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Bevezetés
1. Településszerkezeti Terv módosítása
Határozat - Tervezet
1. melléklet a „T-1/mód/1” jelű „Településszerkezeti terv módosítása” c. tervlap
(M=1:20 000)
2. melléklet: Szigetcsép Településszerkezeti terv módosításának leírása
3. melléklet:
3.1. melléklete: Változások Szigetcsép terület-felhasználásában
3.2. melléklet: „VÁLT” jelű „Területhasználat változásai” c. tervlap
2. Szigetcsép Helyi Építési Szabályzat módosítása
─ HÉSZ módosítása (önkormányzati rendelet-tervezet)
─ Szabályozási tervek
- T-2/B/mód/1 jelű tervlap: Belterületi Szabályozási terv módosítása
(M=1:2 880)
- T-2/C/mód jelű tervlap: Belterületi Szabályozási terv módosítása
(M=1:2 880)
- T-3/mód/1 jelű tervlap a Külterületi Szabályozási terv módosítása
(M=1:10 000)
- T-5 jelű tervlap a közigazgatási területen haladó H6 HÉV-vonal szakaszára
vonatkozó Szabályozási terv (M=1:4 000)
3. Kötelező alátámasztó munkarészek
Az alátámasztó munkarészek a tervmódosításra vonatkozóan kerülnek kidolgozásra:
─ Településrendezési vizsgálatok és javaslatok kiegészítése
─ Tájrendezési vizsgálatok és javaslatok kiegészítése
─ Környezetalakítási vizsgálatok és javaslatok kiegészítése
─ Közlekedési vizsgálatok és javaslatok kiegészítése
─ Közművesítési vizsgálatok és javaslatok kiegészítése
─ A területi terveknek való megfelelőség igazolása (térképek és számítások)
─ Örökségvédelmi hatástanulmány kiegészítése
4. Rajzi mellékletek
Budapest, 2022. június hó
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BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK
A „Ráckevei H6 HÉV-vonal fejlesztése és meghosszabbítása Ráckeve – Kálvin tér
között, valamint a kapcsolódó beruházások” az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII.6.) Korm.
rendelet 1. mellékletének 3.1.5. pontja alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházás.
Magyarország kormánya 2017-ben a 1655/2017. (IX.13.) Korm. határozatában a Ráckevei és
Csepeli HÉV vonalak fejlesztésének előkészítéséről, 2018-ban a 1565/2018. (XI.10.) számú
Kormány határozatában pedig a budapesti elővárosi gyorsvasúti vonalak (HÉV) egységes
rendszerben történő fejlesztéséről döntött.
A fejlesztés célja: a H6 Budapest-Ráckeve és a H7 Boráros tér-Csepel vonalak elővárosi
gyorsvasúti üzemű átalakítása, a vonatkozó állami és fővárosi városfejlesztési
célkitűzésekkel is összhangban, a HÉV-vonalak átfogó fejlesztésével, valamint teljes körű
felújításával, a HÉV vonalak Budapest, Kálvin térig mélyvezetésben történő
meghosszabbításával.
Az előzetes tervek alapján, Szigetcsép területén a H6 HÉV-vonal korszerűsítése miatt
Szigetújfalu közigazgatási határától a földút folytatódik a nyugati oldalon és egészen a közúti
átjáróig útszélesítések történnek. A szigetcsépi állomás területéig út számára kisajátítás fog
történni. Az állomás átépítése a jelenlegi állomás területén belül valósul meg. Új peronok,
P+R, B+R parkolók, buszforduló és megállóhely, új előtér épül építési és környezetrendezési
tevékenységgel. A közúti átjárónál telekrendezés szükséges, a csonka-vágánynál kisajátítás
tervezett.
Az alábbi ábra mutatja a H6 HÉV-vonal korszerűsítésével kapcsolatos változások területi
vonatkozásait Szigetcsép közigazgatási területén

A fentiek értelmében a H6 jelű (Ráckevei) HÉV-vonal korszerűsítése miatt szükséges a
település településrendezési eszközeinek a módosítása. A tervmódosítás államigazgatási
egyeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és
a
településrendezési
eszközökről,
valamint
egyes
településrendezési
sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 42. §-a szerinti tárgyalásos
eljárás keretében fog történi, mivel a kormány az ügyet nemzetgazdasági szempontból
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kiemelt jelentőségű beruházássá nyilvánította a 345/2012. (XII.6.) Korm. rendelet 1.
mellékletének 3.1.5. pontja alapján.
A tervmódosítás egyeztetésének menete: Először a polgármester a településrendezési eszköz
tervezetét, azaz a Véleményezési tervdokumentációt a végső szakmai véleményezési
szakasz kezdeményezése előtt véleményezteti a partnerekkel a 314/2012. (XI.8.) Korm.
rendelet 29/A. § szerint.
A polgármester a beérkezett véleményeket ismerteti a képviselő-testülettel, amelyek elfogadásáról
vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület dönt. A vélemény el nem fogadásáról a döntést indokolni
kell. A partnerségi egyeztetés ezt követően a döntés dokumentálásával, közzétételével lezárul.
Ezt követően a polgármester a végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatását kezdeményezi az
állami főépítészi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalhoz benyújtott kérelemmel.
Az állami főépítészi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal a kérelem beérkezésétől számított 5
napon belül kezdeményezi az egyeztető tárgyalást.
Az egyeztető tárgyalásról jegyzőkönyv készül.
Az állami főépítészi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal a jegyzőkönyvet és a záró szakmai
véleményt megküldi a polgármesternek a településrendezési eszköz elfogadásához.

Tervi előzmények
A H6 HÉV-vonal korszerűsítésére vonatkozóan:
─ A „H6 HÉV-vonal korszerűsítése és meghosszabbítása Kálvin térig külső felszíni szakasz”
c. Környezeti hatástanulmány (KHT). A dokumentációt a Vibrocomp Kft. készítette 20202021-ben a Kontúr Csoport Kft. megbízásából. A Pest Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Hulladékgazdálkodási és Bányafelügyeleti
Főosztálya a környezeti hatásvizsgálati eljárást környezetvédelmi engedély
megadásával zárta le (ügyiratszám: PE/06/KTF/21437-44/2021). A forgalmi adatokban
időközben bekövetkező változás miatt 2022-ben az Engedély módosítására vonatkozó
környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatására irányuló kérelem, illetve Módosítási
Dokumentáció került benyújtásra a Környezetvédelmi Hatósághoz, mely eljárás
eredményeként a korábbi környezetvédelmi engedély módosításra került (üi.sz.:
PE/06/KTF/04392-16/2022). (A módosítás Szigetcsép közigazgatási területét nem érinti.)
─ Előzetes régészeti dokumentáció (ERD)
─ NATURA 2000 hatásbecslések
─ H6 HÉV Telepítési tanulmányterv Szigetcsép területére vonatkozóan
A Településrendezési eszközökre vonatkozóan:
─ hatályos Településszerkezeti terv (elfogadva: 84/2000. (XII.06.) KT határozattal)
─ Településszerkezeti terv módosítása (elfogadva: 4/2016. (II.15.) KT határozattal)
─ hatályos Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv (elfogadva: 9/2000.(XII.06.) önk.
rendelettel)
─ Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv módosítása (elfogadva: 1/2016.(II.16.) önk.
rendelettel)
─ Megalapozó vizsgálat (a település teljes közigazgatási területére készült)
(elfogadva: 63/2018.(XII.18.) KT határozattal)
─ Településfejlesztési koncepció
(elfogadva: 9/2021. (II.1.) KT határozattal)
─ Településkép védelméről szóló önk. rendelet
(elfogadva: 15/2017.(XII.19.) önk. rend.)
A H6 HÉV vonal korszerűsítését célzó projektre környezeti hatásvizsgálati eljárás került
lefolytatásra. A „H6 HÉV vonal korszerűsítése és meghosszabbítása Kálvin térig külső
felszíni szakasz” c. KHT dokumentációt a Vibrocomp Kft. készítette el 2020-21-ben a Kontúr
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Csoport Kft. megbízásából. A környezeti hatásvizsgálati eljárást környezetvédelmi engedély
megadásával zárta le a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi,
Hulladékgazdálkodási és Bányafelügyeleti Főosztálya, ügyiratszám: PE/06/KTF/2143744/2021. Fentiekre tekintettel az Önkormányzat nem ítélte szükségesnek a 2/2005. (I.11.)
Kormányrendelet (a továbbiakban: SKV rendelet) szerinti környezeti vizsgálat lefolytatását.
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HATÁROZAT - TERVEZET
Szigetcsép község Képviselő-testületének
………./………….(…..) sz. határozata
Településszerkezeti Tervének módosításáról

1. Szigetcsép község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában és
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. LXXVIII. tv. 9/B. § (2)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 84/2000. (XII.06.) számú KT
határozattal elfogadott Településszerkezeti Tervét jelen határozat 1-3. mellékleteiben
foglaltak szerint módosítja.
2. Jelen határozat mellékletét képezik:
a) 1. melléklet: a „T-1/mód/1” jelű „Településszerkezeti terv módosítása” c. tervlap
(M=1:20 000)
b) 2. melléklet: Szigetcsép Településszerkezeti terv módosításának leírása
c) 3. melléklet:
3.1. melléklet: Változások Szigetcsép terület-felhasználásában
3.2. melléklet: „VÁLT” jelű „Területhasználat változásai” c. tervlap
3. A településszerkezeti terv módosítása során újonnan beépítésre szánt terület nem
kerül kijelölésre. Ezért a vonatkozó jogszabályok szerint a biológiai aktivitásérték
változása nem volt vizsgálandó, ezért jelen módosítás következtében a biológiai
aktivitásérték egyenlege a közigazgatási területen nem változik.
4. E határozat hatályba lépésével egyidejűleg Szigetcsép Község Településszerkezeti
Tervéről szóló 84/2000. (XII.06.) számú KT határozattal elfogadott „T-1” jelű
Településszerkezeti tervlap a módosítással érintett területeken hatályát veszti, helyébe a
jelen határozattal elfogadott „T-1/mód/1” jelű tervlap szerinti megállapítások lépnek.
5. A határozat és a mellékletei az elfogadást követő napon lép hatályba. A határozatban
foglaltakat a hatályba lépést követően indított ügyekben kell alkalmazni.

