'

t:rirt3*:r rtl

d

rovÁnost xereszrRÓpRvÉoelm tc,'qzcerisÁo
KereszrRÓnlvÉnpLnn HnrÖsÁct oszTÁLY
Trirgr:

Hiv. szrím:
Hiv. számunk:
Ügyintézőkl
Télefon:

E.mail:

Pomráz Vriros

településrendezési
ügyébetl

eszközeinek módosítása
szakvélemény
PElAF100013-212020

35|00l1983l2020.éit,
Németh Norbert
Rubos Nikolett
+36-l-459-24',16
ltj. h fi t<rsagaakÍrt\'{d_ g{ly.htl

Pest Mcgyei Kormányhivatal

Áltami FőépíÚész lroda
Bud4pest

Városház u. 7.
1052

Tisáelt Váradi Tibor Úr!

Tárgyi ügyben a Fővrírosi Kataszfuófavédelmi lgazgalőság lgazgató-helyettesi Szervezet
ratasz*ofavedehi Hatósági oszÍáy (atovábbiakban: FKI-KHO), az alábbi tájékoáatást adja:
Pomáz telep{ilésrendezési eszközeinek módosítiísa ellen, a módosítással érintett területrészre
vonatkozóan kifogást nem emelek, észrevételtnem teszek.

A módosítással érintett terület érinti a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt' (2600 Yác
Kodály Zoltánu' 3.) üzemeltetésében álló, KTVF: 22120-612012. sámon (vízikönyvi szám:
D'zlllft66) kijelölt, Szentendre Regionális Déli Vízbr{zis külső hidrogeológiai

védóövezetének,'B'' zónáját.

módosítással érintett terÍilet a vízgazdóllrodásról szó|ó 1995' évi LVil. törvény l. számú
me|léktet 12. a) pontja alapjrin meghatározott naglvízi medret, valamint a nagnízi meder, a
sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyezíetettteruletek használatáról,
parti
-hasznosításáról,
valamint a Íolyok esetében a nagnízi mederkezelési terv készítésének

A

rendjére és tartalrnáravonatlazó szabáIyokról sznló83/2014' (III. l4.) Korm. rendelet
11. pontja alapján meghatározoÍt pailí siÍvot nem érint'

l.

$

TájékoÍatom,hogy azFKI-KHo az egyes konkrét létesítményeképítési,használatbavételi és
uontrasi engedélyezése során az engedélyezö hatóság megkereséséreszakhatósági
állrísfoglalrist ad ki. A szakhatósági állásfoglalrísban megadja a szükséges kikötéseket,
amelyek betartrfua mellett a tevékenységek (megvalósítás, üzemeltetés, felhagyás) soriín a
felszíni- és felszín alatti vizek mennyiségi, minőségi és ráramlrísi viszonyaira, az árv{z' és a jég
levonulrísár4 valamint a ftildtani közeget érintően kráros hatrás bekövetkezése nem
valószínűsíthető'

és vÍzvétlehnilntóilgi t)gyekben etőtt*s irtípwttqw'rtctéslkövetően a ügyÍelek.az alúbbi időpontokbwt
ÜwtéIwdlks;vÍzügyi
twdulhanai kérdéseikkel uultélyesen a hatósághoz , iktve tekinthelnek be az eljárás suán keletkezelt irald(fu:
Héltő, uerda: 9:00-t2:(n, u:N-16:00; Péntek 9:00'1200

-'

{3

351 00/7983_1 /2020.ált.

2

Az FKI-KHo feladat- és hatáskörét a vízgazdálkodási hatósági jogkör gakorldsóról szóló
72/1996. (v.22,) Korm. rendelet 1. $ (l) bekezdése, a vízügti igazgatási és a vízilgli, valamint a

vínedelmi hatósdgifeladatokat ellátó szervek hijelöIésérőI22312014. (Ix. 4.) Korm. rendelet [a
továbbiakban: 22312014. (X.4.) Korm' rendelet] l0. $ (l) bekezdés 2 pontja valamint
illetékességéta223l20|4. (IX'4.) Korm. rendelet 2. sámü mellékletének 2' ponlia szab61yozza.
Budapest, elektronikus bélyegző szerint

Dn Varga Ferenc tű. dandártábornok
igazgató
nevében és megbízásából

dr. Vími 7.olt6n
szolgálatvezető_helyettes

Terjedelem:
2 oldal
Továbbltva:
1biztonságos kézbesitési szolgáltatrís útjr6n: Hivatali Kapu)
Kapják:
l ' Pest Me5yei Kormányhivatal Allami Fóépítészltoda
1052 Budapest, Városhiia u. 7-

