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AZ EGYES MÓDOSÍTÁSOK CÉLJA ÉS HATÁSA
Bugy i Nagyközség hatály os Településszerkezeti terv ét el a 229/2009. (IX.19.) sz. ÖK határozattal a Helyi Építési Szabályzatot és az
annak mellékleteként jóv áhagyott Szabályozási terveket a 23/2009. (XI.25.) sz. rendelettel fogadták el. Azóta több módosítás történt.
Jelen módosítások - mely eket a Képv is elő-testület e Mellékletben szereplő határozatok alapján támogatott - a következők:
1.

2.
3.
4.

Hunland Kft telephely ein a Kmg1, Kmg1*. Kmg2 öv ezetekben beépítési mérték emelés, a 01156/2; 01156/6 hrsz-ú telkek
esetében GKSZ-ből Kgm övezetbe történő átsorolás, valamint a Kmg2 melletti 01311/2 hrsz-ú jelenlegi Kb besorolású terület
Kmg öv ezetbe történő besorolás.
A Kamrás Kft bány abőv ítés területe.
A 01574/34-36 hrsz-ú területek Gksz1-ből Gip-1 öv ezetbe történő átsorolása, belterületbe csatolása (Településszerkezeti és
Szabály ozási terv i módosítás)
Az Önkormányzat által kért kisebb módosítások és korrekciók a belterület szabály ozási terv en illetv e a belterületi szabály ozási
terv új alaptérképre történő átdolgozása és az ebből eredő esetleges korrekciók, kisebb HÉSZ módosítások.

A módosítások áttekintő térképét ld. 4. oldalon.
1. MÓDOSÍTÁS
A Hunland Trade Kft több telephelly el is rendelkezik Bugy i területén, de tov ábbi fejlesztéseket is terv ez a meglév ő illetv e új
telephely ein, ezért többféle módosításra ny újtott be kérelmet. Ezek közül kettő a Településszerkezeti terv módosítását is igény li. A
meglév ő telephely ek a hatály os településrendezési eszközökben Különleges terület – mezőgazdasági üzemi gazdasági területként
Kmg1, Kmg1* és Kmg2 építési öv ezetbe v annak besorolv a.
1a módosításként a Felsővány i telephely bőv ítését terv ezik a szomszédos 01311/2 hrsz-ú szántó bev onásával. Ennek területe
4,9611 ha, 6-os minőségű szántó. A hatály os településrendezési eszközök beépítésre nem szánt különleges területként jelölték ki, Kb
jelű bány aterületként. A hatály os terv szerint a terület a bány atelken fekszik.
A bőv ítésre kijelölt terület az eredeti telephelly el összevonv a kerül egy új Kmg3 építési öv ezetbe, mely en belül 40 % a beépítési
mérték. A jelenlegi Kmg2 építési öv ezetben 25 %-os a beépítés mértéke, a telephely már túlépített. Miután a településen máshol is
található Kmg2 építési öv ezet, ezért kell ezt a területet új építési öv ezetbe sorolni.
A Pest megy ei Területrendezési terv Térségi Szerkezeti terv én az 1a terület kis részben erdőgazdálk odási, nagy obb részben
mezőgazdasági térség területén fekszik , de a meglév ő telephely és a bőv ítendő terület területén üzemterv ezett erdő nem található.

A hatályos Településszerkezeti terv részlete

A hatályos Szabályozási terv (SZT-2) részlete
a bővítési terület jelölésével

A módosítás célja:
A 01311/2 hrsz-ú Különleges beépítésre nem szánt terület – bány aterület Különleges beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi
gazdasági területbe, a meglév ő Kmg2 övezetű telekkel egy üttesen új Kmg3 építési öv ezetbe sorolása. A Kmg3 övezetben a 40 %
beépítési mérték biztosítása.
A módosítás hatása:
A területi bőv ítéssel a jól működő telephely tov ábbi fejleszthetősége biztosítottá v álik. Új beépítésre szánt terület is keletkezik , ezért a
Biológiai aktiv itásérték szinten tartását biztosítani kell.
VÁROS ÉS H ÁZ BT – 2016 JÚLIUS

2

BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA – ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS

