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Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő Testületének 
……./2022. (……….) számú határozata 

Kistarcsa Város Településszerkezeti Tervének jóváhagyásáról szóló  
152/2015.(IX.02.) Kt. Képviselőtestületi határozat módosításáról 

 
Határozati javaslat 

 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő testülete úgy dönt, hogy a 152/2015. (IX.02.) számú 
Képviselő-testületi határozattal elfogadott, Kistarcsa Város TSZT jelű (M=1:10.000 méretarányú) 
Településszerkezeti Tervét– a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 
13.§ (1) bekezdés 1. pontjára , valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény 9/B. § (2) bekezdésének a) pontjára tekintettel,  az országos településrendezési és 
építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 2021.IV.22-2024.XII.31. napja 
közötti időpontban hatályos állapota alapján, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 9.§ (1) bekezdés figyelembevételével 
a jelen előterjesztés 2. mellékletét képező, módosított Településszerkezeti Tervben (M= 1:10.000 
méretarányú) (a továbbiakban: TSZT) foglaltaknak megfelelően módosítja. 
 
 
A Képviselő-testület jóváhagyja és elfogadja az előterjesztés 3. mellékletében szereplő, 
településszerkezeti terv módosításáról szóló leírást, és tudomásul veszi, hogy a TSZT-t érintő, 
területfelhasználás változással érintett terület az előterjesztés 3. mellékletében lévő leírás 2. pontja 
szerint módosul.  
 
A Képviselő-testület a biológiai aktivitásérték egyenleg (BAé) szinten tartására vonatkozó 
kötelezettség tekintetében megállapítja, hogy új beépítésre szánt területi kijelölés nem történik, a 
biológiai aktivitásérték számítása és kompenzációja nem szükséges. A korábbi tervmódosítások során 
előállt BAé többlet értéke a TSZT további módosításának BAé-egyenleg számítása során 
felhasználható. 
 
A Képviselő-testület megállapítja, hogy a módosított településszerkezeti terv összhangban van a 2018. 
évi CXXXIX. törvény előírásaival, ezen belül a Budapesti Agglomeráció Területrendezési tervével. A 
2018. évi CXXXIX törvényben meghatározott térségi területi mérleg nem változik. 
 
A Képviselő-testület megállapítja továbbá, hogy a TSZT-t érintő 2022. évben végrehajtott módosítás 
települési területi mérlege az előterjesztés 3. mellékletében lévő leírás 3. pontja szerint módosul.  
 
Az előterjesztés 3. mellékletét képező leírás a TSZT elfogadásáról szóló 152/2015.(IX.02.) számú 
Képviselő-testületi határozattal együttesen alkalmazható. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Juhász István polgármester 
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a ………………………. határozat 3 melléklete 
 
Kistarcsa Város Településszerkezeti tervi felülvizsgálatát a Képviselő testület a 152/2015.(IX.02.) Kt. 
önkormányzati határozattal elfogadott. A határozat mellékletét a TSZT jelű (M=1:10.000 méretarányú) 
Településszerkezeti terve képezi. 
A TSZT jelen módosítása a település –TSZT jelen 2. melléklete 1.1.2.c). pontjában meghatározott és vonatkozó 
TSZT jelű tervmellékletén ábrázolt- beépítésre szánt kereskedelmi szolgáltató gazdasági célú hasznosításának 
lehetővé tétele érdekében készült. 
 
Az alábbiakban a településszerkezet és területfelhasználás módosításának rövid leírásáról, indoklásáról és 
kategóriáik egymáshoz való viszonyáról esik szó.  
 

1. SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 

 
1.1.2.Beépítésre szánt területek 

 
Beépítésre szánt területek 
 
1.1.2. c. Gazdasági terület (Gksz) 
 
1. A TSZT 1236 hrsz.-ú. ~816 m2-es telek településközpont vegyes terület (Vt) területfelhasználásból 

kereskedelmi-szolgáltató gazdasági (Gksz) területfelhasználásra módosul. 
 