CÍml l0El Budapest Dologbriz utca

l. t443 Bp' Pf.:
Telefon: +36(l) 459-247 6
E-mail: Íki'hatosag@katved.gov.hu
KRID azonosító (FKI): 313504758

l54

HoNVÉDELMl MlN!szTÉRlUM
uÉoÜGYl FóoszTÁLY
mint katonai légÍlgyihatóság

Állnut

,Áffiü'

rll
Üt

NaÜ1*ű'

=y

1055 Budapest, Balaton utca 7''l'1. ' Postaclm: 1E85 Budapest Pf. 25
Telefon: +36 (1) 474-14A9 ' HM 21'670 ' Fax: +36 ('1, 474-1404' HM 21-685
E-mail: klh@hm.gov .hu . Hivatali Kapu: Honvédelmi Minisztérium - ElR

sz, példány

Nyt. szám: 577 3-2l2020lh
H

iv. szám:

PE/AF/00073'2lz020

Váradi Tibor
Pest Megyei Kormányhivatal
állami fóépÍtészrészére

Budapest

Tárgy: Pomáz Város telepü!ésrendezési eszközeinek módosítása
tárgyalásos eljárás keretében

Tisztelt Állami FőépítészÚrl

A

fenti hivatkozási számú megkeresésére tájékoztatom, hogy Pomáz

Város

telepÜlésrendezési eszközeinek módosítása tárgyában tartandó egyeztetö tárgyaláson a katonai
légtigyi hatóságként eljáró HM Állami Légügyi Fóosztály nem Vesz részt, és a tárgy szerinti
módosÍtással kapcsolatban kifogást nem emel.

az

Tájékoztatom Állami FóépÍtészurat, hogy véleményemet a településf .y'eszfési koncepcióról,
integrátt tetepütésfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszkozÖkről, valamint egyes

(a
telepüEsrendezési saláfos jogintézményekröl szdó 314/2012. (Xt' 8') Korm. rendelet
továbbiakban: Kormányrendelet) 42. s (4) bekezdésére és 9. melIék|ete táblázata 14' sorának b)
pontjára figyelemmel , a katonailégügyihatóság kijelötésérőtszóló 392/2016. (Xll. 5.) Korm. rendelet
1. s-ban k'rjetölt illetékességiterÜletemen eljárva adtam meg.

Tájékoztatom tisztelt Állami FóépÍtészurat, hogy véleményemnem minósül a
Kormányrendelet 9. melléklete táblázatának 20' sorában meghatározott honvédelemértfelelós

miniszter, mint átIamigazgatási szerv véleményének.

Budapest, ldöbélyeg szerint.
Tlsztelettel
Dr. Benkó Tibor
honvédelmi miniszter
nevében és megbízásából:

Lázár Béla ezredes
RepÜ lésfelÜ gyeleti osztály
osztályvezetó (föov' h.)

Készült 2 példányban
Egy példány: 1 lap
ÜgyintézÖ (tel.): Csáder Zsuzsanna hdgy. (Tel.: +36 1 474121E; E-mail: zsuzsanna.csader@hm'gov.hu)
Kapják: 1. sz. pld': Pest Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Épltésügyiosztály (Hivatali Kapun továbbílva)
2. sz. pld.: lrattár

HoNVÉDELMl M!NtszTÉRlUM

Állnml lÉoÜovl rŐoszrÁlv

mint katonai légügyi hatóság
E-ALÁíRÓíV

Aláírta: LázáÍ Béla
időpont: 2020'05.t4 09:17:50 CEST

HoNVÉDELMI MtNlszTÉRIUM
HATÓsÁGr r'ooszrÁly

055 Budapest, Balaton u. 7- l 1 . ' Postacím: l 555 Budapest Pf.:70.
Telefon:06 (1) 237-5556. HM 27-933 'Fax:06 (l) 237-5557'HM 2',7-94s
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Tisztelt ÁIlami FőépítészÚr!
Megkeresésiikre értesítem, hogy a tárgyi dokumentációt megvizsgáltattam és azzal
kapcsolatban az alábbi állásfoglalást adom:

A fenti hivatkozási számon érkezeff dokumentációban foglaltak a honvédelem érdekeit
nem érintik, a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmífeladatai végrehajtása
biztosított, ezért atárgyi módosítással kapcsolatban észrevételtnem teszek.

A

tárgy szerinti témában meghirdetett 2020. május 20-i egyeztetó tárgyaláson más
irányú elíoglaltság miatt nem áll módomban részt venni.