Határidő: 2022.
Felelős: polgármester

………………………………….
Tóthné Kriszt Judit
polgármester

…………………………………
Katona Éva
jegyző
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1. sz. melléklet
„T-1/mód/1” jelű „Településszerkezeti Terv módosítása” c. tervlap
(léptékhelyes tervlap külön mellékelve)
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2. sz. melléklet

2. SZIGETCSÉP
TELEPÜLÉSSZERKEZETI
MÓDOSÍTÁSÁNAK LEÍRÁSA
2.1. BEVEZETŐ,
A
TELEPÜLÉSSZERKEZETI
MÓDOSÍTÁSÁNAK JOGSZABÁLYI ALAPJAI

TERV
TERV

Szigetcsép Településszerkezeti tervének alapját a 84/2000. (XII.06.) számú önkormányzati
határozattal elfogadott Településszerkezeti terv adja, amely a 2016-os évben módosításra
került.
A 2000-es évben készített Településszerkezeti terv a 18/1998. (III. 30.) KT határozattal
elfogadott Településfejlesztési koncepcióra épült.
A 2016-ban készített Településszerkezeti terv módosítása Szigetcsép nyugati részén
elhelyezendő 400/120 KV-os alállomás, valamint a meglévő Albertirsa-Martonvásár 400 KVos távvezetékről felhasítással kialakított új vezetékszakasz feltüntetése miatt vált szükségessé.
Az alállomás és az új vezetékszakasz az elmúlt években megépült.
2018-ban kezdődött el a 2013. január 1-vel hatályba lépett „a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.)
Kormányrendelet” alapján a Településfejlesztési koncepció felülvizsgálata, mely a
9/2021.(II.1.) KT határozattal került elfogadásra. Az új Településfejlesztési koncepció
meghatározta a település hosszú távú településfejlesztési elképzeléseit az országos, megyei és
térségi területfejlesztési koncepciókkal, valamint a megváltozott jogszabályi környezettel
összhangban. Az új Településfejlesztési koncepció a 63/2018. (XII.18.) KT határozattal
elfogadott Megalapozó vizsgálatra épült.
Jelen Településszerkezeti terv módosítását a hatályos Településfejlesztési koncepció
elhatározásain túlmenően, az alábbi jogszabályokban foglaltak is meghatározzák:
 2018. évi CXXXIX. tv. Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési
tervéről (továbbiakban: Trtv.)
 a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról
szóló 9/2019. (VI.14.) MvM rendelet
 Pest Megye Területrendezési tervéről szóló 10/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelet
 Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
(továbbiakban: Étv.)
 Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XIII.20.)
Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK)
 A településfejlesztési koncepciókról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet
 A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Kötv.)
 A 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet A kulturális örökség védelmével kapcsolatos
szabályokról
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További koncepciók és stratégiák, szakági jogszabályok:
 Európai Unió Agendája 2020
 1/2014. (I.3.) OGY határozat a Nemzeti Fejlesztés 2030-Országos Fejlesztési és
Területfejlesztési Koncepcióról (OFTK)
 Pest Megyei Területfejlesztési koncepció 2014-2030
 Pest Megyei Duna Stratégia 2014-2020
 Szigetcsép Megalapozó Vizsgálata (2018)
 Szigetcsép 2020-as évi Településfejlesztési Koncepciója
 Szakági területekre vonatkozó általános jogszabályok, környezet-, a természet- és
kulturális örökség-, az erdő-, a termőföld védelme, infrastruktúrák kialakítása,
elhelyezése, vízügyi stb.
A Településszerkezeti Terv módosításánál figyelembe kell venni a hatályos
Településfejlesztési koncepcióban meghatározott célok megvalósítását biztosítva, a
jogszabályi követelményeknek megfelelően:
 a település térbeli és szerkezeti fejlődésének irányait,
 a település területfelhasználást, a beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek
térbeli elhelyezkedését,
 a település működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra elemeinek a település
szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését,
 a település természeti- és épített örökségi értékei védelmével érintett területeket
(érvényesítve a más jogszabályokban elrendelt védelmeket),
 a veszélyeztetett területekre vonatkozó korlátozásokat,
továbbá
 az egyes területrészek területfelhasználási kategóriákba történő besorolását
 az országos és a térségi érdekek érvényesülését a területrendezési tervekben
foglaltak figyelembevételével
 a szomszédos, vagy más módon érdekelt települések rendezési terveinek
figyelembevételét, azok alapvető jogai érvényesülése érdekében

2.2.

TERÜLETFELHASZNÁLÁS

A területfelhasználás rendszere nem változik, a HÉV korszerűsítése kapcsán szükséges
területbővítés, kisajátítás révén az általános mezőgazdasági területek, erdőterületek, közúti és
kötöttpályás közlekedési területek területi kiterjedése kis mértékben nő/csökken. (Részletesen
lásd: Változások fejezet)
2.2.1. Beépítésre nem szánt területek
A tervmódosítás legnagyobb részt külterületi - az 0167/1, (319/1), 0127, 0162/57, 0162/34 0162/37, 0162/56 - 0162/57, (89), 1/4, 0160/1, 0105/6, (0129), 085/6, 0147/241, (0147/64),
0147/240, 085/100 és a 0147/48 hrsz-ú - ingatlanokat és közlekedési területet érint. A
tervmódosítás következtében a módosítással érintett ingatlanok az általános mezőgazdasági
terület, erdőterület és a közlekedési közúti terület-felhasználási kategóriából kötöttpályás
közlekedési terület-felhasználási kategóriába, valamint néhány helyen a kötöttpályás
közlekedési terület-felhasználási kategóriából közlekedési közúti terület-felhasználási
kategóriába kerülnek.
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2.2.2.1. Közlekedési és közmű-elhelyezési, hírközlési terület
A fejlesztés célja: a H6 Budapest - Ráckeve és a H7 Boráros tér – Csepel vonalak elővárosi
gyorsvasúti üzemű átalakítása, a vonatkozó állami és fővárosi városfejlesztési célkitűzésekkel
is összhangban, a HÉV-vonalak átfogó fejlesztésével, valamint teljes körű felújításával, a
HÉV vonalak Budapest, Kálvin térig mélyvezetésben történő meghosszabbításával.
Az előzetes tervek szerint Szigetcsép területén a HÉV-vonal korszerűsítése miatt Szigetújfalu
közig-határától a földút folytatódik a nyugati oldalon és egészen a közúti átjáróig szélesítések
történnek. Szigetcsép állomás területéig út számára kisajátítás történik. Az állomás átépítése a
HÉV jelenlegi területén valósul meg. Új peronok, B+R, P+R parkolók, buszforduló és
megállóhely, új állomási előtér valósul meg. Telekrendezés szükséges a közúti átjárónál és
kisajátítás a tervezett csonka-vágánynál.
2.2.2.2. Erdőterületek
Jelen tervmódosítás erdőterületet érint a 085/100 és 0167/1 hrsz-ú ingatlanokon. A
kisajátítással érintett erdőterületek kötöttpályás közlekedési terület-felhasználási kategóriába
kerülnek átsorolásra. Az erdészeti nyilvántartásnak megfelelően egyúttal az erdőterületek
lehatárolása pontosításra került a tervezési területen. Ennek megfelelően a 0167/1 hrsz-ú
terület „a” alrészlete, továbbá a 085/100 hrsz-ú terület északi nyúlványa is erdőterületbe került
besorolásra.
2.2.2.3. Mezőgazdasági területek
A tervmódosítás kis mértékben érint egyes HÉV területe mentén lévő általános
mezőgazdasági területeket. A kisajátítással érintett területek kötöttpályás közlekedési, illetve
közúti közlekedési terület-felhasználási kategóriába kerülnek átsorolásra. Egyes, korábban
mezőgazdasági terület besorolású területek (0167/1a hrsz-ú terület és 085/100 hrsz-ú terület
északi nyúlványa) az erdészeti nyilvántartásnak megfelelően erdőterületbe kerültek
átsorolásra. A mezőgazdasági területek területfelhasználási rendszere nem változik.

2.3. TÁJRENDEZÉS ÉS TERMÉSZETVÉDELEM
A tervezett módosítás a település kialakult tájszerkezetén nem változtat, új közlekedési
infrastrukturális elem nem jelenik meg a tájban. A területfelhasználás változások kis mértéke
miatt azok nincsenek a tájjellegre jelentős hatással.
A módosítással érintett területeket védett vagy védelemre tervezett természeti terület nem
érinti, nem részei továbbá európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű
területnek (Natura 2000 terület). A nyomvonal kis mértékben, a település déli közigazgatási
határánál érinti a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló
2018. évi CXXXIX. törvényben (Trtv.) megjelent országos ökológiai hálózat pufferterület
övezetét és a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő
szabályozásáról szóló 9/2019. (VI.14.) MvM rendeletben meghatározott tájképvédelmi terület
övezetét.
A HÉV-vonal a belterülettől délre továbbá egyik vagy mindkét oldalon történelmi borvidék
szőlőtermőhelyi kataszterébe tartozó területekkel határos. A tervezett kisajátítás a
szőlőkataszteri területeket a 0147/240 és 0147/241 hrsz-ú területeken érinti kis mértékben.
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Tekintettel a jelenleg is meglévő nyomvonalra és a tervezett változások nagyságrendjére, a
módosítás táj- és természetvédelmi szempontból jelentős hatást nem fog gyakorolni, a
meglévő táji, természeti értékekre, a tájképre nem lesz kedvezőtlen hatással.

2.4. A ZÖLDFELÜLETI RENDSZER
Jelen tervmódosítás következtében a település kialakult zöldfelületi rendszere nem változik.

2.5. AZ ÖRÖKSÉGVÉDELEM
A tervmódosítással érintett területen nyilvántartott műemlék, műemlék-együttes nem
található.
A HÉV állomás épülete helyi egyedi védelem alatt álló érték. A helyi védelemre vonatkozó
„Az egyedi védelemhez kapcsolódó tulajdonosi kötelezettségek” szabályozását Szigetcsép
Településképi rendelete (15/2017 ((XII. 19. önk. rend.) tartalmazza.
A terv készítése idején a tervmódosítással érintett területen nyilvántartott régészeti lelőhely
nem található.
Mivel meglévő HÉV-pálya felújításáról van szó, a tervezett fejlesztés és a hozzá tartozó
létesítményei, nem jelennek meg új művi elemként a tájban, így a tájképben,
településszerkezetben számottevő változást nem eredményeznek.

2.6. A KÖZLEKEDÉS
A fővárosi fejlesztési tervek szerint a H6 HÉV-vonal az északi és déli HÉV vonalak
összekötésével kialakuló észak-déli regionális gyorsvasút része lesz.
A tervezett Csepel-szigeti gerinc út nyomvonala időközben módosult, a jelen tervmódosítás
szerint.
A HÉV rekonstrukció keretében a szintbeni kereszteződések átépülnek.
Fejlesztés a települési utak közül a Szabadság utca és Petőfi Sándor utcák közötti szakaszt
érinti.
A HÉV-állomás autóbusz kapcsolatát a Petőfi Sándor utca végén forduló és a peronok mellett
fel-leszállóhely biztosítja.
A HÉV-állomáshoz kapcsolódóan a peronok északi és déli végén gyalogos keresztezés épül.
Az OTÉK előírásai szerint parkolók telken belül alakíthatók ki. A HÉV állomáshoz
kapcsolódóan 35 férőhelyes P+R parkoló és 3 állásos K+R hely kerül az állomás keleti
oldalára.