A fejlesztési területtel szomszédos telephely 1235 hrsz ú területe gazdasági területbe sorolt, mely terület az övezet 
beépítési lehetőségeit kihasználta. A telephely bővítési területeként kijelült 1236 hrsz-ú területen parkolóhelyek és 
táróló épület kialakítása tervezett a 1235 hrsz-ú telekkel történő telekegyesítés mellett.  
A tulajdonos a TSZT és SZT módosítását kezdeményezi annak érdekében, hogy a 1236 hrsz.-ú területen a 
szomszédos 1235 hrsz ú területtel azonos Gksz jelű kereskedelmi-szolgáltató településrendezési kijelölése 
megtörténjen. 
 

1.1. TÁJRENDEZÉS ÉS TERMÉSZETVÉDELEM 
 
A módosítással érintett területeken, illetve azok szomszédságában táj- és természeti értékvédelmi szempontból 
értékes területek, védett természeti terület, Natura 2000 terület nem található. A terv nem javasol új természeti 
értékvédelmi kijelöléseket. 

 
1.2. A ZÖLDFELÜLETI RENDSZER 

 
A tervmódosítás során a zöldfelületi rendszer nem változik. 
 

1.3. AZ ÖRÖKSÉGVÉDELEM  
 

1.3.1. A település védendő épített értékei 
 
A tervmódosítással, változtatással érintett részterületeken műemlék, illetve egyéb épített kulturális örökségi elem 
nem található. Tehát az örökségvédelmi és környezeti értékek sérülésének veszélye nem áll fenn. 
A Településszerkezeti terven a művi értékek megfelelő védelme érdekében a HÉSZ-ben az értékvédelmet 
elősegítő előírások szerepelnek, melyek a hatályos jogszabályi környezet figyelembevételével a településképi 
rendeletbe került át. 
A 2010 évben készült Kulturális Örökségvédelmi hatástanulmány (KÖH) a terület szomszédságában lévő volt 
internáló tábor néhány épületét helyi egyedi védelemre terjesztette elő.  
A helyi egyedi védelem kijelölése a Lavet Kft. fejlesztési szándékát nem befolyásolja, és nem akadályozza.  
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1.3.2. A település védendő régészeti értékei 

 
Régészeti lelőhellyel való érintettsége a módosítási terület vonatkozásában nem állapítható meg.  
Nem kizárt viszont, hogy ha a változtatási területen földmunkákra kerül sor, régészeti leletek kerülhetnek elő. 
Amennyiben a földmunkák során régészeti lelet vagy objektum kerül elő, a földmunkát abba kell hagyni és a lelet 
előkerülését vagy a helyi jegyzőnek vagy az illetékes múzeumnak kell bejelenteni.   
Az esetlegesen előkerülő régészeti értékek a vonatkozó magasabbrendű jogszabályok előírásai és korlátozásai 
szerint védendők. 
 
 

1.4. A KÖZLEKEDÉS 
 

1.4.1. Közúti közlekedés 
 
1. sz. terület 
A Lavet Kft. telephelyének megközelítését a Thököly út felől a Szent Imre köz biztosítja, a másik két kapcsolat 
észak és kelet felől a Batthyány utca.  
A telephely tervezett bővítési területének (1236 hrsz. telek) közúti kapcsolata a Deák Ferenc utca az érintett 
szakaszon kétirányú forgalmú kiszolgáló utca. A bővítési területen tervezett parkoló megközelítése a Deák Ferenc 
utca felől megfelelő, az utcába behajtás 3,5 t feletti össztömegű teherjárművek számára tiltott. 
A 24 személygépjármű napi forgalma a Deák Ferenc utca déli irányából max. 50 jármű/nap. 
 
2. sz. terület 
A 6119/3 hrsz. út felőli megközelítést biztosító, meglevő 7 m széles aszfalt burkolatú út a teherszállítás számára 
megfelelő, területének rendezése után alkalmas az érintett telkek kapcsolatának biztosítására. 
 
 

1.5.  A KÖZMŰELLÁTÁS 
 
A funkcióváltásra javasolt terület közműellátására a Deák F. utcában haladó ivóvízhálózat, szennyvízhálózat, 
földgázhálózat és kisfeszültségű villamosenergia-hálózat áll rendelkezésre. Egyoldali nyílt árkos csapadékvizek 
elvezetése is rendezett, vagyis az összközmű biztosított. 
 