Jelen állásfoglalást, mint a településfejlesztési koncepcióró'l, az

és a

integrált

telepiilésrendezési eszköziikröl, valamint egyes
jogintézményekről
szólő 3l4l20l2' (xI. 8.) Korm. rendelet 9. sz.
teleptilésrendezési sajátos
szerv adtam ki, figyelemmel az épitett
átllamigazgatási
mellékletének 20' pontjában megietölt
törvény 7' s (2) m) pontjára.
Lxxvn.
évi
1997.
környezet alakításáról és védelméról szóló
Tájékoztatom, hogy jelen állásfoglalásom' nem helyettesítí a314/2012. (Xl. 8.) Korm'
rendelet 9. sz. melléklet l4. b) pontjában nevesített katonai légiigyi hatóság állásfoglalását'
tetepütésfejlesztési stratégiáról

Állásfoglalesomat a honvédelemértfelelos miniszter nevében, a Honvédelmi
Minisztérium Szervezeti és MiÍködési Szabályzatáról szÓló 1612019. (m' 5.) HM utasítás 36. $
(1 l) bekezdése alapján adtam ki.
Budapest,,,időbélyegző szerint''

Tisztelettel:

Dr. Benkő Tibor
Magyarország honvédelmi m inisztere
nevében és megbízásából

Agárdi Péter czredes

osztályv ezetö (főov. h.)
Készult: 2 példányban
bgy példány: 1 lap

űgyinte'í1t'vr*): BeneViktóriaömagf(tel.:+36(l)4l4-l369;HM022-22'529;fax:+36(1)237-5557)
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Pomáz,

tárgyalásos eljárás, válasz

Pest Megyei Kormányhivatal
allamifoepitesz@pest. gov.hu

Tisztelt Főépítósz Úr!

témában küldött meghívót köszönettel rnegkaptuk, azonban más irányu
elfoglaltságunk miatt a tárgyaláson tészt venni nem tudunk, A véleményezésreküldött

A tirgyt

egyJztetésíanyagban teruezett rnódosítások ellen kifogást nern emelünk, az alábbiak betartása
mellett:

Felszín alatti vizek és vÍziközművek vonatkozásában:
Targyr rnódosításokkal érintett terület (Pomáz, Mester utca 056/34-a56l52 hrsz.) a DMRV
nuna lrenti Regionális Vízmű Zrt, á1tal üzemeltetett, sérülékeny floldtani kömyezetű
Szentendre, Regionális DéliYlzbázis KTVF: z212a-6l2a12. számon kijelölt hidrogeológiai
,,B'' védőövezetén található. A véleményezésidoklmentáció 2l.oldaldn tévesen Dunakeszi
v Ízb ázi'r s z er ep e l, kerj ük e nn ek j av ítcísát !

Az

ingat|anvízbttzis érintettségébólkifolyólag a területhasználat során fokozott figyelemmel
kel| eljámi, továbbá ,,a vízblizÍsok, a lávtati vízbázisok, valamint az Ívóvízellátdsl szolgc?ló

védetméről''alkotott t23ll997.
víziléúsítmények
hívatkozott lratározatok előírásait be kell tartani.

A

(vIL

18.) Korm. rendelet, illetve

a

tervezett fejlesztések közmű igényeinek kielégítéséreés meglévő rendszereket érintő

változásokhoz - meglévő kapacitások megfelelőségq csatlakozási pontok, befogadók
rendelkezésre állása - kapcsolódóan a közműkontingenseket (vízvezeték és közcsatorna
há|őzatot) érintő módosításokhoz szükséges a közmti üzemeltetők hozzÍ$itrllási
rryilatkozatainak beszerzése.

Felhívjuk a figyelmet a csapadékvízzel valő tervszerií gazdálkodás fontosságára (elvezetés,
helybén tartásléhetőségeinek kornbinációjára), amely az egYe szélsőségesebb csapadékjárás
miátt a.jcivclt en még inkább fontossá válik' A csapadékvizek kezelésének, helyben tar1ásának
megteremtése és szabályozása az egyéni vízgazdiikodás alapjait teremti mego rnely által

részben a hálízati vízfogyasztás rnérsékléserészben az e1vezető rendszer tehennentesítóse

valósulhat meg,

A f'ejlesztéssel érirrtett területeken a fejlesztóseket úgy kell megtetvezni, hogy valarnennyi
lakóingatlan teljes közrntÍellátását szolgáló közhá|ózati csatlakozási lehetőség biztosítható
legyen'

A

csatomázott területeken

csatonralrálózatra

v aló

lévő lakóépületek kiépítettszenrryvízgyrijtő

rácsatlakozását - ösztónözve

-

növelni kell.

