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V I Z S G Á L A T I  É S  A L Á T Á M A S Z T Ó  M U N K A R É S Z E K  
 
 

BEVEZETÉS,  ELŐZMÉNYEK 

 
Jelen településrendezési eszköz Halásztelek város településrendezési eszközeinek részleges 

módosítására a Halásztelek, 052/38 hrsz. ingatlan területére vonatkozóan Halásztelek város 

Önkormányzata megbízásából készül.  

 

A tervezési területen az Önkormányzat szándéka az, hogy lehetőség legyen gazdasági terület 

fejlesztésére. A területre elkészült Telepítési tanulmánytervet a város Önkormányzata elfogadta. A 

tervezett fejlesztés megvalósítása érdekében a hatályos településrendezési eszközök módosítása 

válik szükségessé, ezért Halásztelek Város Önkormányzata kiemelt fejlesztési területté 

nyilvánította a tervezési területet. 

 

A terület és környezete a Google alapján: 

 
 

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján a tervegyeztetésre vonatkozó eljárás a 314/2012. (XI. 

8.) Korm. rendelet 32. § (6) bekezdése szerinti tárgyalásos eljárás lesz a 32. § (6) bek. c) pontja 

szerinti kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsítása miatt.  

 
A tervmódosítási feladatok és településrendezési eszközök a 2013. január 1-től hatályos 314/2012. 
(XI. 8.) kormányrendelet szerinti követelményeknek megfelelően készülnek.  
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TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVELŐZMÉNYEK  

 
A területre vonatkozóan jelenleg a következő településrendezési tervek vannak hatályban: 

 A 41/2020. (II. 26.) sz. határozattal jóváhagyott Településszerkezeti terv. 

 A 3/2020. (II. 27.) sz. önk. rendelet Halásztelek város Helyi Építési Szabályzatáról és 

Szabályozási tervéről.  

 
A tervi megoldások kidolgozásában a hatályos településfejlesztési koncepció megfelelő alapot 
biztosít a tervmódosításhoz, ezért ennek módosítása nem szükséges. 

Halásztelek város hatályos Településszerkezeti terve   
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Halásztelek város hatályos szabályozási terve:  
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A TERÜLETFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOKKAL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA 

 

A módosítás célja  
Illeszkedés a Pest Megyei 

Fejlesztési Koncepció 
célrendszeréhez 

Illeszkedés az Országos 
Területfejlesztési Koncepció 

célrendszeréhez 

Gazdasági terület 
kijelölése 

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

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

 
 
 

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA  

 
A település területét az alábbi területrendezési tervek érintik: 

 2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségei területrendezési tervéről 
(MaTrT) közte az Országos Területrendezési Tervről (OTrT), valamint a Budapesti 
Agglomeráció Területrendezési Tervéről (BATrT)  

 

Kivonat a Budapesti Agglomeráció területrendezési tervéből (BATrT)  

2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről 
7. melléklet 

A tervezési terület a települési térségben található 
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Tekintettel arra, hogy a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve a „Magyarország és 
egyes kiemelt térségei Területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény” részeként 
(annak harmadik fejezeteként) került elfogadásra, annak tartalma teljes mértékben összhangban 
van az országos területrendezési terv szabályozásával. Ennek figyelembevételével Halásztelek 
településrendezési eszközei módosításánál együttesen figyelembe kell venni az MaTrT törvény 
területfelhasználásra vonatkozó előírásait, a BATrT előírásait:  
 
 

Országos Területrendezési Terv övezeti érintettségei és a vonatkozó előírások, valamint a 
9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet kiegészítő övezetei a területre vonatkozóan:  

Országos ökológiai hálózat övezete 

 

 
 

Az övezet nem érinti a területet.  
 

Erdők övezete 

 

 
 

Az övezet nem érinti a területet.  
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Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete 

 

 
 

Az övezet nem érinti a területet.  
 

Országos vízminőség-védelmi terület övezete 

 

 
 
Az övezet érinti a teljes települést 
és a tervezési területet.  
 
 

A vízminőségvédelmi terület övezetére vonatkozó előírásokról a hatályos HÉSZ rendelkezik, 
amelyhez képest módosítás nem szükséges.  