2.7. A KÖZMŰELLÁTÁS
Közművenkénti fejlesztési feladatok
Ivóvízhálózat
A tervezett fejlesztés megvalósítását követően, a pályakorszerűsítéshez kapcsolódó kiszolgáló
létesítményekben, vasúti épületekben a komfortos körülmények a teljes közműellátás
megoldásának igényét írják elő.
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A vasúti pálya és környezetének rekonstrukciójára szolgáló terület meglevő ivóvízhálózati
nyomvonalakat érint, amelyek védelmét, szükség esetén a kiváltását a vasútfejlesztés kapcsolt
beruházásaként meg kell oldani.
Vízelvezető hálózat
A tervezett, új vasútvonal környezetében elválasztott rendszerű vízelvezetést építettek ki. A
tervezett fejlesztés megvalósítását követően, a pályakorszerűsítéshez kapcsolódó kiszolgáló
létesítményekben, vasúti épületekben a komfortos körülmények a teljes közműellátás
megoldásának igényét írják elő.
A vasúti pálya és környezetének rekonstrukciójára szolgáló terület meglevő szennyvízhálózati
nyomvonalakat érint, amelyek védelmét, szükség esetén a kiváltását a vasútfejlesztés kapcsolt
beruházásaként meg kell oldani. A várható érintettségekről a beruházást előkészítő tervek
készültek, amelyben rögzítették a szükséges átépítési és kiváltási igényeket.
A terület a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004 (VII.21.) Korm. rendelet, valamint a
felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen levő települések besorolásáról
szóló 27/2004 (XII.25) KvVM rendelet szerint fokozottan érzékeny, azon belül kiemelten
érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen fekszik, továbbá a 9/2019 (VI.14.) MvM
rendelet 4. melléklete alapján kiemelt vízminőség-védelmi terület övezetén fekszik, illetve
hidrogeológia B védőterületen fekszik, ezek a természeti adottságok szigorúbb vízelvezetés
(csapadékvíz elvezetés) megoldást igényelnek.
A rekonstrukció keretében tervezett vasúthálózat fejlesztés javaslatában a vasúti pályáról a
csapadékvíz elvezetésére a jelenlegi műszaki megoldást tartották fenn, amelynél a
csapadékvíz a vasúti pálya mentén elszikkad. Az útátjárók víztelenítését szivárgók
kialakításával tervezik, amelyekkel összegyűjtött csapadékvizeket szikkasztó-párologtató
árkokba tervezik vezetni. Fel kell hívni azonban a figyelmet arra, hogy a talajba szikkasztás
csak vízjogi engedély alapján valósítható meg és a továbbtervezés során erre vonatkozóan a
szakhatóság hozzájárulásának a megszerzése szükséges.
A környezetvédelmi feltételek teljesítésére a kialakítandó parkoló felületekről a vizeket olaj és
hordalékfogón keresztül kell a vízelvezető hálózatba vezetni.
Villamosenergia ellátás hálózata
A tervezett vasúthálózat fejlesztési javaslatának megvalósítása villamosenergia ellátás
fejlesztést igényel, részben a vasúti pálya erőátviteli hálózatához, részben az irányításbiztonságtechnikai igényekhez.
A többi közműhöz hasonlóan a tervezett vasútfejlesztés és a környezetének a rendezése
meglevő villamosenergia hálózatokat is érint, amelyek védelmét, szükség esetén a kiváltását a
vasútfejlesztés kapcsolt beruházásaként meg kell oldani.
A tervezett vasúti pályát keresztező, oszlopokra fektetett 400 kV-os villamosenergia átviteli
távvezetékek nyomvonalát és biztonsági övezetének helyigényét figyelembe kell venni. A
vezetékek biztonsági övezetében való építés és területhasználati korlátozásokat a 2/2013 (I.
22.) NGM rendelet rögzíti.
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Földgázellátó hálózat
A vasúti pálya és környezetének rekonstrukciójára szolgáló területen az E-közmű
nyilvántartása alapján a 289+61,07 km-nél egy DN 110-es nagyközép-nyomású
földgázvezeték épült ki, amely a 319/2 hrsz-on üzemelő települési gázfogadó és
nyomáscsökkentő állomást táplálja be.
A nagyközép-nyomású földgázvezeték biztonsági övezetének helyigénye az E-közmű
adatszolgáltatás alapján 5-5 m. A gázelosztó vezeték biztonsági követelményeiről és
biztonsági szabályzatáról a 21/2018. (IX. 27.) ITM rendelet IV. Fejezete rendelkezik, amelyet
figyelembe kell venni és az ágazati előírásoknak megfelelően kell a korlátozásokat betartani.
Meg kell jegyezni, hogy a tervezett vasúti pálya északi szakaszát érinti:
- 282+55,97 km-nél – FGSZ Zrt. bányaüzemi hírközlési földkábel
- 282+62,01 km-nél – FGSZ Zrt. „Duna tartalékág” DN 600-as nagynyomású földgázszállító
vezeték
- 282+70,18 km-nél – FGSZ Zrt. „Vecsés – Ercsi” DN 600-as nagynyomású földgázszállító
vezeték
- 282+73,08 km-nél – FGSZ Zrt. bányaüzemi hírközlési földkábel
- 282+86,70 km-nél – MOL Nyrt. „Barátság II.” DN 600-as kőolajvezeték
- 282+90,95 km-nél – MOL Nyrt. „Algyő – Százhalombatta” DN 300-as kőolajvezeték
- 283+00,73 km-nél – MOL Nyrt. „Százhalombatta – Szajol” DN 150-es termékvezeték
- 283+08,51 km-nél – MOL Nyrt. „Százhalombatta – Szajol” DN 300-as termékvezeték
- 283+11,82 km-nél – MOL Nyrt. „Tiszaújváros – Százhalombatta” DN 200-as
termékvezeték
- 283+17,18 km-nél – MOL Nyrt. „Százhalombatta – Ferihegy” DN 150-es termékvezeték
- 283+22,25 km-nél – MOL Nyrt. tervezett DN 300-as termékvezeték
A gázipari létesítmények biztonsági övezetére az 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról
szóló 203/1998. (Xll.19.) számú kormány rendelet Vhr.19/A.§-a, tiltásokat és korlátozásokat
ír elő, melyeket a 79/2005. (X.11.) GKM rendelettel együtt a tervezés során figyelembe venni,
illetve betartani.
Elektronikus hírközlés
A vasúti pálya és környezetének beépített területe számára kiépített közszolgáltatói vezetékes
távközlési és műsorelosztó hálózatok a határoló utcákban rendelkezésre állnak.
A vasúti pálya és környezetének rekonstrukciójára szolgáló terület meglevő elektronikus
hírközlési nyomvonalakat érint, amelyek védelmét, szükség esetén a kiváltását a
vasútfejlesztés kapcsolt beruházásaként meg kell oldani. A várható érintettségekről a
beruházást előkészítő tervek készültek, amelyben rögzítették a szükséges átépítési és kiváltási
igényeket.

2.8.

KÖRNYEZETVÉDELEM

A HÉV-vonal tervezett korszerűsítése a környezeti elemek tekintetében jelentősebb
terhelésnövekedést nem idéz elő.
A környezeti zaj elleni védelem érdekében a HÉV megálló térségében szükséges zajárnyékoló
fal kialakítása, a környezetvédelmi engedélyben foglaltak szerint.
8

Szigetcsép

Településrendezési eszközök módosítása

Településszerkezeti terv

Környezetvédelmi szempontból egyéb iránt a módosítások nem igénylik a hatályos tervben
meghatározott környezetvédelmi javaslatok kiegészítést.

2.9.

VÉDŐTERÜLETEK, VÉDŐSÁVOK, KORLÁTOZÁSOK

2.9.1. Közlekedés védőterülete, védőtávolsága
─ közforgalmú vasút szélsővágányaitól 50-50 m
2.9.2. Közműlétesítmények védőterületei, védőtávolságai
Villamosenergia ellátás vonatkozásában:
─ A meglévő Albertirsa-Martonvásár 400 kV-os távvezetékről felhasítással kialakított új
vezetékszakasz, 16-16 m-es oszloptengelytől mért biztonsági övezete
Földgázellátással kapcsolatosan:
─ települési gázfogadó és nyomáscsökkentő, valamint a biztonsági övezete
─ nagyközép-nyomású hálózat nyomvonala, létesítményei és azok biztonsági övezete
─ a nagynyomású szállítóvezetékek és azok 35-35 m-es biztonsági övezeteinek helyigénye
Elektronikus hírközlés vonatkozásában:
─ a vezeték nélküli szolgáltatás létesítményei, antennái
2.9.3. Táj- és természetvédelem
2.9.3.1. Országos táj- és természetvédelem
─ ökológiai hálózat pufferterülete
─ tájképvédelmi terület övezete
2.9.3.2. Egyéb táji értékek védelme
─ történelmi borvidék szőlőtermőhelyi kataszterébe tartozó terület
2.9.4. Örökségvédelem
2.9.4.1. Országos művi értékvédelem
─ nyilvántartott régészeti lelőhely a tervmódosítással érintett területen nincsen
2.9.4.1.Helyi művi értékvédelem
─ helyi jelentőségű védett érték a HÉV-állomás épülete
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3. sz. melléklet
3.1.sz. melléklet

3. VÁLTOZÁSOK (BEAVATKOZÁSOK ÉS ÜTEMEZÉSEK)
A „VÁLT” jelű Területfelhasználás változásai c. (rajzi) melléklet mutatja be a hatályos
településszerkezeti terv és jelen településszerkezeti tervmódosítás eltéréseit.
A „VÁLT” jelű Területfelhasználás változásai c. (rajzi) melléklet a területhasználati
változásokat területi kiterjedéssel és azonosító jellel mutatja be. A területfelhasználás
változással érintett területek részletesen a Változások c. táblázatban kerülnek felsorolásra, az
érintett területek azonosítása, nagyságának meghatározása, a területfelhasználás
módosításának és a módosítás indokának bemutatása által.
A HÉV-vonal korszerűsítésével kapcsolatban a változtatási szándékok elsősorban a
külterületre irányulnak.
Az alábbi táblázat a „VÁLT” jelű Területfelhasználás változásai c. tervlapon jelölt területek
részletes bemutatását tartalmazza.
VÁLTOZÁSOK TÁBLÁZAT JELMAGYARÁZATA
(zárójelben a területfelhasználások korábbi jele)
BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK:
KÖu = közúti közlekedési terület
KÖk = kötöttpályás közlekedési terület
M = általános mezőgazdasági terület
E = erdőterület

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET
BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETBŐL
Hrsz.

Területfelhasználás változás

1.

0167/1a

0,0600

Jelenlegi
területhasználat
E

Tervezett
területhasználat
KÖk

2.

(319/1)

0,1137

KÖu

KÖk

3.

0162/53

0,0064

M

KÖu

4.

(319/1)

0,0440

KÖu

KÖk

5.

0162/57

0,0002

M

KÖk

6.

0162/56

0,0001

M

KÖk

7.

0162/37

0,0012

M

KÖk

8.

0162/36

0,0039

M

KÖk

9.

0162/35

0,0025

M

KÖk

10.

0162/34

0,0001

M

KÖk

11.

0127

0,1014

KÖk

KÖu

Változás indoka

H6 HÉV-vonal korszerűsítése

Sorszám

Területnagyság
(ha)
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12.

(89)

0,0024

KÖu

KÖk

13.

1/4

0,1292

KÖu

KÖk

14.

0160/1

0,0521

M

KÖk

15.

0105/6

0,0168

M

KÖk

16.

0105/5

0,0095

M

KÖk

17.

(0129)

0,0118

KÖu

KÖk

18.

(0129)

0,1703

KÖu

KÖk

19.

085/6

0,0396

M

KÖk

20.

(0129)

0,0447

KÖu

KÖk

21.

085/6

0,0071

M

KÖk

22.
23.

0147/241
(0147/64)

0,0218
0,0101

M
KÖu

KÖk
KÖk

24.

0147/240

0,0105

M

KÖk

25.

085/7

0,0039

M

KÖu

26.

085/6

0,0016

M

KÖu

27.

085/100

0,0164

M

KÖk

28.

085/100

0,0245

M

KÖk

29.

085/100

0,0537

M

KÖk

30.

085/100

0,0726

E

KÖk

31.

(0129)

0,0877

KÖu

KÖk

A

0167/1a

1,8254

M

E

B

085/100

0,6774

M

E

Területfelhasználási egység
KÖu
KÖk
M
E

Változás iránya
növekmény (ha)
csökkenés (ha)
0,1133
0,6139
1,0065
0,1014
0
2,7747
2,5028
0,1326

erdészeti
adatszolgáltatás

Változás összesen (ha)
-0,5006
+0,9051
-2,7747
+2,3702

3.2. sz. melléklet
„Vált” jelű „Területhasználat változásai” tervlap
(a tervlap a rajzi melléklet c. fejezetnél található)
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A Helyi Építési Szabályzat és a bel- és külterületi Szabályozási terv
módosítása
A H6 jelű (Ráckevei) HÉV-vonal korszerűsítése miatt vált szükségessé a település
településrendezési eszközeinek a módosítása. A tervmódosítás tartalmazza a hatályos belterületi
Szabályozási tervlapok (M=1:2 880) és a külterületi Szabályozási tervlap (M=1:10 000)
módosítását oly módon, hogy a tervlapokon jelölésre került a tervezési terület. A módosítás alá vont
területre külön M=1:4000-es méretarányban Szabályozási terv (T-5) készült a H6 HÉV-vonal
Szigetcsépi szakaszára vonatkozóan.
A H6 HÉV-vonal Szabályozási Terv alaptérképe a Lechner Tudásközpont által biztosított állami
alaptérkép. Szigetcsép új tervei a jogszabályban meghatározott határidőre fognak elkészülni szintén
az új állami alaptérképre és majd ekkor kerül beillesztésre a H6 HÉV-vonal Szabályozási terve a
település Szabályozási tervlapjaiba.
Az elkészült engedélyezési tervben meghatározott kisajátítási vonal adta a szabályozási vonal
alapját. Lehatárolásra került a HÉV-állomás területe, mely kötöttpályás közlekedési területi
(KÖk-1) övezeti besorolást kapott, a vasúti pályatest vonalát kötöttpályás közlekedési területi
(KÖk-2) övezetbe soroltuk.
Néhány helyen továbbá általános mezőgazdasági övezetből (Má) és erdőterületből (E) közúti
közlekedési terület, kiszolgáló út (KÖu-2) került kiszabályozásra.