A

teriileten keletkezett, burkolt feliiletekről elfolyó olajjal szennyeződő csapadékvizek
előtisztítást követően vezethetők a befogadóba. Az olajfogóbarr kiszűrt olaj veszélyes
hulladéknak minősül, Az üzemeltetés során keletkező veszélyes lrulladékok gyííjtésénél,
ártalrnatlanításánál ,,a veszélyes ht'illadékkal kapcsolctos egyes tevékenységek részletes
'szabr}lyairrjl" szóló 225/201s. (WII.7.) Korm' rendelet előírásaiban foglaltakat be kell
tartani.

A71912004. (vtl.2l.) számú Korm. rendelct 4' $ (1) és (2) bekczdésében foglalt előírások
teljesülésének feltétele a keletkező szennyvizek és tisztított szennyvizek ártalomrnentes
elhelyezésérrekrnegoldása. Ennek értelmébena közcsatclnrára rnég nem csatlakozó irrgatlanok
esetében a szennyvizek csak a talajt, felszíni vagy a felszín aiatti vizeket nem szeruryező
módon, zárt tárolóban helyezhetőek el és még tisztított állapotban sem szikkasztlratóak,
továbbá a lendszetes elszállításáról és ártalommentes elhel1'ezéséxjl gondoskodni szükséges

Felszíni vizek vonatkozásában:
adott terület vagyonkezelésünkben lévő dornbvidéki kisvízfolyást nern érint, A terület
csapadékvizeinek befogadója a Dera_patak, rrrely nyilvántartásunk szerint önkormányzati

Az

tulajdonban van.

Yízúgyielőírásaink ,,a vízgazdóIkodci.sról" szóló 1995. évi LVII. tiirvény 4. $ (l)-ban,
valamint ,, a vizek hasznosítását, védelmétés kórtételeinek elhárítósót szolgóló
tevékenységekre és létesítményeh'eyonatkozó szabályolrról'' szó1ő l4712010. (Iv.29.) Korm.
rcnd

el

etben fogl altak a|apján:

El kel1 készítenia felszíni vízrendezésitervet,
A felszíni vizeket a befogadóig el kell vezetni.

A

befogadó vízfolyás, csatorna befogadó képességétellenőrizni kell, és amennyiben

nem megfelelő, a rendezését be kell tervezni.
Amennyiben a befogadó vízfolyás a beépítésbő|származő többletvízek befogadására
nem képes, a beépítésrekerülő területen belül rneg kell oldani a többlet csapadékvíz

időszakos térozását.

Vízfolyás, csátorna esetében 3-3 m parti sáv nem építhető be' A partéltől számitott 3-3
m távolságon belül építményt,fát, kerítést,bármilyen a fenntartásto esetleges
védekezést akadályoző létesítményelhel yezni tilo s'
A nrély fekvésű, lefolyástalan tertiletek, valamint belvizzel veszélyeztetett területek
beépítésenem javasolt.

Úi

utcák, telkek kialakításánál közterületen kell helyet biztosítani

árkoknak vagy zárt csatornáknak.

2

a

víze|vezető

A

céljából, a fent hÍvatkozott jogszabályok
vízgazdátlkottási érdekek érvényesÍtése
elöírásai metlett az alábbijogszabályok betartására hívjuk fel a figyelmet:

,,avízgazdáIkodásihaíósógijogkdrglakorldsártil,'szőló7211996.(v.z2,)Korm.

rendelet;

,,a felszíni tizek mÍnősége védelménekszabdlyairóI" szolő 22012004. (vII. 21.)
Korm, rendelet;
,,a Vizik)zmű-szolgáltatásrót szóló 20]], évi CCIX. törl,ény eg/es rendelkezéseinek
v égr e haj t ás ar ó l'' szoló 58/20 t 3. (|l, 27 .\ Korm. rendeletb€n;
,,a nagyvízi neder, a parli sáv, a vízjárta és a falwdi vizek által veszéIyezteÍelt
rcrüleíek hasznáIatáról, hasznosításriról, valamint a Jblyók esetében a nagyvízi
mederkezelési Íerv któszítésének rendjére és tartalmdra vonatkozó szabályolrróI" szólő
8312014, (In. 14.) Korm. rendelet;
határértékeb'ől és alkalmazdsuk
,, a vízszennyező anyagok kibocsdtásaira vanatkozó
egtes szabólyairól" szólő 2812004.6lr. 25.) KvVM rendelet;
,,a vizek hasznosítdsát, vódelmét és kcírtételeinekelhórítósat szolgóló tevékenységelrre
(xII.31.) KvVM
éis létesítményela'elonatkozó mííszakiszabályokróI'' szoló 30/2008.
rendelet;

foldtani közeg és a felszín alaÍti vízszennyezéssel szembeni védelméhezszülaéges
haíárértékekről Zs a szen'nyezések méréséről"szőlő 612009 (Iv.14.) KvVM_EüM-

,,a

FVM

egyÍittes rendelet.