Nagyvízi meder övezete 

 

 
 

A tervezési terület nem érinti az 
övezetet.  
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Az OTrT, a BATrT térségi övezetei és a 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet kiegészítő övezetei 

és Halásztelek, valamint a tervezési terület érintettsége, mely a települési térségen belül 

található, tehát a települési térség nem növekszik a módosítás során. 

 
  

Település 
Települési térség 

területe (ha) 

Település 
közigazgatási 
területe (ha) 

Települési térség 
területének aránya 

(%) 

28. Halásztelek 524,92 865,81 60,63 

 

Az OTrT, a BATrT térségi övezetei és a 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet kiegészítő 

övezetei és Halásztelek, valamint a tervezési terület érintettsége: 

 

Összefoglaló táblázatok 
ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV 

ORSZÁGOS TERÜLETFELHASZNÁLÁSI/ÖVEZETI ÉRINTETTSÉG 
a tervezési területet az alábbiak érintik (X), illetve nem érintik (-) 

országos területfelhasználási kategóriák 

települési térség X 

erdőgazdálkodási térség - 

mezőgazdasági térség - 

vízgazdálkodási térség - 

országos övezetek 

országos ökológiai hálózat, magterület - 

országos ökológiai hálózat, ökológiai folyosó - 

országos ökológiai hálózat, pufferterület - 

kiváló termőhelyi adottságú szántóterület - 

jó termőhelyi adottságú szántóterület - 

erdők övezete - 

tájképvédelmi terület övezete - 

világörökségi és világörökségi várományos terület övezete - 

országos vízminőség-védelmi terület övezete X 

nagyvízi meder övezete - 

honvédelmi és katonai célú terület - 

 

BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓ TERÜLETRENDEZÉSI TERV 
KIEMELT TÉRSÉGI TERÜLETFELHASZNÁLÁSI / ÖVEZETI ÉRINTETTSÉG 

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

kiemelt térségi területfelhasználási kategóriák 

települési térség X 

sajátos területfelhasználású térség   

erdőgazdálkodási térség  - 

mezőgazdasági térség - 

vízgazdálkodási térség - 

kertes mezőgazdasági térség - 

nagy kiterjedésű zöldterületi települési térség - 

térségi övezetek 

erdőtelepítésre javasolt terület övezete - 

ásványi nyersanyagvagyon terület övezete - 

rendszeresen belvízjárta terület övezete - 

földtani veszélyforrás területének övezete - 

 
A tervezési terület a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervében a települési térségen 
belül található.  
 
Az övezeti tervlapok alapján megállapítható, hogy Halásztelek közigazgatási területét az OTrT 
szerint hat övezet érinti: 
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o országos ökológiai hálózat, ökológiai folyosó 
o országos ökológiai hálózat, pufferterület 
o erdők övezete, 
o tájképvédelmi terület övezete 
o országos vízminőség-védelmi terület övezete 
o nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló 

vízkár- elhárítási célú szükségtározók területe 
 
Ezek közül a tervezési területet csak egy övezet érinti: 

 

 Országos vízminőség-védelmi terület övezete   

 
Az övezetre vonatkozó MvM rendelet előírásai: 
 
5. § (1) A vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz övezetből történő 
kivezetéséről és az övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről, illetve 
a szennyvíz övezeten belüli kezelésének feltételeiről a megye területrendezési tervében 
rendelkezni kell. 
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. 
A vízminőség-védelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. 
 
A vízminőségvédelmi terület övezetére vonatkozó előírásokról a hatályos HÉSZ rendelkezik, 
jelenleg ehhez képest módosítás nem szükséges. 
 

 

TELEPÜLÉSHÁLÓZATI ÖSSZEFÜGGÉSEK, TELEPÜLÉSSZERKEZET 

 
Halásztelek a Közép-Magyarországi régióban, Budapesttől délre, a Csepel-szigeten, a Duna 
mentén fekszik. A város Budapest XXII. kerületével határos. 
 
Halásztelek előnyös helyzetben van, mivel az M0 autóúthoz közeli elhelyezkedése miatt nagyon 
könnyen megközelíthető az ország távolabbi területeiről is az M0 autóúton át. 
 