Rajzi melléklet
T-2/B/mód/1 jelű tervlap: Szabályozási terv (belterület) módosítása (M=1: 2 880)
T-2/C/mód jelű tervlap: Szabályozási terv (belterület) módosítása (M=1: 2 880)
T-3/mód/1 jelű tervlap: Szabályozási Terv (külterület) módosítása (M=1:10 000)
T-5 jelű tervlap: Szabályozási terv a HÉV-vonal területére vonatkozóan (M=1:4 000)
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Szigetcsép község Önkormányzat Képviselő-testületének
………………………………………..Önkormányzati rendelete
Szigetcsép Helyi Építési Szabályzatról szóló
9/2000. (XII.06.) számú Önkormányzati rendelet módosításáról
Szigetcsép község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében, és a 62. § (6) bekezdés 6)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdésének 6. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:

1.§ Szigetcsép község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2000. (XII.06.) számú önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: R.) 1.§ (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A rendelet hatálya a mellékelt Szabályozási tervlap-részleteken (T-2/B/mód, T-3/mód,) a
módosított szabályozással érintett területekre, továbbá a Déli Gazdasági terület szabályozása a T-4
jelű Szabályozási Terv, valamint a H6-HÉV-vonal területére vonatkozó szabályozás a T-5 jelű
Szabályozási terv szerinti területekre terjed ki.
Szigetcsép község Önkormányzat 9/2000. (XII.06.) Ökr. számú rendeletét (a továbbiakban: R.) – a
Helyi Építési Szabályzatról – ezen rendelet előírásaival együtt kell alkalmazni.
Ezen rendelet mellékletein a módosított szabályozással érintett területeken a 9/2000. (XII.06.) Ökr.
számú rendelet mellékletét képező szabályozás hatályát veszti.
Mellékletek:
─T-2/B/mód jelű tervlap: Szabályozási tervlap (Polgármesteri Hivatal bővítése)
─T-2/B/mód/1 jelű tervlap: Szabályozási terv (belterület) módosítása
─T-2/C/mód jelű tervlap: Szabályozási terv (belterület) módosítása
─T-3/mód jelű tervlap: (külterületi) Szabályozási tervlap (400/120 kV-os alállomás területe és a
tervezett új 400kV-os távvezeték nyomvonala)
─T-3/mód/1 jelű tervlap: Szabályozási terv (külterület) módosítása
─T-4 jelű tervlap: Szabályozási tervlap (Déli Gazdasági terület Szabályozási terve)
─T-5 jelű tervlap: Szabályozási terv a HÉV-vonal területére vonatkozóan (M=1:4 000)
2.§ A R. 30.§ a következő (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) A kötött pályás közlekedési területre (KÖk) vonatkozó szabályok:
Övezeti jel

Beépítési
módja

KÖk-1
KÖk-2

SZ
-

Kialakítható
telek legkisebb
területe
(ha)

1,5 ha
-

Beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke
%

10
-

Terepszint alatti Az
építés mértéke épületmagasság
%
legnagyobb
mértéke (m)

0
-

5,5
-

A KÖk-1 övezetben az építési hely határainak meghatározásánál a következőket kell figyelembe
venni:
Előkert: 0,00 m
Oldalkert: 0,00 m
A tervezett épületek az építési helyen belül helyezendők el.
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3.§ A R. 30.§-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki:
„(13) Közlekedési létesítmények kialakítása, fejlesztése esetén a vonatkozó jogszabályokban foglalt
zajvédelmi és egyéb környezetvédelmi követelményeknek teljesülniük kell. Közlekedési
létesítmények megvalósítása, fejlesztése a beruházás megvalósítására vonatkozó környezetvédelmi
engedélyben meghatározott környezetvédelmi előírások betartásával, a zajvédelmi intézkedések
megvalósításával történhet.”
4.§ A R. 31.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(5) A közigazgatási területen
a) a szükséges útrekonstrukciók során a közművek egyidejű rekonstrukciójáról, vagy építéséről
gondoskodni kell,
b) Kiemelt vízminőség védelmi területen új beépítésre szánt területhasznosítás csak a teljes
közműellátás, illetve az ahhoz szükséges közcsatornás szennyvízelvezetés biztosításával
alakítható ki.
c) a talaj- és talajvízadottságok, a felszín alatti vízkészlet védelme érdekében a létesítmények
részére szennyvízszikkasztás nem engedélyezhető. A felszín alatti vizek és vízbázisok védelme érdekében sem a szennyvíz, sem a tisztított szennyvíz mindennemű szikkasztása (beleértve az időszakos vízfolyásba, földmedrű árokba való bevezetését is) a település teljes területén tilos.
d) a szennyvízelvezetés megvalósulásáig az ivóvíz bekötéssel rendelkező épületekben
egyedi - vízzáró kialakítású - közműpótló kisberendezéseket kell építeni,
e) a meglévő és tervezett közművek (hálózatok és műtárgyak):
 vízellátás,
 szennyvízelvezetés,
 csapadékvíz elvezetés,
 villamosenergia-ellátás,
 vezetékes gázellátás,
 hírközlés,
számára a helyigényt az utak szabályozási szélességén belül kell biztosítani.
5.§ A R. 31.§-a az alábbi új (5a) bekezdéssel egészül k:
„(5a) Ha a telek beépítése, burkoltság növelése hatására az elvezetendő csapadékvíz mennyisége
meghaladja a vízelvezető hálózat befogadó képességét, a csapadékvíz helyi visszatartására telken
belül helyi záportárolót kell létesíteni. A záportároló méretét úgy kell meghatározni, hogy minden
megkezdett 20 m2 burkolt felület után minimum 1 m3 helyi záportároló térfogatot kell kialakítani
(ha ennek növelését a felszíni vízelvezető-hálózat kezelője nem kéri), amelyből a csapadékvizet
késleltetve (a felszíni vízelvezető-hálózat kezelője által meghatározottak szerint) kell a közterületi
felszíni vízelvezető-rendszerbe vezetni. A záportárolót egyéb vízgazdálkodási célra (locsolóvíz tárolóként) hasznosítani nem lehet. Vízgazdálkodási célú víztárolóként külön tároló létesítendő.”
6.§ A R. 40.§ a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Kisajátítás
A H6 HÉV-vonal korszerűsítése, illetve fejlesztése miatt szükséges kismértékű kisajátítás néhány ingatlannál kiszolgáló út céljára a településrendezési feladatok megvalósításához. A kiszolgáló út céljára történő lejegyzést az országos érvényű jogszabály1 szerint kötelező végrehajtani.
7. §. (1) E rendelet mellékletei:
1

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 27.§-a
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a) 1. melléklet: T-2/B/mód/1 és T-2/C/mód jelű Szabályozási terv (belterület) módosítása (M=1:2
880)
b) 2. melléklet: T-3/mód/1 jelű Szabályozási terv (külterület) módosítása (M=1:10 000)
c) 3. melléklet: T-5 jelű Szabályozási terv a HÉV területére vonatkozóan (M=1:4 000)
(2) A R. mellékleteit képező T-2/B és T-2/C jelű belterületi szabályozási tervlapok a jelen rendelet
1. mellékletét képező T-2/B/mód/1 és T-2/C/mód jelű szabályozási tervlapon jelölt területeken, a R.
mellékletét képező T-3 jelű külterületi szabályozási tervlap a jelen rendelet 2. mellékletét képező T3/mód/1 jelű szabályozási tervlapon jelölt területen hatályukat vesztik, helyükbe a jelen rendelet 3.
mellékletét képező T-5 jelű szabályozási tervlap rendelkezései lépnek.
8. § Ez a rendelet a jóváhagyását követő napon lép hatályba.
Szigetcsép, 2022.
………………………………….
Tóthné Kriszt Judit
polgármester

…………………………………
Katona Éva
jegyző

A rendelet kihirdetve:
2022.

Katona Éva
jegyző

4

BAU-URB
Tervező és Tanácsadó Kft.

Tsz.: 71/2021.

1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94.
Tel/Fax.: 319-36-44

Szigetcsép
ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK
(Településszerkezeti Tervhez és Helyi Építési Szabályzathoz)

Budapest, 2022. május hó

Szigetcsép

Településrendezési eszközök módosítása

Alátámasztó munkarészek

A TSZT és HÉSZ közös alátámasztó javaslati munkarészei
1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI VIZSGÁLATOK ÉS JAVASLATOK KIEGÉSZÍTÉSE
(Településszerkezet, terület-felhasználása)
A tervezett módosításra, ill. kismértékű terület-felhasználási változtatásra a HÉV-vonal
pályatestének mentén kerül sor. A terv a nyomásközpontnál javasol belterületi
határmódosítást. A tervezett kismértékű módosításokkal a településszerkezet nem változik.
1.1. Beépítésre szánt területek
A H6 HÉV-vonal korszerűsítése kapcsán tervezett módosítások, tervezett kisajátítások a
település beépítésre szánt területeit nem érintik, új beépítésre szánt terület nem kerül
kijelölésre.
1.2. Beépítésre nem szánt területek
A tervmódosítás jellemzően külterületi ingatlanokat és közlekedési területeket érint.
A módosítással érintett ingatlanok az általános mezőgazdasági (MI), erdő (E) és a közlekedési
közúti terület-felhasználási kategóriából (KÖu) kötöttpályás közlekedési terület-felhasználási
kategóriába (KÖk), valamint néhány helyen a kötöttpályás közlekedési terület-felhasználási
kategóriából (KÖk) közlekedési közúti terület-felhasználási kategóriába (KÖu) kerülnek.

2. TÁJRENDEZÉSI VIZSGÁLATOK ÉS JAVASLATOK KIEGÉSZÍTÉSE
Tájhasználat, tájszerkezet
A H6 HÉV nyomvonala Szigetcsép közigazgatási területét É-D-i irányban szeli át, nagyjából
két egyenlő térrészre osztva a közigazgatási területet. A HÉV vonala a belterületet nyugatról
kerüli, jellemzően mezőgazdasági területekkel, kisebb részben erdőterületekkel határos. A
mezőgazdasági területek részben szántó, részben szőlő, gyümölcs műveléssel hasznosítottak,
a hatályos településrendezési eszközökben általános mezőgazdasági területbe soroltak. A
tervezett korszerűsítés során a HÉV nyomvonala nem változik, minimális új
területigénybevétel történik, mely részben erdőterületet, részben mezőgazdasági területet
érint, a tájszerkezetre, településszerkezetre nincs módosító hatással.
A H6 HÉV vonal térségének tájhasználata
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Szigetcsép területén a H6 HÉV nyomvonala és annak környezete országos jelentőségű védett
vagy védelemre tervezett természeti területnek, európai közösségi jelentőségű
természetvédelmi rendeltetésű területnek (Natura 2000 terület) nem része. A nyomvonal kis
mértékben, a település déli közigazgatási határánál érinti a Magyarország és egyes kiemelt
térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben (Trtv.)
meghatározott országos ökológiai hálózat pufferterület övezetét és a területrendezési tervek
készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI.14.) MvM
rendeletben lehatárolt tájképvédelmi terület övezetét.
A HÉV-vonal a belterülettől délre továbbá egyik vagy mindkét oldalon történelmi borvidék
szőlőtermőhelyi kataszterébe tartozó területekkel határos, e területeket a tervezett kisajátítás a
déli vasúti átjárónál érinti kis mértékben.
Tekintettel a jelenleg is meglévő nyomvonalra és a tervezett változások nagyságrendjére, a
módosítás táj- és természetvédelmi szempontból jelentős hatást nem fog gyakorolni, a
meglévő táji, természeti értékekre, a tájképre nem lesz kedvezőtlen hatással. (Lásd még:
Környezetvédelmi javaslatok – Élővilágra gyakorolt hatások)
Táji, természeti értékek a H6 HÉV vonal térségében

Biológiai aktivitásérték változása
A tervmódosítás során új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, így a vonatkozó
jogszabályok – 1997. évi LXXVIII. tv. 7. § (3) b) pont és 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet
18. § (1) bekezdése – értelmében a biológiai aktivitásérték egyenleg fenntartását nem kell
igazolni.