Körny ezetv édelmi szempontból kiemelendő, hogy a Felsőv ány lakóterülete szomszédságában üzemelő major jelenleg
körny ezetv édelm i konfliktust nem okoz. Ennek ellenére fontos, hogy a lakóterületet a v onatkozó jogszabály ok szerinti zajv édelm i
köv etelmény eknél nagyobb zajterhelés ne érje.
Lev egővédelmi szempontból oly an trágy akezelési technológiát kell alk almazni, ami a lakóterületen bűzhatást nem okoz.
Meghatározóan fontos tov ábbá a felszíni és felszín alatti v iz ek védelme, ami v íz záró szigetelésű trágy atárolóv al, a burkolt felületekről a
csapadékv íz összegy űjtésével biz tosítható.
A módosítás új termőföld igény bevétellel nem jár, miv el a hatály os terv a bőv ítés területét különleges bány aterületbe sorolta be.
Összefoglalóan megállapítható, hogy a módosításnak körny ezetv édelmi jogszabály ok betartása mellett a település
körny ezetminőségére káros hatással nem lesz.
1b módosítás a település belterületétől délre, az elkerülő út mentén már kereskedelmi szolgáltató gazdasági területet illetv e
Különleges beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi gazdasági területet érint.
Kmg1 építési öv ezetbe tartozik az elkerülő út és az Ürbői út menti telkek területe (001156/22, 01156/25-27 hrsz), mely eken az
öv ezetnek megfelelő tev ékenységet foly tatnak. Ennek a területnek a bőv ítése érdekében a szomszédos, kereskedelm i-szolgáltató
gazdasági terület Gksz2 építési öv ezetébe sorolt 001156/2, 001156/6 hrsz-ú telkeket is Különleges beépítésre szánt mezőgazdasági
üzemi gazdasági területbe kérik besorolni. Az új és a hatály os Kmg1 övezetben is 40 %-ra szükséges emelni a beépítési mértéket
Kmg3 öv ezetként, valamint az átsorolandó területek mellett található, Gksz2 építési övezetben maradó 001156/7 hrsz-ú telken is igény
a beépítési mérték emelése. Az új Kmg övezetben az építmény magasságot is szükséges emelni v árhatóan 10-12 m-es
építmény magasságra a később egyeztetett igény ek szerint. A meglév ő Kmg öv ezetek telkei már major műv elési ágban vannak, az
átsorolandó telkek ill. a Gksz2 építési öv ezetben megmaradó telek már műv elésből kiv ett telephely ek.
A Pest megyei Területrendezési terv Térségi Szerkezeti terv én az 1b terület hagy omány osan vidéki települési térségben fekszik.

beépítési
mérték emelés

új Kmg 3 ép. övezet

beépítési mérték
emelés

A hatályos Településszerkezeti terv részlete

A hatály os Szabály ozási terv (SZT-1) részlete
a tervezett módosítások jellegével

A módosítás célja:
A 001156/2, 001156/6 hrsz-ú kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület Különleges beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi
gazdasági területbe, a meglév ő szomszédos Kmg1 öv ezetű telkekkel együttesen új Kmg3 építési öv ezetbe sorolása. A Kmg3
öv ezetben a 40 % beépítési mérték biz tosítása.
A módosítás hatása:
A területi bőv ítéssel és beépítési mértékkel a jól működő telephely tov ábbi fejleszthetősége biztosítottá v álik.
A hatály os településrendezési terv által már gazdasági területként szabály ozott terület egy részének különleges mezőgazdasági üzemi
területté történő átsorolása a körny ezetv édelmi köv etelményeknek betartásáv al a település körny ezetminőségére káros hatással nem
lesz.
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1c módosítás
Ugy ancsak a Hunland Trade Kft Ócsai út mentén működő telephely én (Kmg1) és annak 2010-ben kijelölt, 2013-ban módosított
bőv ítési területén (Kmg1*) kérte a tulajdonos a beépítési mérték max im ális mértékben történő meghatározását. Az OTÉK a különleges
területben 40 %-ban határozza meg a beépítési mérték max im umát, mely jelen esetben 5 %-os emelést jelent. A zöldfelület mértéke
az OTÉK alapján a hatály os HÉSZ-ben is mindegy ik Kmg építési öv ezetben 40 %, nem v áltozik .