Felhívjuk a Íigyelmet továbbá, hogy

,,A

terÍilelyendezési ter'vek készítésénekés
alkalmazáscinak_iiegészítő szabályozásóróI'' szó\ő 9/2019. (W. 14.) MvM rendelet 4.
melléklete alapján a tervezési terület egészétéinti az országos vízrninőség-védelrniterület
ővezete.

Tájékoztatjuk, hogy lgazgatóságunk működési területéhez taftozó településszerkezeti tew,
heiyi építésiszabá|yzÁt illetve szabá|yozási terv részleges mÓdosításával, adatszolgáltatás
megadásával kapcsolatos szakvéleményünket az arszágos Vízügyi Főlgazgatósáe (oVF)
qJotése és rneghatalmazása alapján adjuk ki. Ennek rnegfelelően jelen levelürrk mind
Igazgatóságunk, Áind peőígazoVF tárgyi megkeresésre vonatkozó válaszát is tafialrnazza'

Kérjük, lrogy aZ egyeztotésről készült jegyzőkönyv e1y példárryát
elektronikusan megküldeni részünkre.

Az eljárásbarr továbbra is részt kívánrrnk venni.
Budapest, 2A20,05
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Nemzeti Média- és }lirköztési Hatóság

Épltményengedólyez&l osztály

llrtatószám : EEl 12u 4-a2020'
Tárgy: Pomáz telepÜlésrendezési
eszközeinek módosÍtása - PElAFi00073212020

ÜgyIntéző: Dr' Lakatos lstván Antal
Tel.: í 457 7168
E-mail: lakatos.istvan.anta!@nmhh.hu

Pest Megyel Kormányhivatal

Váradi Tibor állami ÍöépÍtész

Budapest

Városház u. 7
1052
Tisztelt FőépítészÚrl

A

Nemzeti Média- és HírkÖzlésiHatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) Pomáz
telepü!ésrendezésieszközeinek módosítása tárgyában a tárgyalásos eljáráshoz
kapcsolódó, a részéremegküldött egyeztetési anyagot megvizsgálta.

A mellékelt tervezet szerinti gazdasági célra kijeltilt terllletek fejlesztése hírközlési érdeket
nem sért, az elfogadás ellen a Hatóság kifogást nem emel.

Fenti véleményta telepÜlésfejlesztési koncepcióról,

az

integrált településfejlesztési
valamint egyes teleptllésrendezési sajátos
stratégiáról és a településrendezési eszközökröl
jogintézményekröt szóló 314t2o12. (Xl. 8.) Korm' rendelet 42. s szerinti tárgyaIásos
eljáráshoz adta a Hatóság.

EIektronikusan aláírt dokumentum.
Kiadmányozta: dr' RajnaiJudit osztályvezetö, Aranyosné dr. BÖrcs Janka, a Nemzeti Médiaés Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbÍzásából Budapesten, az
elektronikus aláírás szerinti idÖpontban.
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országos Atomenergia Hivatal

1539 Budapest 114, Pf,676
Telefon: (1) 436-480'l
Telefax: (1\ 436-4804
E-mail: haea@haea.gov.hu
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Ügyintézőnk: Gábor Anita
Ügyintézőjük: VáradiTibor
Számuk PEl^Fl00073-2l202a

VáradiTlbor
államifőépítész

Pest Megyei Kormányhivatal Állami
Főépítészílroda
1 364 Budapest, Pf.:270.

PE/AF/00080-412020
PE/AF/00093-212020

Tárgy: Válasz Pomáz, Szigetbecse és Vác településrendezési eszközeinek
lásos eljárás keretében történő mód os Ításá ról szóló értesítésre

tá rgya

Tisztelt Állami FőépítészÚr!
2o2o. május 12-én kelt, fenti számú leveleiveltájékoztatást adott részünkre Pomáz

Szigetbecse és Vác telepÜlések rendezési eszközeinek tárgyalásos eljárás
keretében történő részleges módosításáról, kiemelt fejlesztési terÜleten történő
beruházások megvalósíthatósága érdekében. Leveleiben elkÜldte a módosított
d

oku mentá

ci

ók elérhetőségét,va

l

a

m

i

nt az egyeztető tá rgya lások megh ívóit.