A település főútja az 5101 jelű összekötő út, a II. Rákóczi Ferenc út, mely a település közúti 
gerincét képezi. Halásztelek Szigethalomról, Csepelről és Lakihegyről a II. Rákóczi Ferenc úton 
keresztül közelíthető meg. 
 
A település észak-nyugati határa a Duna és itt határos Budapest XXII. kerületével és Érddel, dél-
nyugati oldalán a tököli repülőtér, keleti oldalán pedig Szigetszentmiklós helyezkedik el. 
 
A település főútja a II. Rákóczi Ferenc út, mely biztosítja a belterület megközelítését északi és déli 
irányból is és erről az útról nyílnak a település gyűjtőútjai, valamint mellette található a település 
központja is. A település belterülete az igazgatási terület keleti és déli részén helyezkedik el. 
 
A településszerkezet jellemzője a tervezett, szabályos utcarendszer, mely a II. Rákóczi Ferenc út 
mellett alakult ki. A szabályos utcahálózatot csak néhány helyen szakítja meg kisebb tér vagy 
zöldfelület. Az intézmények területe jellemzően a központ közelében található és a nagyobb 
méretű telkek beépülésével alakultak ki. 
 
A lakóterületek jellemzően a belső, környezeti ártalmaktól védettebb területeken helyezkednek el, a 
településközponti vegyes területek és a kereskedelmi-szolgáltató gazdasági, vállalkozási területek 
jellemzően az 5101 j. út mentén találhatók, de helyenként a lakóterületek közé is települtek. A 
lakóterületek főleg kertvárosias és kisvárosias lakóterületek, melyek között intézmények is 
találhatók. 
 
 

https://hu.wikipedia.org/wiki/M0-s_aut%C3%B3%C3%BAt_(Magyarorsz%C3%A1g)
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A TERVEZÉSI TERÜLET BEMUTATÁSA 

 
A tervezési terület a 052/38 hrsz. ingatlan területe, mely Halásztelek területének északi szélén 
helyezkedik el, mellette gazdasági területek és még be nem épített területek találhatók, valamint 
észak-keletre a közelben található Szigetszentmiklós területe.  
 
A módosítással érintett terület a google légifotón:  
 

 
 
A tervezési terület Halásztelek északi szélén helyezkedik el. A terület a 052/38 hrsz. ingatlan 
területe, egy volt major területe, melynek mérete ~0,5 ha.  
 
A terület a település északi széle mellett található Korbuly utca végénél helyezkedik el.  
 
A terület Halásztelek északi területén, az átalakuló, új településrészen helyezkedik el. Ezen a 
területen jellemzően még nincsenek hangsúlyos épületek, hanem jelenleg még ritkább a terület 
beépítése. A terület mellett különböző gazdasági területek és telephelyek találhatók.  
 
A terület egy jelenleg üresen álló mezőgazdasági terület, mely egyedül a Korbuly utca felől 
közelíthető meg, tárható fel.  
 
A terület észak-nyugati határa a Duna ártere mellett elhelyezkedő gát. Észak-keleti és dél-keleti 
oldalán már kijelölt, de még csak részben kialakult gazdasági területek találhatók.  
A terület dél-nyugati határán egy hasonló volt major terület helyezkedik el.  
 
A terület Halásztelek hatályos szerkezeti tervében beépítésre szánt területként jelenik meg, de 
jelenleg még beépítetlen. A mellette lévő területek nagyobb része is még beépítetlen. 
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A terület és közvetlen környezete természeti értékkel, illetve élőhelyekkel nem rendelkezik. A 
terület jelenleg nem beépített, nem jelent sem zaj-, sem légszennyezést környezetére.  
 

A tervezési terület alaptérképe:  

 
 

 
A tervezési terület a hatályos településrendezési eszközök tervlap kivonatain:  

A terület a hatályos szerkezeti terven A terület a hatályos szabályozási terven 
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A jóváhagyott településszerkezeti terv tervezési területre vonatkozó főbb megállapításai a 

következők: 

 

 A tervezési terület a közigazgatási terület északi részén található. 