A hatályos Szabályozási terv (SZT-2) részlete
A módosítás célja:
A 0100/1-6, 0103/2, 0103/8, 01314/1 hrsz-ú Különleges beépítésre szánt terület Kmg1 és Kmg1* építési öv ezetekben a beépítési
mérték emelése 40 % -ra Kmg3 és Kmg3* építési öv ezetként.
A módosítás hatása:
A beépítési mérték növ elésév el a jól működő telephely tov ábbi fejleszthetősége biztosítottá v álik. A beépíthetőség mértékének
növ elése a település körny ezetminőségére hatással nem lesz.
Összefoglaló
Az 1-es módosítások területein v édett v agy v édelemre érdemes természeti értékek nem találhatók, így természetv édelmi oltalom alatt
nem állnak. Natura 2000 terület a módosításokat nem érinti. A területek nem részei az országos ökológiai hálózat övezeteinek.
A módosítással érintett területek közül csak a már beépítésre szánt területként kijelölt Kmg1 és Gksz2 építési öv ezeteket (1b
módosítás) érinti kis részben az OTrT szerinti tájképv édelmi szempontból kiemelten kezelendő terület öv ezete.
A módosítási igények azt igazolják, hogy a Bugyi nagyközség térségében található mezőgazdasági üzemközpontok jól
működnek és fejlesztésükre igény van. Ez a térségben meghatározó mezőgazdasági területek fenntartható hasznosítása
szempontjából is nagyon fontos.
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2 MÓDOSÍTÁS
A Kamrás bány a bány aterületének bőv ítésére 2014-ben került sor három területen. Az új bányaterületen a kitermelés foly amatban v an.
Újabb bány atelek bőv ítéseket terv eznek, ezúttal délkelet felé növekszik a Különleges beépítésre nem szánt bányaterület (Kb).

A hatályos Településszerkezeti terv részlete a tervezett bővítés jelölésével
A terv ezett bőv ítés területe a hatály os településrendezési eszközökben általános mezőgazdasági terület Má öv ezete, erdőterület Eg
öv ezet, illetv e egy tany a is található a területen (Mt öv ezet). Az üzemterv ezett erdők csereerdősítését a már kijelölt bányaterületen
belül terv ezik elv égezni, ennek során ezek a területek erdőterületbe kerülnek (01258/7 hrsz és a 01266/11 hrsz-ú telek egy részén)
A KTF: 7333-25/2004. ikt. számú egy séges szerkezetbe foglalt környezetv édelmi engedély módosításhoz elk észült a
Körny ezetv édelmi engedély módosítási kérelem dokumentációja (a mellékletben található), mely beny újtásra került a Pest Megy ei
Kormány hiv atal körny ezetv édelmi osztály ára. A biológiai aktiv itás érték szinten tartását részben a már kitermelt és rekultiv áció alatt
lév ő 01266/11 hrsz-ú kav ic sbánya v íz gazdálkodási területbe történő átsorolásáv al lehet biztosítani.