Az oAH alapvető és más további feladatköreit az atomenergiáról szóló 1996. évi
cXVl. töruény 17.5-a, a nukleáris létesítményeknukleáris biztonsági
követelményeiről és az ezzel összefÜggő hatósági tevékenységról szólÓ 11812011.
(Vll.1 1.) Korm. rendelet, a radioaktív hulladékok átmeneti tárolását vagy végleges
elhelyezését biztosító tároló létesítményekbiztonsági követelményeiről és az ezzel
összefüggő hatósági tevékenységről szőló 155/2014. (Vl. 30.) Korm. rendelet, a
nukleáris létesítményés a radioaktívhulladék-tároló biztonsági övezetéről szólő
246t2o11. (Xl. 24.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) előírásai,
vala m nt tová bbi jogszabá lyok hatá rozzá k meg.
i

a telepÜlésfejlesztési
és
a településrendezési
stratégÍáról
koncepcióról, az integrált településfejlesztési
eszközökről, valamint egyes telepÜlésrendezésisajátos jogintézményekről szóIó
314l2o12. (Xl' 8.) Korm' rendelet (továbbiakban: E/,1R'), illetve annak 9. melléklete

A

tárggyal összefüggő oAH véleményezésijogkörról

rendelkezik.

Az EljR,-nak megfelelően 2018. december 5-től az országos Atomenergia Hivatal
(oAH) a honlapján közzétett települések elhelyezkedése szerinti terriletek

esetében véleményező illamigazgatási szerv a telepÜlésfejlesztési koncepciók, az

Affi
V\/

'*si"si"{íT'w'

integrált telepÜlésfejlesztési stratégiák

és a

telepÜlésrendezési eszközÖk

egyeztetési eljá rása iba n.

A

települések listája megtalálhatő az oAH holnapján (www.haea.gov'hu) a
Feladatok ) Nukleóris létesítménnyelés radioaktÍvhulladék-tárolóval összefüggő
építményekhatósógi felügyelete ) A 314/2012. (Xl.8.) Korm. Rendelet szerinti

telepü l ések listája menÜpont

a

latt'

Szigetbecse Község nem szerepel a közzétett listában, ezért fejlesztési és
rendezésíeszközeinek módosítási eljárásaiban, valamint a 2o2o. május 20-ára
meghirdetett egyeztető tárgyaláson nem kívánunk részt venni.
Kérjük, hogy a jövőben csak a honlapon elérhető listában szereplő telepÜlések
esetén kérjékvéleményÜnk megadását az EljR. szerinti eljárásokban.

Vác város figyelembe veendő közelségében az oAH hatáskörébe tartozó
létesítménykénta Budapesti MŰszaki Egyetem oktatóreaktora, és a Püspökszilágy
határában található Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló létesítményÜzemel.
Pomáz esetében, a város 30 km-es körzetében az előbbi létesítményekentúl az
kutatórea ktora ta lá l ható.
E nergiatud omá nyi Kutatóközpont

Tájékoztatom ugyanakkor, hogy a telepÜlések rendezési eszközeinek jelen
módosításai az elhatározott célok és a kimutatott hatások alapján, az oAH hatásés feladatköreit nem érintik, ezért a 202a' május 2o-ára meghirdetett egyeztetó
tárgyalásokon nem kívánunk részt venni.
Felhívom még a figyelmét, hogy a Korm. rendelet 7. s (6) bekezdése értelmében, a
nukleáris létesítményekés a radioaktívhulladék-tároló 30 km-es körzetében
mindazon veszélyes létesítményekés tevékenységek engedélyezése esetén,
amelyektekintetében jogszabályvédőtávolság kijelölését írja elő, az engedélyezést
végző hatóság az eljárása megindításáróltájékoztatja a biztonsá8i övezetet kijelölő
szervet (az oAH-t), valamint a nukleáris létesítményés a radioaktívhulladék-tároló
engedélyesét' Az ilyen eljárásban az oAH és a Korm. rendelet szerinti engedélyes
ügyfélnek minősÜl.