 

1.6. A KÖRNYEZETVÉDELEM 
 
A tervezett módosításoknak termőföldvédelmi, levegőtisztaság-védelmi, zajvédelmi, vízvédelmi és 
hulladékgazdálkodási szempontból számottevó negatív hatása nincs. A meglévő környezetállapot fenntartása, 
illetve javítása érdekében a tervben már előírt intézkedések megtartása és betartatása szükséges. 
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2. VÁLTOZÁSOK (BEAVATKOZÁSOK, ÁTSOROLÁSOK) 

 
2.1. TERÜLETFELHASZNÁLÁSI VÁLTOZÁSOK ADATAI ÉS MUTATÓI 
 

VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATI SZÁNDÉKOK 
FIGYELEMBEVÉTELÉVEL REALIZÁLT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVI MÓDOSÍTÁST 

IGÉNYLŐ TERÜLETEK 
 sorszám Terület 

m2 
Helyrajzi 
szám hrsz. 

TSZT Terület-felhasználás módosítás 
hatályos                  tervezett 

1.Beépítésre szánt 
területi 

növekménnyel 
járó változások 

-- -- -- -- -- 

1.Összesen:-    
2.Beépítésre szánt 

területen belüli 
terület- 

felhasználás 
változások 

-- 816 m2 1236 
Településközpont 

vegyes terület 
(Vt) 

Kereskedelmi-
szolgáltató 

gazdasági terület 
(Gksz) 

2. Összesen:    
3. Beépítésre szánt 

terület 
visszaminősítése 
beépítésre nem 
szánt területté 

-- -- -- -- -- 

3. Összesen:    
4. Beépítésre nem 

szánt területen 
belüli terület-
felhasználás 
változások 

-- -- -- -- -- 

4. Összesen:      
Tervmódosítással érintett 
területek (1-4.) összesen: 816 m2   

 
Mivel új beépítésre szánt terület kijelölése nem történik, ezért nem szükséges a 419/2021. (VII. 15.) Korm. 
rendelet 18.§ (1) szerinti biológiai aktivitásérték kompenzáció. 
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3.  A TELEPÜLÉS TERÜLETI MÉRLEGE 

 
TERÜLETI MÉRLEG (Településszerkezeti terv alapján) 
 

Területfelhasználás 
2015. évi TSZT 

területfelhasználás 
(ha) 

2021. évi TSZT  
terület- 

felhasználás (ha) 

2022 évi 
területfelhaszn. 

változás 
(ha) 

2022 évi  
területfelhasználás 

(ha) 

Kertvárosias lakóterület 
(Lke) 318,7505 321,87  321,87 

Kisvárosias lakóterület  
(Lk) 3,2974 3,01  3,01 

Településközpont terület 
(Vt) 31,5525 34,20 -0,0816 34,11 

Kereskedelmi-szolgáltató 
gazdasági terület (Gksz) 100,5192 97,99 +0,0816 98,07 

Ipari gazdasági terület  
(Gip) 5,0242 4,15  4,15 

Különleges beépítésre szánt 
területek (K) 27,8851 23,69  23,69 

Zöldterületek (közpark, 
közkert)  

(Zkp, Zkk) 
1,8382 2,13  2,13 

 
Védelmi erdőterületek  

(Ev) 
49,9414 47,45  47,45 

Gazdasági erdőterületek  
(Eg) 17,3141 17,31  17,31 

Általános mezőgazdasági 
területek (Má) 423,6322 427,74  427,74 

Kertes mezőgazdasági 
területek (Mk) 62,3302 62,33  62,33 

Vízgazdálkodási területek  
(V) 2,0700 2,22  2,22 

Különleges beépítésre nem 
szánt terület (Kb) 1,9806 1,98  1,98 

Közúti Közlekedési terület 
(KÖu) 

49,8780 49,73  49,73 

Kötöttpályás közlekedési 
terület (KÖk) 

4,9115 5,05  5,05 

ÖSSZESEN: 1100,9251 1100,92  1100,92 
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4. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 

 
4.1.KISTARCSA TRT MÓDOSÍTÁS TÉRSÉGI TERÜLETI MÉRLEGE: 
 