 A tervezési terület a hatályos szerkezeti terven kertvárosias lakóterület. 

 A tervezési terület közelében található két adótorony. 

 A terület keleti részét érinti a lakihegyi adótorony 375 méteres védőtávolsága.  

 

Halásztelek jóváhagyott Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének a tervezési 

területre vonatkozó főbb megállapításai a következők: 

 

 A tervezési területet a hatályos helyi építési szabályzat és szabályozási terv nem sorolja 

övezetbe, hanem arra szabályozási terv készítendő.  

 A terület észak-nyugati határán tervezett kerékpárút nyomvonala és a nagyvízi meder 

területének határa található.  

 
A területre vonatkozóan a hatályos helyi építési szabályzat nem rendelkezik.   

 

 

A TELEPÜLÉSSZERKEZET ÉS TERÜLETFELHASZNÁLÁS MÓDOSÍTÁSA  

 
A Településrendezési eszközökben felmerült módosítási igények összhangban vannak Halásztelek 
jóváhagyott településfejlesztési koncepciójának elképzeléseivel és a hatályos településszerkezeti 
és szabályozási tervet lényegében nem befolyásolják. 
 
Jelen módosítással Halásztelek város településszerkezeti jellemzői a hatályos településszerkezeti 
tervben rögzítettekhez képest nem változnak. A fejlesztői szándék a tervezési területen az, hogy a 
területen gazdasági terület alakulhasson ki. Fenti cél eléréséhez tettünk javaslatot a terület 
feltárása és a területhasználat módosítására:  
 
 
Javaslat a településszerkezeti terv módosítására  

 

A terület a Gksz jelű kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területbe kerülne átsorolásra a jelenleg a 
településszerkezeti tervben tervezett kertvárosias lakóterület helyett.  
 
A javasolt változtatás gazdasági területi besorolás, amely azért lenne kedvező, mert a szomszédos 
területek is gazdasági területek, és ezen a területen a kertvárosias lakóterületi beépítés nem lenne 
megfelelő, mivel túlzottan beékelődik a gazdasági területek közé és a megközelítése is csak 
azokon keresztül történhetne.  
 
Ezért a tervezési terület sokkal inkább alkalmasabb gazdasági terület céljára, mivel közvetlenül 
gazdasági területek mellett helyezkedik el.  
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Javaslat a szabályozási terv módosítására  

 
A terület nem kerülne megosztásra, hanem egy telekként kerülne kialakításra. A gazdasági 
területek közül a Gksz-SZ/2 jelű gazdasági övezet kialakítása ajánlott, amely a szomszédos 
területeken is található, mivel a tervezési terület így a szomszédos területek beépítésével 
összhangban kerülhetne beépítésre. 
 
A lakóterület felőli sáv a lakóterület védelme érdekében kötelezően beültetendő sáv.  
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A Helyi építési szabályzat módosítása:  

 
A területre vonatkozóan a javasolt övezet a Gksz-SZ/2 jelű övezet a Helyi építési szabályzatban:  
 
„35. Kereskedelmi, szolgáltató (Gksz) építési övezet  
36.§  

(1) Kereskedelmi, szolgáltató (Gksz) építési övezetben:  

a) környezetet nem terhelő kereskedelmi, szolgáltatói, raktározási, egyéb gazdasági rendeltetést 
befogadó épületek építhetők.  

b) önálló lakóépület nem építhető, meglévő lakóépület nem bővíthető.  
 
… 
 
(4) A Gksz-SZ/2 jelű kereskedelmi szolgáltató építési övezetre vonatkozó szabályok:  

a) a beépítési módhoz tartozó építési hely    szabadonálló,  

b) legnagyobb beépíthetőség terepszint felett    50 %  

c) legnagyobb beépíthetőség terepszint alatt    10 %  

d) építhető legnagyobb épületmagasság    10,0 m  

e) telekhez rendelt, létesítendő legkisebb zöldfelületi mérték  30 %  

f) előkert        5 m  

g) legkisebb kialakítható új telek     2000 m2  

h) legkisebb kialakítható új telekszélesség    20 m” 

 

A terület beépítési javaslata: 

 
 

A rajzon szereplő épület csak javasolt épülettömeg, mely nem kötelező, hanem a későbbi részletes 
tervezés alapján alakítandók ki az épületek és helyezendők el a területen.  
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A kötelezően betartandó előírásokat a helyi építési szabályzat módosítása fogja tartalmazni.  
 