Az elfogadott telepÜlésrendezési eszközökről

az

EljR. 43'

5 (2) bekezdésének

megfelelően kérünk tájékoztatást!
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Városház utca 7
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Ügy*in cézó: Sch ind ler-Kormos Eleonóra
'lel: O6- I -233-68-60

ax: 06- l -233-68-90
Email : kormoso@lpestmerye. h u
Tárgy: Allásfoglalás Pomáz város Flclyi EpitÓsi
Szabályzatának részleges módosítására
vonatkozó 314 /2o12. (XI'B.} Korm. rcndclct
42. s p| bekezdése szerinti megkcresésrc
F

Tlsztelt liltami FóépítészÚrt
Pomáz város Helyi Epitési Szabályzatának (HÉSZ) rószleges mÓdosításáról szólÓ, a
az. irttegróIt telepüIésfejtesztési stratégiaról és a
te-IepűIésretldezésíeszközÓkrol, ualamittÍ egges telepúIésrettc[ezésisajcilos
jogitttéznérlyekról szolo 314/ 2012, (xI.B ) Kann' rendelet (a továbbiakban
Településrerrdezési kódex) 42' s (2) bekezdés szerinti véleménykérólevelere a
dokumentáció átnézésétkövetően a terúleífejlesztésról és terüIetrendezésról szolÓ 1996.
éuíXXI töruéng l3/A' s (3) es (5i bekezdósének, valamint a fóépítésziteuékenysé11röI
szolo 19o/2a09.(x'15.) Korm. rend,9. $ (l) bekezdés d} pontjának megfelelócn az
alábbiakban fogalmazom meg a véleményem.
A módositási szándékok nem ellentétesek a Maggarorszag és egaes kietnelt té.rségeinek
terüIetrendezésí teruéroI szóló 2018. évÍCXXXX. törvény (Trtv.), valamint a.
terűIetrendezési tervek készítésénekés alkahnruasanak kiegészítő szabalgozasaról szólo
9/2a19. (vI. 14.) MuM rendeleÍ, és a Pesl Megyei Teniletrendezési Teru előírásaival. 4
te.te1lütésfejlesztési koncepcióról,

Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció céljaival valÓ összhang is biz,tosÍlott'
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PEsT MEGYEI KATAszTnÓpnvÉneLMI IGAzGArÓsÁo
Tórgy: Pomriz Vriros

tclepÜlésrendezési

eszközÖk módosításának {tryébcn eryoztotÖ
targyalás
tlgyintéz.ő: KátaÉUrbán Maxim tÍi fóhadnagy
Telcfon: 06-20-8200-923

Váradi Tibor
állami főépítész

Pest Megyci Kormányhivatal

Álhmi Fóépítész
Budanest
Pf.: 557
I

373

Úr!
Tiszteh ÁIlami Ftíépííész
Értesítem,hogy Pomáz Város terilleGre vonatkozóan összehívott egyeztető tárryalásról szóló
1evelét megkaptam. A kapcsolódó ügyiratok vizsgálatát követően az alábbiakról tríjékoztatom:

A

2O2a. május 20. napon 10@ órakor megrendezésre kerülo egyeztető nárgyalráson
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság egyéb elfoglaltsága miatt nem tud résá venni.

a Pest

Tájékoztatom' hogy Pomáz Város területén a telepÜlésrendezési eszközök módosíüísához a
taiasztrofavédelemről és ahozzá kapcsolódó egyes törvények módosítrísríról szóló 20l1. évi
cxxvilI. törvény 24. $ (1) bekezdése, valamint a településfejlesáési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési strategiáról és a településrendezési eszközökől, valamint egyes
telepulésrendezési sajátos jogintezményekről szóló 31412012. CxI. 8.) Korm. rendelet 42. $-a
szerint aza|ábbi véleményt adom:

tiiz- és polgári védelmi, valamint iparbiztonsági szempontból kifogást nem emelek.
Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét.
Kelt: Budape

st,

elektronikus bélyegző szerint
Tisztelettel:

Branyicdry Márk

aű. ezredcs
tilzoltósági tanácsos
igazgató

nevében és megbíztísából

olrÍh Lásdó tű. őrnagy
hatósági osztályvezetó

Készült:

1 példányban
Egy pé|dríny;l old.

Címzett:

HIVATALIKÁPUelektronikusan

Cím: 1149 Budapest, Mogyoródi út 43. 1903 Bp' Pf.: 3l4
l'etefon: +36(l) 4ó9-4105 Fax: +3ó(l) 469'4353
E-mail: pcst.mki@katved.gov.hu
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PEST MEGYEI RENDoR-ForepnÁNYSÁ G
Szám: 1.300arc/37 /2020.AIt

Hiv. Szám.

Válasz Pomriz
településrendezés
Schriffsrt Zsolt c. r. őrnagy
PEI AF /00073-2/2020

Tel.:

30-319

Tárgy:

Ügyintéző

E-mail cím

schriffertzs@pest.police.hu

Dr. Tarnai Richárd úr
kormánymegbizott
Pest Megyei Kormányhivatal
vez€tője
Budaoest
Tisztelt KormánymegbÍzott Úr!
Tájékoztatom, hogy a PE/AF/00O73-2/}02a számon érkezett, a Pomáz településrendezési
eszkö,zeinek

Az

módosítiísáról szóló egyeztstő tárgyalásra történő meghívást megkaptuk.