4.1.1. IGAZOLÁS-ORSZÁGOS ÉS TÉRSÉGI TERÜLETFELHASZNÁLÁSI KATGÓRIÁK 
 
A terület magasabb rendű - területrendezési - tervek általi övezeti érintettsége: 
 
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről 2018. évi CXXXIX. törvény 7. 
melléklete alapján Agglomeráció szerkezeti terve alapján a terület települési térségbe tartozik. A tervezet 
módosítás megfelel a területrendezési törvény területfelhasználásának. 
Az MATrT 11. § d) pontja alapján: 
„a települési térség területén bármely települési területfelhasználási egység kijelölhető” 
Az előírásnak a 1236 hrsz-ú ingatlanon tervezett módosítás megfelel. 
 
Mivel a fejlesztési terület nem minősül új beépítésre szánt területnek, ezért a fejlesztés a MTrT Agglomerációra 
vonatkozó 38.§. szerinti előírását nem kell figyelembe venni. 
A tervmódosítás a településszerkezeti terv módosítását szükségessé teszi, a település területfelhasználási - területi 
mérlegét befolyásolja, a területrendezési tervekkel való összhang igazolását övezeti szempontból szükségessé 
teszi. 
 
Az MATrT. 12. § (1) bekezdése alapján: 
A módosítási szándék az MATrT 12.§ (1) a), b), c) pontjával nem ütközik, mivel új beépítésre szánt területet nem 
jelöl ki a terv. A területek a települési térségben, beépítésre szánt területen a belterületen helyezkedik el.  
A gazdasági terület kijelölése – az MATrT. 38.§(1) a), b), c) előírásainak megfelel. 
 
Az MATrT. 38. § (1) bekezdése alapján: 
„Új lakóterület, vegyes terület, gazdasági terület, illetve üdülőterület abban az esetben jelölhető ki, ha 
a) a tervezett területfelhasználás jól illeszkedik a település meglevő szerkezetéhez, 
b) táj- és természetvédelmi, környezetvédelmi, erdővédelmi, valamint kulturális örökségvédelmi és 
vízgazdálkodási szempontok alapján nem sért társadalmi érdeket, továbbá 
c) a tervezett funkció ellátásához szükséges műszaki infrastruktúra-kapacitás azt lehetővé teszi, vagy az a terület 
igénybevételével párhuzamosan kiépül, továbbá új lakóterület kijelölése esetén a Kormány rendeletében 
meghatározott feltételek teljesülnek.” 
A gazdasági területi kijelölés – az MATrT. 38.§(1) a), b), c) előírásainak megfelel. Az infrastruktúra hálózat 
kiépítéséről a felek településrendezési szerződés keretében állapodnak meg. 
A 1236 hrsz-on tervezett gazdasági területfejlesztés már kijelölt lakó területen található, tehát a az MATrT. 
38.§(1) a), b), c) előírásainak megfelel. 
A MATrT. 38. § (2) bekezdése alapján: 
„Új beépítésre szánt terület a település közigazgatási határához 200 méternél közelebb csak az állami főépítészi 
hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a területrendezési hatósági eljárása során kiadott 
területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki.” 
A tervezett gazdasági terület nem minősül új beépítésre szánt területnek, továbbá a tervezett módosítás 
megfelel az előírásnak. 
 
Az MATrT 38. § (3) bekezdése alapján: 
„(3) A (2) bekezdésben foglalt területen új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, ha a kijelölés a környezetre 
jelentős hatást gyakorló ipari területre irányul.” 
A tervezett területfejlesztés, mely gazdasági terület módosítására irányul megfelel az előírásnak. 
 
A Borvidéki települések szőlő termőhelyi kataszteréről, valamint az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszterről 
a NEBIH szolgáltathatna adatot.  
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A szőlészetről és borászatról szóló 2020. évi CLXIII. törvény, valamint a szőlő-bor ágazatban folytatott hatósági 
eljárásokról és teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 435/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet előírásait 
figyelembe kell venni. Megállapítható, hogy Kistarcsa nem tartozik egyik borvidékhez sem.  
Kijelenthető, hogy a település nem érintett az MATrT 13.§-a által, vagyis a terv megfelel a vonatkozó 
előírásoknak. 
Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II. osztályú területeihez tartozó földrészlet - a különleges 
mezőgazdasági üzemi terület kivételével - beépítésre szánt területté nem minősíthető.” 
A módosítási területek nem érintik a Kistarcsán fellelhető Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II. 
osztályú területeihez tartozó földrészleteket. 
 