 

ÖRÖKSÉGVÉDELEM 

 
A tervezési területen nincs világörökségi helyszínek közé felvett objektum vagy terület, és nem 
világörökség várományos terület. 
 
A tervezési terület az épített örökség szempontjából nem érintett, nyilvántartott műemléki értékként 
védett épület, objektum, műemléki környezet nincs a szóban forgó területen. Településképi 
szempontból helyi védett épített érték nem található sem a tervezési területen, sem a közvetlen 
környezetében. A területen régészeti lelőhely sem található. Tehát az örökségvédelmi értékek 
sérülésének veszélye nem áll fenn.   
 
A területen védett, illetve védelemre érdemes természetközeli növényzet (lágyszárú és fás 
növényzet illetve ezek társulása) nem található. 
 
A telken belüli kötelező zöldfelületeket a meghatározott paraméterek figyelembevételével oly 
módon célszerű létrehozni, hogy a telekhatárok mentén védő zöldfelületi funkciót ellátó terület, 
többszintes védőzöldsáv jöjjön létre, különösen a dél-nyugati oldalán tervezett lakóterület felé.  
 
Összességében a területhasználattal, illetve a telkek beépítésével nem sérülhetnek az örökségi 
vagy környezeti értékek. 
 
 

KÖZLEKEDÉS 

 
A területet érintő tervezett módosítás nem igényel különösebb közlekedési fejlesztést. A Korbuly 
utcán keresztül közelíthető meg a terület. A parkolást telken belül kell megoldani.  
 
A telek megosztása esetén szükséges további út kialakítása, mely közterület vagy közforgalom elől 
el nem zárt magánút lehet.  
 
 

ZÖLDFELÜLETEK,  KÖRNYEZETVÉDELEM  

 
A tervezési területet érintő kisebb módosítás tájszerkezeti szempontból és a tájhasználat 

változására nincs jelentős hatással, védett tájelemekre és a táji szempontból meghatározó 

mezőgazdasági tájhasználatra nincsenek hatással. Össztelepülési szinten a tervezett változások 

tájszerkezeti hatása csekély.  

 

Jelen módosítás keretében tervezett módosítások nem érintenek védett természeti területeket, 

vagy tájértékeket. A tervezett változtatások jellegükből és kiterjedésükből adódóan nem igénylik a 

település szerkezeti tervében rögzített tájvédelmi és tájképvédelmi javaslatok kiegészítését. 

 

Mivel a módosítás keretében tervezett változtatások minimálisak, a település zöldfelületi rendszere 

csak kis mértékben változik. 

 

A javasolt változtatások a hatályos településszerkezeti tervben tervezett állapothoz képest csak kis 
területet érintenek. A javasolt változtatás gazdasági területi besorolás, azonban ez azért lenne 
kedvező, mert a szomszédos területek is gazdasági területek, és ezen a területen a kertvárosias 
lakóterületi beépítés nem lenne megfelelő, mivel túlzottan beékelődik a gazdasági területek közé. 
Ezért a tervezési terület alkalmasabb gazdasági területbe való átsorolásra.  
 
Összességében megállapítható, hogy a területfelhasználás és a tervezett beépítés változtatási 
javaslata környezeti szempontból a hatályos településszerkezeti és szabályozási tervhez képest 
nem jelentősen zavaró hatású, különleges intézkedések megfogalmazása nem szükséges. A 
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terület beépítése a hatályos tervhez képest nem venne igénybe plusz területeket, ezért nem jelent 
jelentős zavaró hatásokat.  
 
A terület már Halásztelek hatályos szerkezeti és szabályozási tervében is beépítésre szánt terület, 
de a terület eddig beépítetlen volt.  
 
A területek beépítése során figyelembe kell venni a hatályos Helyi Építési Szabályzat előírásai 
mellett Halásztelek elfogadott Településképi Arculati Kézikönyvének ajánlásait és a Településképi 
Rendelet rendelkezéseit is.  
 