- a településfejlesztési koncepcióról, az integrált telepulésfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintezményekről szőlő 3l4l20l2. (xL 8.) Korm. rendelet 37. $. (2). bek. b) pontjának és a 9.
számú melléklete 2I' sz. pontjában foglaltak alapján - abban az esetben relevánsak számunkra
és a további eljárásban akkor kívánunk részt venni, haazhatárrendészeti szakterületet érint'
egyeztető tárgyalás

Budapest,2020. május
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Tisztelettel:

Dr. Nagy LászIó r. dandártábornok
rendőrségi főtanácsos
főkapíúány

Cím: l l39 Budapest Teve u. 4-ó.

I

1551

Bp.,Pf.20

Telefon: (06 1) 443-5101, BM: 30-287
E-mail: rendig.pcstmrÍk@pest.police.hu
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Ttugv: Szakkérdésben adott szakvélemény,
P omáztelepülésrendezési eszközeinek
módosítása tárgyalásos eljárás
keretében - a Mester utca (ICO) menti

03'2 l 2020

Ü gyintézö: Kovácsné Szatmári Tünde
Telefon: (06 l) 3731812

a56l34 _ 05615? hrsz.-ú ingatlanokat

érintően

Ügyiratszámuk: PE/AF/0007
Ügyintézőjük: Váradi Tibor
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Pest Megyei Kormrínyhivatal

ÁttamÍ Főépítészilroda

alla

m

ifoenitesz(Onest. gov.h u

szAKKÉRDÉsnBNADoTT

szAKvÉLEMÉNY

és Banyafelügyeleti

Pest Megyei Kormanyhivatal Kö,rnyezetvédelmi, Természetvédelmi
a tárgyi
Főosztaly Bányafelügyeleti osztálya (a továbbiaktan: Bányafelügyelet) véleményt
etjaiasban bányafelügyeleti szakkérdésben
teriiletrendezési hatÓJ!1
"ng.aeiy."e'i
^

aő.

Állami Főépítészefenti ügyiratszárnú levelével megkereste a
Pest Megyei Kormányhivatal
A
'meghtntu
a tárgyi ügyben 2a2a. m1iu.s 20_án tartandÓ tárgyalásra'
Bányafelügyeletet es
adja
írásban
ezért
venni,
részt
Bányafetügy.r*t u ta'gvuTi.oo amaeTyoztaies rniatt nem tud
meg szakvéleményét:

(ICo) menti 056/34
PomÉzvaros településrendezési eszközeinek a Mester utca
emel'
nem
kifogást
r'..".-u ingatlanokat érintő módosítasa ellen

_

056152

áthaladó gázelosztl vezetéket'
tervezésnélfigyelembe vették a terület déli részén
a gúzelosrtó vazetók
torlátozó,
Bányafeltigyelet felbívja a Íigyetmet a-_terület beépítését
a
bdnydszatróI szólló
biztonsági övezetében végczhet{ÍtovékenységerJ1 qiql1flozó,
Korm' rendelet
l9')
l993. évi xLVIil. tti,rvony"(gt ') végrehajtdiárói szlló zosttggt' CxI1'
adatszolgáltatási
és
(VhÍ.) 19/A. és tlln. $-aia és áz ott meghatározott egyeztetésÍ
ktitelezettségre.

A

a telepl)tésfejleszlési.-konc.epcióról' az
Bányafelügyelet a szakkérdésben adott szakvéleményét
valamint egtes
,ZírpÍJlérÍbji;;;ii;istratéyiáróI és a relepilésren'!91é1i aszkÖzöIg'őI'

íiiiriii

rclepüIésrendezési

,rinii

iisirtízményekt'ől srőto st+lz012'

(x'

8') Korm' rendeletben

KöÍnvozetvédslmi, Temészetvédelmi és BányaÍel0gyele|i Fóosztály
Bányaíel0gyeleti osztály
1145 Budapsst, Columbus u 17-23' - , Teleíon: (06-1) e'g-taoo Fax: (08-1) 373_18í0
E.miil: banvaíeluovelet@peq!ooy'h,u
W6b: hltp://www, koÍmanvhivátal'hu/hu/Désl

'

biztosított jogkörében eljárva adja ki. Illetékességi tertiletéÍől a Maglar Bányászatl és
Földtant Eivatalról szótó 16112017. (vI. 28.) Korm. rendelet 1' melléklete rendelkezik.
Budapest 2020' május 14.
kormónymogbÍzott
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