A fentiek alapján e tervdokumentációban rögzített módosítási javaslatokkal kapcsolatban megállapítható, hogy 
2018. évi CXXXIX. törvény előírásaival összhangban vannak.  
 

4.1.2. IGAZOLÁS - ORSZÁGOS ÉS TÉRSÉGI ÖVEZETI KATEGÓRIÁK 
 

Az övezeti tervlapok alapján megállapítható, hogy Kistarcsa közigazgatási területét és/vagy a módosítási 
területeket az MATrT és a MvM rendelet alapján 6 különböző térségi övezet érinti. 
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX törvény: 
 

Országos Területrendezési Terv - országos övezetek 
 Kistarcsa 

település 
Módosítási 

terület 
1.ökológiai hálózat magterületének övezete, 
2. ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete, 
3. ökológiai hálózat pufferterületének övezete, 

érintett nem érintett 

4.kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete nem érintett nem érintett 
5. jó termőhelyi adottságú szántóterület (1. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM 
rendelet) 

nem érintett nem érintett 

6.erdők övezete érintett nem érintett 
7.erdőtelepítésre javasolt terület övezete (2. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM 
rendelet) 

nem érintett nem érintett 

8.tájképvédelmi terület övezete 
(3. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM rendelet) 

érintett nem érintett 

9. világörökségi és világörökségi várományos területek övezete által érintett 
település 

nem érintett nem érintett 

10.vízminőség-védelmi terület övezete (4. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM 
rendelet) 

érintett érintett 

11. nagyvízi meder övezete (5. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM rendelet) nem érintett nem érintett 
12. VTT-tározók övezete (6. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM rendelet) A 
Budapesti Agglomeráció területén nem alkalmazott övezet. 

---- ------ 

13. Honvédelmi és katonai célú terület övezete által érintett település érintett közvetlenül nem 
érintett 

5., 7., 8. és 10–12. pontjaiban meghatározott országos övezetek területi lehatárolását és övezeti szabályait a 
területrendezésért felelős miniszter rendeletben állapítja meg. 
 

Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terv - térségi övezetek 
   
11. rendszeresen belvízjárta terület övezete (8. melléklet 9/2019.(VI.14) 
MvM rendelet) 

nem érintett nem érintett 

13. ásványi nyersanyagvagyon övezete (7. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM 
rendelet) 

 érintett közvetlenül nem 
érintett 

14. földtani veszélyforrás terület övezete (9. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM 
rendelet) 

nem érintett nem érintett 

kiemelt térségi övezetek területi lehatárolását a területrendezésért felelős miniszter rendeletben állapítja meg. 
 
Az övezeti tervlapok alapján megállapítható, hogy Kistarcsa módosítási területeit az MATrT és BATrT szerint a 
Honvédelmi és katonai célú terület övezete és az ásványi nyersanyagvagyon övezete által közvetve érintett. 
A terület egyéb más Országos Területrendezési Tervi, vagy Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervi 
övezet által a vízminőség védelmi terület övezete által érintett. 
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Országos vízminőség-védelmi terület igazolás: 
9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet: „5.§ (2) A vízminőség-védelmi terület övezetébe tartozó települések 
településrendezési eszközeinek készítése során ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett területeket. A kijelölt 
vízvédelemmel érintett területekre vonatkozó egyedi szabályokat a helyi építési szabályzatban kell megállapítani.”  
Az előírásnak megfelelően Kistarcsa hatályos településrendezési eszközei tartalmazzák mind a vízvédelemmel 
érintett területek lehatárolását, mind azok területére vonatkozó előírásokat.  
A fejlesztési terület kijelölése nem ellentétes az országos vízminőség-védelmi terület övezetére vonatkozó 
előírásokkal. A tervezett fejlesztés vízminőség védelmi szempontból megfelel. 
 