3. ZÖLDFELÜLET-RENDEZÉSI
VIZSGÁLATOK
ÉS
JAVASLATOK
KIEGÉSZÍTÉSE
A módosítással érintett területen az HÉV megállóhely zöldfelületei, fásított, parkosított
területe új zöldfelületi elemként jelennek meg a település zöldfelületi rendszerében. A
területen követelmény a rendezett, reprezentatív környezet kialakítása. Nagy esztétikai értékű
zöldfelület változatos növényfajokból álló, vegyes kiültetéssel (gyep, cserjék, fák, évelők,
egynyáriak együttes alkalmazása) érhető el.
A vasútterület feltárását, kiszolgálását biztosító utak kialakításakor is kiemelt figyelmet
javasolt fordítani a környezetrendezésre, az utak menti fásításra, növénytelepítésre.
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A tájkarakter erősítése érdekében a zöldfelületek kialakítása során javasoljuk a termőhelyi
adottságoknak megfelelő, hazánkban honos növényfajokat előnyben részesíteni az exóta, tájba
nem illő tű- és lomblevelű örökzöldekkel szemben.
4. KÖRNYEZETVÉDELMI VIZSGÁLATOK ÉS JAVASLATOK KIEGÉSZÍTÉSE
A HÉSZ tartalmazza a betartandó környezeti feltételeket. Környezetvédelmi szempontból a
módosítások nem igénylik az előírások kiegészítését.
A H6 HÉV vonal korszerűsítését célzó projektre környezeti hatásvizsgálati eljárás került
lefolytatásra. A „H6 HÉV vonal korszerűsítése és meghosszabbítása Kálvin térig külső
felszíni szakasz” c. KHT dokumentációt (a továbbiakban: KHT) a Vibrocomp Kft. készítette
el 2020-21-ben a Kontúr Csoport Kft. megbízásából. A környezeti hatásvizsgálati eljárást
környezetvédelmi engedély megadásával zárta le a Pest Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Hulladékgazdálkodási és Bányafelügyeleti Főosztálya
(ügyiratszám: PE/06/KTF/21437-44/2021), mely engedély a forgalmi adatokban időközben
bekövetkező változás miatt 2022-ben módosult (üi.sz.: PE/06/KTF/04392-16/2022). A
módosítás Szigetcsép közigazgatási területére vonatkozva változást nem eredményezett.
A környezeti hatásvizsgálati eljárás során feltárásra kerültek a várható környezeti hatások és
meghatározásra kerültek a szükséges intézkedések. Az alábbiakban környezeti elemenként,
hatótényezőnként ez alapján értékeljük a tervezett HÉV korszerűsítés várható környezeti
hatásait.
A talajra és a termőföldre
A módosítással érintett terület művelt mezőgazdasági területekkel, erdőterületekkel határos. A
kisajátítással érintett, művelésből kivonásra kerülő terület mindössze 0,33 ha, ebből 0,21 ha
erdőterület, 0,06 ha szántóterület, 0,03 ha gyepterület és 0,03 ha szőlőterület kerül művelésből
kivonásra. A kisajátítással érintett területek között települési viszonylatban átlagosnál jobb
minőségű termőföld is szerepel, ilyen az érintett szőlőterület, valamint a szántóterületekből
0,006 ha terület, melyek az OTrT alapján nem részei sem a kiváló, sem a jó termőhelyi
adottságú szántóterület övezetének. Tekintettel a beruházás helyhez kötött voltára (meglévő
nyomvonalas létesítmény korszerűsítése), a tervezett módosítás a termőföldvédelmi
érdekekkel nem ellentétes.
A tervezési területen feltárt talajszennyeződés nem található, a vonatkozó környezeti
feltételek és környezetvédelmi jogszabályok betartása esetén a tervezett korszerűsítés
megvalósulását követően sem várható a talaj szennyeződése.
A felszíni és felszín alatti vizek védelme
A tervezési terület térségében sem a vasúti pálya mentén, sem azt keresztező vízfolyás nem
található.
Szigetcsép a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján a felszín alatti víz állapota
szempontjából fokozottan érzékeny, illetve kiemelten érzékeny területen lévő település. A
nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről szóló
43/2007. (VI.1.) FVM rendelet értelmében továbbá nitrátérzékeny területnek minősül. A H6

3

Szigetcsép

Településrendezési eszközök módosítása

Alátámasztó munkarészek

HÉV nyomvonala érinti az FKI-KHO:745-2/2017. számon módosított, KTVF:3343-1/2010.
számon előzetesen lehatárolt Tököl-Szigetújfalu Vízbázis hidrogeológiai „B” védőterületét.
„A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények
védelméről” szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet alapján (5. sz. melléklet) a vízbázisok
hidrogeológiai „B” védőterületén nincs korlátozva a vasútvonal és kapcsolódó
létesítményeinek (útátjárók, P+R parkolók) létesítése, azonban az építés és az üzemeltetés
során is fokozott figyelemmel kell lenni a szennyezések megelőzésére. Megfelelő
munkafegyelem mellett a felszín alatti víz terhelése elkerülhető. A P+R parkoló csapadékvíz
elvezető rendszerébe olajfogó, tisztító műtárgy beépítése tervezett, ezért az elvezetett
csapadékvizek sem közvetlenül, sem közvetve nem szennyezik a felszín alatti vizeket, így a
vízbázisokat sem.
A vizekre és a földtani közegre nézve a tervezett módosítás a környezeti feltételek és
környezetvédelmi jogszabályok betartása esetén nincs negatív hatással.

Vízbázis védőterületek elhelyezkedése Szigetcsép közigazgatási területén

A levegőre
A tervezési területhez legközelebbi, Tökölön működő automata mérőállomás elmúlt 5 éves
adatai alapján megállapítható, hogy a terület levegőminősége jó, éves egészségügyi határérték
túllépés egyik vizsgált komponens esetében sem történt. Az építés idején várható levegőre
gyakorolt kedvezőtlen hatások a környezetvédelmi engedélyben előírt védelmi intézkedések
betartásával jelentősen csökkenthetők.
A tervezett korszerűsítés várhatóan jelentősebb többletterhelést a levegőre nézve nem jelent.
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Az élővilágra
A tervezett módosítás területén Natura 2000 területként nyilvántartott terület, országos vagy
helyi jelentőségű védett természeti terület nem található, a nyomvonal csupán az országos
ökológiai hálózat pufferterületét érinti a település déli közigazgatási határánál. A területre
egykor jellemző természetes vegetációk (homoki gyepek, kaszálórétek, nyárligetek,
tölgyerdők) már nem találhatók meg a területen, helyüket szántók és kultúrerdők,
szőlőültetvények foglalták el. A vasútvonal mentén található erdők telepített akácos erdők. A
vasútvonalat továbbá sok helyen fásszárú növényzet kíséri, melyek javarészt nem őshonos
fajú facsoportok, zöld sávok, őshonos állomány csak néhány helyen található. Védett
növényfaj előfordulását az élőhelyvizsgálat nem tárt fel. A védett állatfajok közül elsősorban
a HÉV-pályát kísérő erdősávokban előforduló általánosan védett énekesmadarak említhetők.
A tervezett módosítások természetvédelmi, tájvédelmi érdeket nem sértenek.
Környezeti zaj elleni védelem
A módosítással érintett területen közlekedési eredetű környezeti zaj a HÉV forgalmából és a
tervezett P+R parkoló forgalmából adódik majd, üzemi eredetű zajterhelés a telepítésre kerülő
áramátalakítók transzformátorai okoznak majd.
A H6 HÉV vonal Szigetcsép belterületének nyugati határán húzódik. A belterület falusias
lakóterületei a vasútterülettel nem közvetlenül érintkeznek, azokat közút választja el a
vasútterülettől. A legközelebbi lakóépület (hrsz.: 151/1) a HÉV nyomvonaltól 20 m-re
található. A tervezett módosítás keretében új zajtól védendő létesítmény, terület nem kerül
kijelölésre Szigetcsép közigazgatási területén.
A HÉV jelenleg is környezeti zajforrás a területen, melynek korszerűsítése távlatban többlet
forgalom emelt sebességgel való elvezetését jelenti a hálózaton.
A 27/2008. (XII.3.) sz. KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. sz.
melléklete szerint a közlekedéstől származó zajterhelés vasúti mellékvonaltól származó zajra
falusias lakóterületen nappal 60 dB, éjjel 50 dB. Ugyanennyi a határérték a P+R parkoló
közúti forgalmából adódó zajterhelés vonatkozásában is.
A Rendelet 4. § (5) bekezdése a meglévő közlekedési útvonal vagy létesítmény
korszerűsítése, útkapacitás bővítése utáni állapotra az alábbiakat írja elő:
 a 3. melléklet határértékei érvényesek, ha a változást közvetlenül megelőző állapotra
vonatkozó számítások és mérések a határérték teljesülését igazolják;
 legalább a változást megelőző zajterhelést kell követelménynek tekinteni, ha a változást
megelőző állapotra vonatkozó számítások vagy mérések a határérték túllépést igazolják.
A jelenlegi és távlati mértékadó vasúti közlekedésből származó környezeti zajszinteket a
KHT alapján ismertetjük. E szerint Szigetcsép területén sem a mérési ponton (Szigetcsép,
Szabadság u. 114/A sz. alatt álló lakóépület), sem a számítással meghatározott további
vizsgálati pontokon nem haladja meg a jelenlegi környezeti zajszint a vonatkozó
határértékeket. A HÉV forgalomtól származó távlati (2035) zajterhelés is csak egy vizsgálati
ponton (hrsz.: 151/1) haladja meg az éjjeli zajterhelési határértéket, 0,6 dB mértékkel. A
zajterhelés elleni védelem érdekében a KHT zajvédelmi intézkedésként zajárnyékoló fal
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létesítését írja elő a 292+80 és 293+85 hm szakaszok között 105 méter hosszon, mely a
Szabályozási terven feltüntetésre került.
A KHT számításai szerint jelenleg nincs határérték feletti közúti zajterhelés az állomás
környékén. A tervezett P+R parkoló forgalma sem terheli majd határérték feletti mértékben a
környező lakóterületeket, ezért zajvédelmi intézkedés nem szükséges.
A területi besorolásoknak megfelelően az üzemi zaj határértéke nappal 50 dB, éjjel 40 dB a
lakóterületeken. A KHT számítási eredményei alapján megállapítható, hogy sem nappal, sem
éjjel nem várható határérték feletti zajterhelés a telepítésre kerülő áramátalakítók
transzformátorai okozta zaj következtében.
A H6 HÉV vonalon zajló vasúti közlekedés nem csak zaj, hanem rezgésforrás is. A KHT-hoz
készült rezgésterhelési vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a rezgésterhelés Szigetcsép
területén a védett épületekben határérték alatt található. Szigetcsép területén a vizsgálatok
alapján rugalmas sínágyazat beépítése nem szükséges.
Hulladékgazdálkodás
A tervezett módosítás következtében a keletkező hulladékok mennyiségének jelentősebb
növekedésével nem kell számolni. A keletkező hulladékot kizárólag engedéllyel rendelkező
hulladékkezelőnek lehet átadni, a közelség elvét és a gazdaságosság elvét betartva, minden
esetben a hulladékhasznosítással történő kezelési módot előnyben részesítve.