A tervezési terület mezőgazdasági terület. A terület közel sík területi adottságai következtében 
eróziónak nem kitett, fekvési és talajadottságai révén deflációnak sem kitett terület. A terület és 
közvetlen környezete természeti értékkel, illetve élőhelyekkel nem rendelkezik. A beépítés 
környezeti adottságoknak megfelelő kialakítása és gondos kivitelezése esetén a környezeti értékek 
nem sérülhetnek. 
 
A tervezett beépítések kivitelezése a jelenlegi állapothoz képest csak kismértékű zaj- és 
légszennyezés terhelés növekedést okoz. A területen tervezett funkció környezetre káros anyagok 
beépítésével vagy azok kibocsájtásával nem jár. 
 
A tervezett építési övezeteken belül a kialakítandó burkolt felületekről a csapadékvizet a 
csapadékvíz-elvezető hálózatba kell vezetni. A területről a szennyvizek csatornában való 
elvezetését a meglévő települési rendszerhez csatlakoztatva kell megoldani, vagy zárt 
rendszerben tárolni az elszállításáig. 
 
Az újonnan beépítendő területet be kell kapcsolni a meglévő kommunális hulladékgyűjtési 
rendszerbe.  

 
 

A TERV VÁRHATÓ HATÁSA A TELEPÜLÉS BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK (BAÉ)  

EGYENLEGÉRE 

 

A módosítás során nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése. A biológiai aktivitásérték 
egyenleg számítása ezért a vonatkozó jogszabály alapján nem szükséges.  

 
 
 

KÖZMŰVESÍTÉS 

 
A tervezési terület és környezete közművekkel részben ellátott, a hálózatok egy része a Korbuly 
utcában már kiépült.  
 
A tervezett beépítés megvalósításához a teljes közműellátás biztosítása szükséges, amelyet a 

Korbuly utca felől lehet biztosítani. A hálózatok esetleges további fejlesztése a konkrét beépítés 

során felmerülő igények függvényében javasolt. 

 
A terület közműellátása a Korbuly utca felől jól biztosítható, ezen a közműellátás részben már 
kiépült, melynek keretében kiépült a vízellátás, a villamosenergia ellátás, a gázellátás és az 
elektronikus hírközlés hálózati rendszere, így ezek tekintetében kisebb bővítésre van szükség. A 
szennyvízelvezetés tekintetében a területen ki kell építeni a hálózatot és arra csatlakozni.  
 
A közműszolgáltatók a közműellátás műszaki gazdasági feltételeit a tényleges beruházói igény 

bejelentésekor rögzítik. 

 

Meglévő közműhálózatok  (forrás: www.e-epites.hu/e-kozmu) 
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T E L E P Ü L É S S Z E R K E Z E T I  T E R V  M Ó D O S Í T Á S A  
 
 

HALÁSZTELEK  VÁROS  ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
…../2021.  (……..)  … .  HATÁROZATA  

41/2020.  (II.  26.)   SZ .  HATÁROZATA SZERINTI   
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSÁRÓL  

 
 
Halásztelek város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi döntéseket hozza: 41/2020. (II. 
26.) sz. határozattal elfogadott Halásztelek város Településszerkezeti Tervét – a helyi 
önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja szerint, valamint 
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § (2) 
bekezdés a) pontjára tekintettel –, az 1 jelű Településszerkezeti Tervét, valamint a 
Településszerkezeti Terv módosításáról szóló leírását az 1. mellékletben rögzítettek szerint 
módosítja és egyúttal jóváhagyja a TSZT-M4 jelű településszerkezeti terv módosítását. 
 
(1) Halásztelek város teljes igazgatási területére vonatkozóan az alábbiak szerint jóváhagyja a 

41/2020. (II. 26.) számú határozatával elfogadott településszerkezeti terv szöveges 
mellékleteiben rögzített leírás módosítását, valamint rajzi mellékletként a TSZT-M4 jelű 
településszerkezeti terv módosítását.  

 
(2) A Településszerkezeti tervet érintő, területfelhasználás változással érintett terület változása: az 

1 melléklet 1. pontja szerint. 
 