Ásványi nyersanyagvagyon övezete igazolás: 
A 9/2019. (VI.14.) MvM rendelet 8. § alapján: „(1) Az ásványi nyersanyagvagyon övezetét a településrendezési 
eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti területen, a településrendezési eszközökben csak olyan területfelhasználási egység, 
építési övezet vagy övezet jelölhető ki, amely az ásványi nyersanyagvagyon távlati kitermelését nem lehetetleníti 
el.” 
A tervezési területet a hatályos településrendezési eszközök szerint bányászati, vagy nyersanyagvagyon-
kitermeléshez kapcsolódó terület nem érinti. A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat honlapján elérhető 
nyilvántartás alapján Kistarcsa területén működő bányatelek nem található. A fentiek alapján megállapítható, hogy 
a tervezett módosítás megfelel az előírásoknak. 
 
Honvédelmi és katonai célú terület övezete által érintett település igazolás: 
„32. § (1) A honvédelmi és katonai célú terület övezetét a településrendezési eszközökben kell tényleges 
kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 
(2) Az övezet (1) bekezdés alapján lehatárolt területét a településrendezési eszközökben 
a) a b) pontban megfogalmazottak kivételével - minden területfelhasználási kategóriában - beépítésre szánt vagy 
beépítésre nem szánt különleges honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló terület 
területfelhasználási egységbe kell sorolni; 
b) a zárt bekerített objektumok kivételével honvédelmi célú erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni, 
ha az adott terület az erdők övezete által is érintett. 
(3) A (2) bekezdésben foglalt területfelhasználási egység kijelölésének módosítása csak a honvédelemért felelős 
miniszter hozzájárulásával lehetséges.” 
A tervezési területet a hatályos településrendezési eszközök szerint honvédelmi terület nem érinti. A hatályos 
TSZT és a Honvédelmi Minisztérium adatszolgáltatása szerint Kistarcsa területén mindössze egy honvédelmi 
terület található, a település keleti határában a belterülettől távol. A fentiek alapján megállapítható, hogy a tervezett 
módosítás megfelel az előírásoknak. 
 

Pest Megye Területrendezési Terv 
kiemelt térségi területfelhasználási / övezeti érintettség 

a közigazgatási területet az alábbiak érintik (+), illetve nem érintik (-) 
a módosítással érintett területet az alábbiak érintik (+), illetve nem érintik (-) 

kiemelt térségi területfelhasználási kategóriák Közig. terület. Módosítási terület 
Egyedileg meghatározott megyei övezetek:   
innovációs-technológiai fejlesztés támogatott célterületének övezete -- -- 
logisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete + -- 
turisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete -- -- 

 
Logisztikai fejlesztések támogatott célterületének fejlesztés céljára az önkormányzat által kiemelt logisztikai 
fejlesztési területté minősített területeken igénybe vehetők intenzívebb beépítési szabályok. A jelen gazdasági 
területi módosítás esetében a területfejlesztő nem kíván élni a lehetőséggel. Vagyis a fejlesztési terület nem érintett 
a logisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete által. 
 
Fentiek alapján tehát a módosítási terület övezeti érintettsége Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 
területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX törvény előírásaival nem ellentétes. 
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5. A BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK EGYENLEGE 

 
A módosítás kapcsán kompenzációra nincs szükség, a tervmódosítás a törvényi előírásnak megfelel. 
Indoklás: Új beépítésre szánt területet jelen tervmódosítás nem tartalmaz.  
Tervelőzmények többlet biológiai aktivitásérték pontjai: 
7/2021.(I.21.) KT. Polgármesteri határozat alaáján10,78 pont 
36/2021.(II.24.) Polgármesteri határozat alapján 4,46 pont 
 
7/2021.(I.21.) és 36/2021.(II.24.) Polgármesteri határozat során keletkezett többlet értékek a hatályos 
településszerkezeti tervben szereplő biológiai aktivitásérték egyenleg összesítve 15,24 BAé pont. 
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…./2022………………………….határozat 1. melléklete 
TSZT jelű tervlap. 

(Az egyeztetés időszakában M=1:8000 méretarányú tervlap kivonata A4-as tervlapokon dokumentálva.) 
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