5. KÖZLEKEDÉSI VIZSGÁLATOK ÉS JAVASLATOK KIEGÉSZÍTÉSE
KÖZLEKEDÉSI VIZSGÁLAT
1. Hálózati kapcsolatok
Szigetcsépnek nincs közvetlen főúthálózati kapcsolata, az M0 autópályától 17 km-re van, az
51. számú főút az 5101 és 51104 jelű utak hídjain érhető el.
A Csepel – sziget keleti része településeinek forgalmát az 51107 jelű út bonyolítja le.
A Szigetcsép nyugati külterületén áthaladó 5101 jelű útnak nincs a belterülettel kapcsolata.
A közösségi közlekedés két fő iránya egyrészt a Budapest – Ráckeve HÉV vonal, másrészt az
51107 jelű úton közlekedő Volánbusz helyközi járatok Csepel illetve Szigethalom felé.
2. Közúti közlekedés
Országos utak
A nyugati külterületen észak – déli irányban húzódó 5101 jelű út, 2x1 sávos, külterületi
jellegű, forgalma 1788 E/nap.
A település belterületén észak – déli irányban, a Fő utcán halad át az 51107 jelű Tököl –
Ráckeve bekötő út. A déli szakasza külterületi jellegű 2x1 sávos, forgalma 5154 E/nap.
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Az 51107 jelű úttól Szigetcsép HÉV megállóhely kapcsolatát biztosítja az 51304 jelű bekötő
út a Szabadság utca – Váczi Mihály utca – Petőfi utca vonalán, teljes hosszban belterületi
jellegű. Forgalma 1780 Ej/nap.

Települési utak
A belterület közúthálózata megfelelően kiépített.
A fontosabb települési utak a Ráckevei Dunaág menti üdülőterületek megközelítését biztosító
Majosi út és Dunasor utca. Az északi területek kapcsolata a Barátság utca.
A HÉV vonalat a belterület északi határánál keresztezi a Kossuth Lajos utcától a MAVIR
alállomásig vezető út.
A település déli külterületén szintben keresztezi a HÉV vonalat a Tangazdaság utca.

3. Közösségi közlekedés
Kötöttpályás hálózat
A Budapest – Ráckeve HÉV vonal a település központjától nyugatra 1,0 km-re halad el. A
HÉV vonal egyvágányú, 30 perces követési idővel közlekedik.
Autóbusz kapcsolatok
Az 51107 jelű úton közlekednek Ráckeve – Budapest, Csepel irányban a 675 és 676 számú
helyközi járatok. A járatoknak a belterületen a községházánál a Fő utca 67. számnál és a
temetőnél van megállójuk.

4. Kerékpáros és gyalogos közlekedés
A településen nincs kiépített kerékpáros infrastruktúra.

5. Parkolás
A település központjában az intézményekhez szükséges megfelelő kapacitású parkoló van. A
Szabadság utca mentén merőleges parkolósáv épült.
A HÉV állomásnál nincs kiépített P+R parkoló.

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS
1. Hálózati kapcsolatok
A Csepel – sziget észak-déli forgalmának a belterületek elkerülésével történő lebonyolítására
tervezett Szigetszentmiklós (M0) – Ráckeve főút (Csepel-szigeti gerincút) Szigetcsép
területén a HÉV vonal nyugati oldalára kerül.
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A Ráckevei HÉV vonal a fővárosi fejlesztési tervek szerint az északi és déli HÉV vonalak
összekötésével kialakuló észak – déli regionális gyorsvasút része lesz.

2. Közúti közlekedés
Az 5101 jelű út és az 51107 jelű út külterületi szakaszán, az út jellegét megtartva, az 50 m
védőtávolságon belül a kerítés az út tengelyétől 20 méterre, építmény 30 méterre helyezhető
el.
Az utak tervezési osztályba sorolása:

A távlati Szigetszentmiklós (M0) – Ráckeve főút

5101 jelű út
51107 jelű út
51304 jelű bekötő út
települési gyűjtőutak
települési kiszolgáló utak
tervezési osztálya K.IV.A.

K.V.A.
K.V.A.
B.V.c.B.
B.V.c.B.
B.VI.d.B.

3. Közösségi közlekedés
A Ráckevei HÉV vonal fejlesztésének előkészítő szerint a második vágány Szigetcsép és
Szigetszentmárton között kiépül. Szigetcsép állomáson a tervezett két szélső peron a Petőfi
Sándor utca és Szabadság utca közé kerül, 120 méter hosszú.
A hév állomás autóbusz kapcsolatát a Petőfi Sándor utca végén forduló és a peronok mellett
fel – leszállóhely biztosítja.

4. Kerékpáros és gyalogos kapcsolatok
A Ráckevei Duna-ág mentén kerékpáros útvonal kiépítése várható. A település kiszolgáló
útjain a kis forgalom miatt önálló kerékpárút építése nem szükséges. A HÉV állomáshoz
kapcsolódóan a peronok északi és déli végén gyalogos keresztezés épül.

5. Parkolás
Az egyes területegységek OTÉK szerinti parkolási igénye telken belül biztosítandó.
A Ráckevei HÉV Szigetcsép állomásához kapcsolódóan 35 férőhelyes P+R parkoló és 3
állásos K+R hely kerül az állomás keleti oldalára.
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KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI JAVASLAT