(3) Biológiai aktivitásérték (BAé) egyenleg biztosítása 
A módosítás során nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése. A biológiai aktivitásérték 
egyenleg számítása ezért a vonatkozó jogszabály alapján nem szükséges.  
 

(4) A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi 
CXXXIX. törvénnyel való összhang igazolása: az 1. melléklet 2. pontja szerint.  
 

(5) Ez a határozat és a hozzá tartozó településszerkezeti terv módosítás 2021. év ………… hó 
…….. napján lép hatályba. 

 
(6) Halásztelek város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a Polgármestert a 

szükséges intézkedések megtételére. 
 
 

Határidő:…………….. Felelős: ………….. polgármester 
 
 
 
A határozatról értesítést kapnak: 
1. 
2. 
3. 
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1 .  m e l l é k l e t   
 

1. A településszerkezeti terv módosítása az alábbi változásokat tartalmazza:  

Hatályos szerkezeti tervlap  Szerkezeti terv módosítása 

  
 
A településszerkezeti terv leírása az e határozat hatálya alá tartozó területre vonatkozóan a 
következőkkel egészül ki: 
 

sorszám 
Helyrajzi 

szám 
Terület 

ha 

TSZT/SZT Területfelhasználás/övezet 
módosítás 

hatályos                  tervezett 

1 
052/38 
hrsz.  

0,5 ha Lke Gksz 

 
 
2. A Budapesti Agglomeráció Területrendezési tervével való összhang igazolása: 
 

Az MaTrT, a BATrT térségi övezetei és a 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet kiegészítő 

övezetei és Halásztelek, valamint a tervezési terület érintettsége, mely a települési 

térségen belül található, tehát a települési térség nem növekszik a módosítás során. 

 
  

Település 
Települési térség 

területe (ha) 

Település 
közigazgatási 
területe (ha) 

Települési térség 
területének aránya 

(%) 

28. Halásztelek 524,92 865,81 60,63 

 

 
3. A BATrT Szerkezeti Terv kivonata: 

2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről 
7. melléklet 

A tervezési terület a települési térségben található 
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A tervezési terület a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervében a települési térségen 
belül található.  
 
Az övezeti tervlapok alapján megállapítható, hogy Halásztelek közigazgatási területét az OTrT 
szerint hat övezet érinti: 

o országos ökológiai hálózat, ökológiai folyosó 
o országos ökológiai hálózat, pufferterület 
o erdők övezete, 
o tájképvédelmi terület övezete 
o országos vízminőség-védelmi terület övezete 
o nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló 

vízkár- elhárítási célú szükségtározók területe 
 
Ezek közül a tervezési területet csak az országos vízminőség-védelmi terület övezete érinti: 

 
 
4. A biológiai aktivitásérték egyenleg változása, zöldterületek 
 
A településszerkezeti és szabályozási terv módosítása során nem csökkenhet a település biológiai 
aktivitás értéke. A területen nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése.  
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2 .  m e l l é k l e t   
 
TSZT-M4 jelű tervlap:  
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H E L Y I  É P Í T É S I  S Z A B Á L Y Z A T   
M Ó D O S Í T Á S Á N A K  T E R V E Z E T E  

 
 

HALÁSZTELEK  VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
………/2021.(………….)  ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 3/2020.(II.27.)  ÖNKORMÁNYZATI 

RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 
 
Halásztelek Város Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 
évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
 
1. § A helyi építési szabályzatról szóló 3/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
Ör.) 1. § (3) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:  
„g) 7. melléklet: SZ-M4 jelű szabályozási terv a 052/38 hrsz. ingatlan területére." 
 
 
2. § Az Ör. 1. §-a a következő (2d) bekezdéssel egészül ki: 
„(2d) Az 1. melléklet területi hatálya nem terjed ki a 052/38 hrsz. ingatlan területére.” 
 
 
3. § Az Ör. e rendelet mellékletével egészül ki. 
 
 
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
 

Dr. Mészáros Zoltán Szabó Tibor 
jegyző polgármester 
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SZ-M4 jelű tervlap:  

 
 
 
 
 