A hatályos Szabályozási terv (SZT-6) részlete

A hatály os Szabály ozási terv (SZT-2) részlete

A módosítás célja:
A 01265/3-5, 01228/1-2, 01228/6-8 hrsz-ú területek általános mezőgazdasági területből és erdőterületből Különleges beépítés re nem
szánt bány aterületbe kerülnek, a 01258/7 és a 01266/11 hrsz-ú területből 2-3 ha-os rész a erdőterületbe kerül átsorolásra. A
01266/11 hrsz-ú kav ic sbánya erdőterületbe nem kerülő része v ízgazdálkodási területbe sorolódik át
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Földhivatali alaptérkép 2015
A módosítás hatása:
A jól működő kav ic sbánya működése az újabb bőv ítéssel hosszú időre biz tosított v álik.
A területen v édett v agy v édelemre érdemes természeti értékek nem találhatók, így természetv édelmi oltalom alatt nem áll. Natura
2000 terület a módosításokat nem érinti. A területek nem részei az országos ökológiai hálózat övezeteinek.
A módosítással érintett területre nem fed rá az OTrT szerinti tájképv édelm i szempontból kiemelten kezelendő terület öv ezete.
A bány abőv ítés v árható körny ezeti hatásait és a körny ezetv édelmi követelmény eket a Bány agép Bt által készített „Bugy i IV homok,
kav icsos homok körny ezetv édelmi engedély e módosítási kérelme” dokumentáció részletesen is merteti (Mellékletben).
A már körny ezetv édelm i engedélly el üzemelő bány a bőv ítése során a környezeti hatások nem v áltoznak, így a környezetv édelm i
engedély ben foglalt előírások betartásáv al a település körny ezetminőségére a bőv ítés kedv ezőtlen hatással nem lesz.
3. MÓDOSÍTÁS
A belterületen lév ő módosítás a Kossuth Lajos utcai lakosok kérelme alapján indult módosítás szerint a Kossuth Lajos utcához
csatlakozó iparterületi út menti Gip-es öv ezetű telephely ekhez szeretnék csatolni a lakótelkük foly tatásában lévő, Gksz1 építési
öv ezetben lév ő telküket (01574/34-36 hrsz-ú szántók). Ezek a telkek jelenleg csak a saját telkük felől közelíthetők meg, táv latban a
Kossuth Lajos utcával párhuzamosan terv ezett egy gazdasági területeket feltáró út, mely a Tarhegy i utcára kötne ki, erre ny ílhatnának
ezek a Gksz1 építési övezetbe sorolt telkek. A Gip-1 övezetben jelenleg egy nagyobb szállítással foglalkozó cég telephely e v an, a
mellette lév ő telkek beépítetlenek.
Az átsorolással a telkekre v onatkozó paraméterek közül csak a minim ális telekméret változik 800 m2-ről 2500 m2-re.
A módosítás célja:
A 01574/34-36 hrsz-ú telkek kereskedelm i-szolgáltató gazdasági területből ipari területbe kerülnek átsorolásra.
A módosítás hatása:
A módosításnak körny ezeti szempontból kedv ezőtlen hatása nincs, mert a hatály os HÉSZ 12.§ (1) alapján ipari területen csak
körny ezetet nem károsító gazdasági célú ipari (szolgáltatási, kereskedelmi) létesítmény ek hely ezhetők el.
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A módosítással a teljes gazdasági terület azonos területfelhasználási egységbe és azonos építési öv ezetbe kerül, így lehetőség ny ílik
a már működő telephely ek bőv ítésére is .

A hatályos Településszerkezeti terv részlete

A hatályos Szabályozási terv (SZT-1) részlete

Földhivatali alaptérkép 2015
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4. MÓDOSÍTÁS
A hatály os terv készítése óta felmerült térképi és HÉSZ ellentmondások korrekciója. Pl. az Lke1 építési öv ezetnél ellentmondásos a
szabály ozási terv és a HÉSZ, a minim ális telekméret tekintetében. A hatály os belterület-szabály ozási terv új alaptérképre kerül
átv ezetésre, emiatt is v árhatóak a szerkezeti terv módosítással nem járó szabály ozási elemek korrekciója. A külterületen lakások
elhely ezésére lehetőséget adó övezetekben szabály ozni szükséges, hogy legfeljebb 2 lakás kerüljön meghatározásra.
Kéri az önkormányzat a körny ezetv édelmi előírások közül a hígtrágy ás állattartó telep létesítésének tilalmát is törölni. A szabály
átfogalmazása szükséges.
A módosítás célja:
A Szabály ozási terv új alaptérképre történő átv ezetése, az ebből adódó és más kisebb korrekciók elv égzése, kisebb HÉSZ
módosítások (pl. külterületi – lakások elhely ezését megengedő öv ezetekben max. 2 lakás szabály ozása)
A módosítás hatása:
A korrekcióknak környezeti szempontból kedv ezőtlen hatása nincs. A hígtrágy ás állattartó telep létesítése tilalmának törlésév el a
település körny ezetminősége nem változik. Hígtrágy ás állattartó telep létesítése ugy anis a vonatozó jogszabály ok és szakhatósági
feltételek betartásáv al és a térség nitrátérzékeny ségének figy elembe vételév el történhet.
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