9

Szigetcsép

Településrendezési eszközök módosítása

Alátámasztó munkarészek

H6 HÉV-VONAL KORSZERŰSÍTÉSE ÁLTAL A HÉV-ÁLLOMÁS ÉS
A SZINTBENI ÁTJÁRÓK TERVEZETT KIALAKÍTÁSAI
(Kivonat: „H6/H7 HÉV vonalak korszerűsítése és meghosszabbítása a Kálvin térig - „K”
külső felszíni szakasz vasútépítés engedélyezési tervéből”)
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6. KÖZMŰVESÍTÉSI VIZSGÁLATOK ÉS JAVASLATOK KIEGÉSZÍTÉSE
Közmű és elektronikus hírközlés összefoglaló helyzetértékelése
A HÉV pálya és kiszolgáló létesítményeinek korszerűsítése során várható területváltozási
igény biztosítására készül a településrendezési terv rész-módosítása. A vasút korszerűsítését
előkészítő tervek alapján a pályatesten kívül a kiszolgáló infrastruktúra teljes körű
korszerűsítését is szeretnék, amelyhez komolyabb közműfejlesztési feladatok is
kapcsolódnak.
A pályakorszerűsítéséhez a felszíni vízrendezés, csapadékvíz elvezetés megoldása, az
erőátvitel fejlesztés, a biztonságtechnikai felszerelés szükséges. Az erőátvitelhez és irányításbiztonságtechnikai igényekhez szükséges hálózatok helyfoglalása a pálya számára igényelt
területen belül kerül elhelyezésre. A csapadékvíz elvezetés is elsődlegesen a pálya területén
belül történik, de a továbbszállítás csak a település rendszerén keresztül biztosítható, ezért
foglalkozni kell a többlet vizek befogadóig történő szállítási lehetőségének biztosításával.
A pályatest rekonstrukciója során a nyomvonala meglevő közműhálózatokat érint, ezeket az
előkészítő tervekben részletezték, a védelműkről, kiváltási igényükről a szükséges feladatokat
meghatározták.
Ez ideig a részletes műszaki leírásokat tartalmazó tervdokumentáció a településrendezési
eszközök szakági munkarészének készítéséhez nem érkezett meg. A tervdokumentáció
hiányában a szakági fejezetek az E-közmű nyilvántartás és a telepítési tanulmányterv közmű
munkarészének felhasználásával készült.
A tervezett pályafejlesztés számára kijelölt területet a nyilvántartás alapján a következő
közművek érintik:
- 282+55,97 km – FGSZ Zrt. bányaüzemi hírközlési földkábel
- 282+62,01 km – FGSZ Zrt. „Duna tartalékág” DN 600-as nagynyomású földgázszállító
vezeték
- 282+70,18 km – FGSZ Zrt. „Vecsés – Ercsi” DN 600-as nagynyomású földgázszállító
vezeték
- 282+73,08 km – FGSZ Zrt. bányaüzemi hírközlési földkábel
- 282+86,70 km – MOL Nyrt. „Barátság II.” DN 600-as kőolajvezeték
- 282+90,95 km – MOL Nyrt. „Algyő – Százhalombatta” DN 300-as kőolajvezeték
- 283+00,73 km – MOL Nyrt. „Százhalombatta – Szajol” DN 150-es termékvezeték
- 283+08,51 km – MOL Nyrt. „Százhalombatta – Szajol” DN 300-as termékvezeték
- 283+11,82 km – MOL Nyrt. „Tiszaújváros – Százhalombatta” DN 200-as termékvezeték
- 283+17,18 km – MOL Nyrt. „Százhalombatta – Ferihegy” DN 150-es termékvezeték
- 283+22,25 km – MOL Nyrt. tervezett DN 300-as termékvezeték
- 287+73,38 km – ELMŰ Hálózati Kft oszlopokon haladó 22 kV-os villamosenergia
elosztóvezeték
- 282+55,97 – 288+71,38 km között – DAKÖV Kft nyomott szennyvízcsatorna
- 289+46,61 km – ELMŰ Hálózati Kft. kisfeszültségű villamosenergia földkábel
- 289+61,07 km – OPUS TIGAZ Zrt. nagyközép-nyomású földgázvezeték
- 295+64,26 km – TraffiCOM elektronikus hírközlési légvezeték
- 295+91,57 km – ELMŰ Hálózati Kft. kisfeszültségű villamosenergia földkábel
- 295+93,27 km – ELMŰ Hálózati Kft. tervezett kisfeszültségű villamosenergia földkábel
- 296+0,736 km – TraffiCOM elektronikus hírközlési légvezeték
- 296+15,98 km – DAKÖV Kft nyomott szennyvízcsatorna
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- 298+48,57 km – DAKÖV Kft nyomott szennyvízcsatorna
- 298+81,48 km – MAVIR Zrt. oszlopokon haladó 400 kV-os villamosenergia átviteli
távvezeték, MVM Net ipari hírközlési légvezeték
- 299+30,24 km – TraffiCOM elektronikus hírközlési légvezeték
- 311+14,97 km – MAVIR Zrt. oszlopokon haladó 400 kV-os villamosenergia átviteli
távvezeték, MVM Net ipari hírközlési légvezeték
Érinti továbbá a területet a 319/2 hrsz-on üzemelő települési gázfogadó és nyomáscsökkentő
állomás, illetve a 319/1 hrsz-on üzemelő szennyvízátemelő, amelynek helyét és védőtávolság
igényét is figyelembe kell venni.
A területet érintő közmű gerinc- és elosztóhálózatok mellett figyelembe kell venni, hogy a
terület a 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet alapján kiemelt vízminőség-védelmi terület övezetén
fekszik, továbbá hidrogeológia B védőterületen fekszik, amely ugyan hasznosítási, beépítési
korlátozást nem okoz, csak a felszín alatti vizek fokozottabb védelme érdekében a
közművesítésre és a környezetvédelemre szigorúbb előírások vonatkoznak.
A pályakorszerűsítéshez kapcsolódó kiszolgáló létesítményekben, vasúti épületekben a
komfortos körülmények a teljes közműellátás megoldásának igényét írják elő.
A közműfejlesztési javaslat készítésénél azt is figyelembe kell venni, hogy a pálya teljes
nyomvonala hordalék talajon fekszik, jellemző a magasabb talajvízállás. A Csepel sziget bár
kiépített védvonallal védett, a nagy Duna közelségét, annak a talajvíz mozgató szerepét nem
lehet figyelmen kívül hagyni.
A közműfejlesztési javaslat készítésénél azt is figyelembe kell venni, hogy a pálya teljes
nyomvonala hordalék talajon fekszik, jellemző a magasabb talajvízállás. A Csepel sziget bár
kiépített védvonallal védett, a nagy Duna közelségét, annak a talajvíz mozgató szerepét nem
lehet figyelmen kívül hagyni.
A terület természeti adottságai és a területet érintő közmű hálózatok, létesítmények a terület
hasznosítását nem akadályozzák, csak a tervezés során jelenlétüket és a vonatkozó előírásokat
figyelembe kell venni.
Közművenkénti fejlesztési feladatok
Ivóvízhálózat
A tervezett fejlesztés megvalósítását követően, a pályakorszerűsítéshez kapcsolódó kiszolgáló
létesítményekben, vasúti épületekben a komfortos körülmények a teljes közműellátás
megoldásának igényét írják elő.
A vasúti pálya és környezetének rekonstrukciójára szolgáló terület meglevő ivóvízhálózati
nyomvonalakat érint, amelyek védelmét, szükség esetén a kiváltását a vasútfejlesztés kapcsolt
beruházásaként meg kell oldani.
Vízelvezető hálózat
A tervezett, új vasútvonal környezetében elválasztott rendszerű vízelvezetést építettek ki. A
tervezett fejlesztés megvalósítását követően, a pályakorszerűsítéshez kapcsolódó kiszolgáló
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létesítményekben, vasúti épületekben a komfortos körülmények a teljes közműellátás
megoldásának igényét írják elő.
A vasúti pálya és környezetének rekonstrukciójára szolgáló terület meglevő szennyvízhálózati
nyomvonalakat érint, amelyek védelmét, szükség esetén a kiváltását a vasútfejlesztés kapcsolt
beruházásaként meg kell oldani. A várható érintettségekről a beruházást előkészítő tervek
készültek, amelyben rögzítették a szükséges átépítési és kiváltási igényeket.
A terület a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004 (VII.21.) Korm. rendelet, valamint a
felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen levő települések besorolásáról
szóló 27/2004 (XII.25) KvVM rendelet szerint fokozottan érzékeny, azon belül kiemelten
érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen fekszik, továbbá a 9/2019 (VI.14.) MvM
rendelet 4. melléklete alapján kiemelt vízminőség-védelmi terület övezetén fekszik, illetve
hidrogeológia B védőterületen fekszik, ezek a természeti adottságok szigorúbb vízelvezetés
(csapadékvíz elvezetés) megoldást igényelnek.
A rekonstrukció keretében tervezett vasúthálózat fejlesztés javaslatában a vasúti pályáról a
csapadékvíz elvezetésére a jelenlegi műszaki megoldást tartották fenn, amelynél a
csapadékvíz a vasúti pálya mentén elszikkad. Az útátjárók víztelenítését szivárgók
kialakításával tervezik, amelyekkel összegyűjtött csapadékvizeket szikkasztó-párologtató
árkokba tervezik vezetni. Fel kell hívni azonban a figyelmet arra, hogy a talajba szikkasztás
csak vízjogi engedély alapján valósítható meg és a továbbtervezés során erre vonatkozóan a
szakhatóság hozzájárulásának a megszerzése szükséges.
A környezetvédelmi feltételek teljesítésére a kialakítandó parkoló felületekről a vizeket olaj és
hordalékfogón keresztül kell a vízelvezető hálózatba vezetni.
Villamosenergia ellátás hálózata
A tervezett vasúthálózat fejlesztési javaslatának megvalósítása villamosenergia ellátás
fejlesztést igényel, részben a vasúti pálya erőátviteli hálózatához, részben az irányításbiztonságtechnikai igényekhez.
A többi közműhöz hasonlóan a tervezett vasútfejlesztés és a környezetének a rendezése
meglevő villamosenergia hálózatokat is érint, amelyek védelmét, szükség esetén a kiváltását a
vasútfejlesztés kapcsolt beruházásaként meg kell oldani.
A tervezett vasúti pályát keresztező, oszlopokra fektetett 400 kV-os villamosenergia átviteli
távvezetékek nyomvonalát és biztonsági övezetének helyigényét figyelembe kell venni. A
vezetékek biztonsági övezetében való építés és területhasználati korlátozásokat a 2/2013 (I.
22.) NGM rendelet rögzíti.
Földgázellátó hálózat
A vasúti pálya és környezetének rekonstrukciójára szolgáló területen az E-közmű
nyilvántartása alapján a 289+61,07 km-nél egy DN 110-es nagyközép-nyomású
földgázvezeték épült ki, amely a 319/2 hrsz-on üzemelő települési gázfogadó és
nyomáscsökkentő állomást táplálja be.
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A nagyközép-nyomású földgázvezeték biztonsági övezetének helyigénye az E-közmű
adatszolgáltatás alapján 5-5 m. A gázelosztó vezeték biztonsági követelményeiről és
biztonsági szabályzatáról a 21/2018. (IX. 27.) ITM rendelet IV. Fejezete rendelkezik, amelyet
figyelembe kell venni és az ágazati előírásoknak megfelelően kell a korlátozásokat betartani.
Meg kell jegyezni, hogy a tervezett vasúti pálya északi szakaszát érinti:
- 282+55,97 km-nél – FGSZ Zrt. bányaüzemi hírközlési földkábel
- 282+62,01 km-nél – FGSZ Zrt. „Duna tartalékág” DN 600-as nagynyomású földgázszállító
vezeték
- 282+70,18 km-nél – FGSZ Zrt. „Vecsés – Ercsi” DN 600-as nagynyomású földgázszállító
vezeték
- 282+73,08 km-nél – FGSZ Zrt. bányaüzemi hírközlési földkábel
- 282+86,70 km-nél – MOL Nyrt. „Barátság II.” DN 600-as kőolajvezeték
- 282+90,95 km-nél – MOL Nyrt. „Algyő – Százhalombatta” DN 300-as kőolajvezeték
- 283+00,73 km-nél – MOL Nyrt. „Százhalombatta – Szajol” DN 150-es termékvezeték
- 283+08,51 km-nél – MOL Nyrt. „Százhalombatta – Szajol” DN 300-as termékvezeték
- 283+11,82 km-nél – MOL Nyrt. „Tiszaújváros – Százhalombatta” DN 200-as
termékvezeték
- 283+17,18 km-nél – MOL Nyrt. „Százhalombatta – Ferihegy” DN 150-es termékvezeték
- 283+22,25 km-nél – MOL Nyrt. tervezett DN 300-as termékvezeték
A gázipari létesítmények biztonsági övezetére az 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról
szóló 203/1998. (Xll.19.) számú kormány rendelet Vhr.19/A.§-a, tiltásokat és korlátozásokat
ír elő, melyeket a 79/2005. (X.11.) GKM rendelettel együtt a tervezés során figyelembe venni,
illetve betartani.
Elektronikus hírközlés
A vasúti pálya és környezetének beépített területe számára kiépített közszolgáltatói vezetékes
távközlési és műsorelosztó hálózatok a határoló utcákban rendelkezésre állnak.
A vasúti pálya és környezetének rekonstrukciójára szolgáló terület meglevő elektronikus
hírközlési nyomvonalakat érint, amelyek védelmét, szükség esetén a kiváltását a
vasútfejlesztés kapcsolt beruházásaként meg kell oldani. A várható érintettségekről a
beruházást előkészítő tervek készültek, amelyben rögzítették a szükséges átépítési és kiváltási
igényeket.
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7. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV
MÓDOSÍTÁS ÖSSZHANGJÁNAK IGAZOLÁSA
A területrendezési — településrendezési tervek tervhierarchiájának legmagasabb szintjén az
Országos Területrendezési Terv áll. A kiemelt térségi, illetve megyei területrendezési tervek
hivatottak a kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriák és övezetek kijelölésére,
az országos területfelhasználási kategóriák, övezetek figyelembevételével.
Szigetcsép közigazgatási területére együttesen vonatkoznak az új OTrT és Pest Megye
Területrendezési Tervének (továbbiakban: PM TrT) előírásai.
Az Országgyűlés 2018. decemberében hagyta jóvá a Magyarország és egyes kiemelt
térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényt (a továbbiakban
Trtv.), mely elkülönülő részekben tartalmazza a Magyarország (továbbiakban: új OTrT) és a
kiemelt térségek területrendezési tervét.
Pest Megye Önkormányzata az új OTrT-vel összhangban álló hatályos területrendezési tervét
a Megyei Közgyűlés 10/2020. (VI.30.) számú önkormányzati rendeletével fogadta el.

a.

Térszerkezeti tervnek való megfelelőség igazolása
Pest Megye Területrendezési Terve Térségi szerkezeti terve (PM TrT 2. melléklet)
a módosítással érintett terület megjelölésével

15

Szigetcsép

Településrendezési eszközök módosítása

Alátámasztó munkarészek

Pest Megye Területrendezési Terve a H6 HÉV-vonalat meglévő országos vasúti
mellékvonalként jelöli. A vasúti mellékvonal nyomvonala és hossza a H6 HÉV-vonal
fejlesztése kapcsán nem változik.
A H6 HÉV nyomvonalának környezetét a megyei tervben szerepeltetett nyomvonalas
létesítmények közül az alábbi elemek érintik, illetve keresztezik Szigetcsép közigazgatási
területén:
 tervezett Csepel-szigeti gerincút,
 meglévő 400 kV-os átvételi hálózati távvezeték,
 meglévő kőolajszállító vezeték
 meglévő földgázszállító vezeték
 meglévő termékvezeték
A meglévő és tervezett nyomvonalas létesítmények a Településszerkezeti terven feltüntetésre
kerültek.
Területrendezési követelmények [Trtv. 15. § (2)-(3)]:
 az országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok és a műszaki infrastruktúra
egyedi építményeinek helyét a kiemelt térségi, illetve megyei területrendezési tervekben
meghatározott térbeli rend figyelembevételével kell meghatározni;
 az országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok nyomvonala a
településrendezési terv egyeztetési eljárásában részt vevő, az egyeztetés tárgyát képező
infrastruktúra elem vonatkozásában az adott egyeztetési szakterületet képviselő
államigazgatási szerv hozzájárulása, és az egyéb érintett szakterületet képviselő
államigazgatási szerv egyetértése esetén térhet el a kiemelt térségi, illetve megyei
területrendezési tervek szerkezeti tervében megállapított nyomvonalváltozattól, azok
térbeli rendjétől és a térbeli rend szempontjából meghatározó települések felsorolásától;
 az országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok nyomvonalának
meghatározásánál biztosítani kell a szomszédos megyék és települések határán a
folyamatos kapcsolódás lehetőségét.
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Megfelelőség:
A H6-HÉV-vonal Szigetcsép területén a „H6/H7 HÉV vonalak korszerűsítése és
meghosszabbítása a Kálvin térig - „K” külső felszíni szakasz vasútépítés engedélyezési
terve” alapján került a módosított településrendezési eszközökben lehatárolásra és
kiszabályozásra. A H6-HÉV vonal Szigetcsép területén a meglévő nyomvonalon,
illetve területén halad, minimális új területigénybevétellel jár.
Az ún. szigeti gerincút nyomvonala a módosított településrendezési eszközökben az OTrT
alapján, a többi út PMTrT alapján került feltüntetésre.
Megfelel.
Új beépítésre szánt terület a tervmódosítás révén nem kerül kijelölésre.
Országos és kiemelt térségi övezeteknek való megfelelés értékelése
Az országos övezetek lehatárolását és az övezetekre vonatkozó előírásokat:
 a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi
CXXXIX. törvény (Trtv.) és
 a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról
szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet (a továbbiakban: MvM rendelet) tartalmazza.
Az alábbi táblázatban mutatjuk be, hogy az országos övezetek közül melyek érintik
Szigetcsép közigazgatási területét, ill. ezek közül melyek érintik a HÉV fejlesztése által
érintett területeket.
MvM

Érintettség

Trtv.
rendelet
Trtv. országos övezetei
melléklete

közig. ter.

módosítással
érintett
területek

1

3/1

Ökológiai hálózat
magterületének övezete

igen

nem

2

3/1

Ökológiai hálózat ökológiai
folyosójának övezete

igen

nem

3

3/1

Ökológiai hálózat
pufferterületének övezete

igen

igen

4

3/2

Kiváló termőhelyi adottságú
szántók övezete

nem

nem

5

3/3

Erdők övezete

igen

igen

3/4

Világörökségi és
világörökségi várományos
területek övezete által érintett
települések

nem

nem

6
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MvM

Érintettség

Trtv.
rendelet
Trtv. országos övezetei

közig. ter.

módosítással
érintett
területek

Honvédelmi és katonai célú
terület övezete által érintett
települések

nem

nem

melléklete

7

3/5

8

1

Jó termőhelyi adottságú
szántóterület övezete

nem

nem

9

2

Erdőtelepítésre javasolt
terület övezete

igen

nem

10

3

Tájképvédelmi terület
övezete

igen

igen

11

4

Vízminőség-védelmi terület
övezete

igen

igen

12

5

Nagyvízi meder övezete

igen

nem

A település közigazgatási területét érintő országos övezeteket a módosítással érintett terület
megjelölésével az alábbi ábrákon szemléltetjük.
A TrTv. mellékletei szerinti település által érintett országos övezetek:
Trtv. 3/1. melléklet

tervezési terület

Országos ökológiai hálózat övezetei

A H6 HÉV nyomvonal kis mértékben, a település déli közigazgatási határánál érinti az
országos ökológiai hálózat pufferterület övezetét.
A pufferterület övezetbe olyan rendeltetésű területek tartoznak, amelyek megakadályozzák
vagy mérséklik azon tevékenységek negatív hatását, amelyek a magterületek és az ökológiai
folyosók állapotát kedvezőtlenül befolyásolhatják vagy rendeltetésükkel ellentétesek.
Területrendezési követelmények:
 a településrendezési tervben olyan övezet és építési övezet jelölhető ki, amely az
ökológiai hálózat magterülete, ökológiai folyosója és pufferterülete övezetek
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természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem károsítja;
 a településrendezési terv beépítésre szánt területet csak abban az esetben jelölhet ki, ha
az a szomszédos magterület vagy ökológiai folyosó természeti értékeit, biológiai
sokféleségét, valamint táji értékeit nem veszélyezteti;
 bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó
előírások alkalmazásával engedélyezhető. Az övezetben célkitermelőhely nem
létesíthető.
Megfelelőség:
Új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, bányászati tevékenység a módosítással
érintett területet nem érinti.
A H6 HÉV vonal meglévő elem, a fejlesztés minimális területigénybevétellel jár, a
módosítás az ökológiai hálózat magterülete, ökológiai folyosója és pufferterülete övezetek
természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem károsítja.
Megfelel.
Trtv. 3/3. melléklet

tervezési terület

Erdők övezete

Területrendezési követelmények:
Az erdők övezetébe tartozó területeket az adott településnek a településrendezési tervében
legalább 95%-ban erdőterület övezetbe kell sorolnia.
Az erdők övezetében külfejtéses művelésű bányatelket megállapítani és bányászati
tevékenységet engedélyezni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok
szerint lehet.
Megfelelőség:
Bányászati tevékenység a módosítással érintett területet nem érinti.
A tervezési területen belüli, erdő övezetbe tartozó erdők erdőterület területfelhasználásba
kerültek besorolásra a módosított Településszerkezeti tervben. Erdőterület igénybevételre a
korszerűsítés következtében a HÉV területének szükséges területnövekedése miatt 2 helyen,
északon a 0167/1 hrsz-ú területen, délen a 085/100 hrsz-ú területen kerül sor, melyek
összterülete mindössze 0,2 ha. Egyúttal a hatályos Településszerkezeti tervben foglalt
erdőterületekhez képest az erdőterület besorolású területek növekednek, a 0167/1 hrsz-ú
terület további területrészének, valamint a 085/100 hrsz-ú terület É-i nyúlványának
erdőterületbe sorolásával, mely területrészek a korábbi Településszerkezeti tervben még
mezőgazdasági terület besorolásúak voltak.
Megfelel.
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Az MvM rendelet mellékletei szerinti település által érintett országos övezetek:
MvM rendelet 2. melléklet

tervezési terület

Erdőtelepítésre javasolt terület övezete

Az erdőtelepítésre javasolt terület övezete Szigetcsép közigazgatási területét igen, a
módosítással érintett területet nem érinti.

MvM rendelet 3. melléklet

tervezési terület

Tájképvédelmi terület övezete

Területrendezési követelmények:
 Bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó
előírások alkalmazásával engedélyezhető.
 A közlekedési, elektronikus hírközlési és energetikai infrastruktúra-hálózatokat, továbbá
az erőműveket a tájképi egység megőrzését és a hagyományos tájhasználat
fennmaradását nem veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell
megvalósítani.
Megfelelőség:
Bányászati tevékenység a módosítással érintett területet nem érinti.
A H6 HÉV vonal meglévő elem, a fejlesztés a tájképi egység megőrzését, a hagyományos
tájhasználat fennmaradását nem veszélyezteti.
Megfelel.
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MvM rendelet 4. melléklet

tervezési terület

Vízminőség-védelmi terület övezete

Területrendezési követelmények:
A vízminőség-védelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati
szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető.
Megfelelőség:
Bányászati tevékenység a módosítással érintett területet nem érinti.
Megfelel.
MvM rendelet 5. melléklet

tervezési terület

Nagyvízi meder övezete

A nagyvízi meder övezete Szigetcsép közigazgatási területét igen, a módosítással érintett
területet nem érinti.
Megyei övezeteknek való megfelelés értékelése
Az alábbi táblázatban mutatjuk be a település közigazgatási területét érintő, valamint a
módosítással érintett területeket érintő megyei övezeteket:

3.9.

PM TrT-ben alkalmazott, Trtv-ben
meghatározott megyei övezet
Ásványi nyersanyagvagyon övezete

3.10.

Rendszeresen belvízjárta terület övezete

közig.
terület
nem

módosítással érintett
területek
nem

nem

nem
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3.11.

Tanyás területek övezete

nem

nem

3.12.

Földtani veszélyforrás terület övezete

nem

nem

PM TrT-ben megállapított egyedileg
meghatározott megyei övezet
Innovációs-technológiai fejlesztés támogatott
3.13.1.
célterületének övezete

közig.
terület

módosítással érintett
területek

nem

nem

3.13.2.

Logisztikai fejlesztések támogatott célterületének
övezete

nem

nem

3.13.3.

Turisztikai fejlesztések támogatott
célterületének övezete

igen

*

nem

nem

nem

nem

3.13.4. Kertes mezőgazdasági területek övezete
3.13.5.

Klímaváltozásnak fokozottan kitett területek
övezete

*közigazgatási területtel jelölt övezet, nem jelenti automatikusan adott terület érintettségét, vizsgálandó, hogy adott területre
vonatkozóan releváns-e

A megyei övezetek közül a közigazgatási területet csak a „Turisztikai fejlesztések
támogatott célterületének övezete” érinti. Ezt az övezetet az övezeti tervlap a települések
teljes közigazgatási területével ábrázolja. Az övezetbe tartozás nem jelenti automatikusan
adott terület érintettségét.
3.13.3. Turisztikai fejlesztések támogatott
célterületének övezete

tervezési terület

Területrendezési követelmények:
Az
övezettel
érintett
települések településfejlesztési
koncepciója, integrált
településfejlesztési stratégiája és településrendezési eszközei készítése, felülvizsgálata,
valamint módosítása során a turisztikai fejlesztések (a párhuzamos fejlesztések elkerülése
érdekében) a térségi szempontok figyelembevételével, a koordinált tervezés keretében,
valamint a folytonosságot biztosító nyomvonalak megteremtésével valósítható meg.
A turisztikai fejlesztéseket közvetett módon támogató H6 HÉV vonal fejlesztése egységes
tervek, a több település közigazgatási területén átívelő a „H6/H7 HÉV vonalak
korszerűsítése és meghosszabbítása a Kálvin térig engedélyezési terv, kiviteli terv és
kapcsolódó tenderdokumentáció” alapján valósul meg.
Megfelel.
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8. ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY KIEGÉSZÍTÉSE
A módosítással érintett terület a Szigetcsép közigazgatási területén haladó H6 HÉV-vonal,
mely a településszerkezet alakulására nincsen negatív hatással, mivel elsősorban a HÉV-pálya
felújításáról van szó.
A hatályos Településszerkezeti Tervben megfogalmazottak továbbra is érvényesek, amely a
68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet alapján, jelen tervmódosításkor az alábbiakkal egészül ki:
Vizsgálat
a) Természet, táj, tájhasználat-településhálózat és településszerkezeti összefüggések
A tervezési területet Szigetcsép közigazgatási területén haladó H6 HÉV-vonal és a
vele határos ingatlanok jelentik. A H6 HÉV-vonal a belterület nyugati oldalán halad
Ráckeve felé.
A H6 HÉV-vonal tervezett korszerűsítése ill. fejlesztése során a HÉV-pálya
nyomvonala nem változik, minimális terület-igénybevétel történik. A terület-igények
részben a szomszédos közútterületeket és mezőgazdasági, illetve erdőterületeket érinti.
Összefoglalva: A HÉV-vonal fejlesztése a tájszerkezetre, településszerkezetre nincs
módosító hatással.
b) Településkép
A HÉV állomás és környezete a mai állapotában rendezetlen.
c) Régészeti és műemléki értékek
A tervezés alá vont területen műemléki értékek nem találhatóak.
d) Helyi egyedi védelem
A HÉV állomás épülete helyi egyedi védelem alatt álló érték. A helyi védelemre
vonatkozó „Az egyedi védelemhez kapcsolódó tulajdonosi kötelezettségek”
szabályozását Szigetcsép Településképi rendelete (15/2017 ((XII. 19. önk. rend.)
tartalmazza.

A HÉV állomás épülete
Felújított épület, architektúrájában az eredeti téglaarchitektúrát megőrizték.
Középrizalitos homlokzatában a MÁV által kidolgozott típusépületekre utal.
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Változtatási szándékok
a) Településhálózati és tájhasználati változás
A HÉV-vonal korszerűsítése településhálózati változást nem fog eredményezni, a
településszerkezetben sem fog átalakítás történni.
A tervezett fejlesztés megvalósulását követően a terület településképi hatása várhatóan
kedvező lesz.
b) Infrastrukturális változás
A HÉV-vonal fejlesztésével korszerűbb infrastruktúra hálózat alakul ki.
A rendezés során a tervezett változás hatáselemzése
a) Történelmi településhálózati követelmények
A kialakult településhálózaton a terv nem változtat.
Szigetcsép településszerkezetének kialakulásában, távlatban változás nem várható.
b) Természeti, táji hatások
A fejlesztés alá vont HÉV-vonal táji-, természeti értékeket, értékes tájhasználatot nem
veszélyeztet.
c) Településkép feltárásának változásai
A településképben a HÉV-állomás átépítése a településkép változására várhatóan jelentős
pozitív hatást fog gyakorolni.

d) Műemlékek megújulásának és fenntartásának gazdasági esélyei
A területen nincs műemlék, illetve műemléki együttes.
e) Településkarakter változásának hatásai
Az új HÉV-állomás és környezete a település karakterére pozitív hatással lesz.
Összefoglaló
A HÉV-vonal korszerűsítése a településszerkezetre, településképre pozitív hatással lesz,
értékes művi értéket nem veszélyeztet.
A terv az önkormányzat döntésének megfelelően, valamint a Beruházó
lehetőségeivel/szándékaival megegyezően, a terv a törvényi keretek összehangolását teremti
meg.

Nyilatkozat
Nyilatkozom, hogy a tervezett megoldás megfelel az örökségvédelmi jogszabályoknak és a
hatósági előírásoknak, a hatástanulmány elkészítésére – a 68/2018.(IV.09.) Korm. rendelet
84.§(2) bekezdés c) pontja értelmében – jogosultsággal rendelkezem.

Füredi Éva
TT1 01-3432
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