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I. ELŐZMÉNYEK 

 

 

 Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2004. (I. 22.) határozata 
Dunaszentgyörgy község Településfejlesztési Koncepciójának elfogadásáról  

 Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2005. (II. 10.) határozata 
Dunaszentgyörgy község többször módosított Településszerkezeti Tervének elfogadásáról  

 Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2005. (II. 14.) ök. rendelete 
Dunaszentgyörgy község Helyi Építési Szabályzatáról  

 Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017. (IX. 1.) ök. rendelete a 
településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő 
partnerségi egyeztetés helyi szabályairól 

 Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (II. 2.) ök. rendelete a 
településkép védelméről 

 Dunaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (I. 27.) határozata 
Dunaszentgyörgy község Településrendezési terve  módosításának előkészítéséről 

„1./ Dunaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
módosítani kívánja településrendezési eszközeit – annak érdekében, hogy a jelenleg hatályos 
településrendezési eszközök szerinti Gip-E jelű egyéb ipari területbe és Köu-5 jelű közlekedési 
területbe sorolt 997/29 hrsz-ú ingatlanon a szabályozási tervlapon jelölt tervezett Köu-5 jelű 
útszakaszok levételre kerüljenek a tervezett üzemépület megvalósulása érdekében.  

2./ A településrendezési eszközök módosításával érintett földrészletet az önkormányzat kiemelt 
fejlesztési területté nyilvánítja a beruházás megvalósítása érdekében. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 32. § (6) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint a településrendezési terv módosítását 
tárgyalásos eljárás keretében kívánja lefolytatni.” 
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III/2. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLATOK 

(a megalapozó vizsgálattal összevontan) 

2021/2. MÓDOSÍTÁS: IPARI TERÜLET BELSŐ ÚTHÁLÓZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA 

 

1.Környezetalakítás terve 

1.1. Településrendezési javaslat 

Javasolt településszerkezet, területfelhasználási rendszer 

Dunaszentgyörgy község belterületén a 997/21 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú út 
területe a településszerkezeti terven ipari gazdasági területből közlekedési és közmű 
területbe kerül átsorolásra. 

A településrendezési eszközök módosítását az úttól északkeletre fekvő 997/29 hrsz-ú 
ipartelep tulajdonosa kezdeményezte, mivel a hatályban lévő szabályozási terven olyan 
tervezett tömbfeltáró utak is szerepelnek, amelyek miatt a telek ipari célú hasznosítása és 
beépítése nem lenne megvalósítható. Ezért kezdeményezte a telkét érintő úthálózat 
törlését. 

A Paks közvetlen szomszédságában fekvő község északi részén lévő ipartelep az utóbbi 
években dinamikusan fejlődik. Régebben csak a termelőszövetkezet gépjavító állomása 
illetve egy TÜZÉP és egy benzinkút működött e környéken, ma több új vállalkozás is 
telephelyet létesített itt (asztalosüzem, autójavító, betonüzem), és várható újabb 
vállalkozások megtelepedése is a még beépítetlen területeken. 

A község 2005-ben készült településrendezési tervében még nem voltak előre láthatók a 
jövőbeli vállalkozói igények, ezért a szabályozási terven a gazdasági terület feltárását egy 
hurokszerű belső úthálózattal biztosították.  

A jelen igények azonban az iparterület belső körüljárhatóságát megszüntetnék, de mivel 
összességében is viszonylag kis ipari területről van szó, a meglévő és leendő telephelyek 
csápszerű és zsákutcában végződő belső úthálózattal is működőképesek lehetnek. 

A település egyéb területfelhasználási rendszerében és szerkezetet meghatározó 
nyomvonalas és tagoló elemeiben változás nem tervezett.  

A területet érintő védelmi és korlátozó elemek: 

- 6. sz. út tengelyétől mért 50 m védőtávolság (OTÉK 38. § (8) b). Megjegyzés: a 
hatályos terven még a 2012. előtti OTÉK szerinti 100 m védőtávolság szerepel) 

Egyéb védelmi és korlátozó elemek: a módosítással érintett területen nincsenek. 
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1.2. A változással érintett területek összefoglalója és összefüggései  

1.2.1. Településszerkezeti változások bemutatása 

 

 

  

A hatályos településszerkezeti terv részlete Az új településszerkezeti terv részlete 

 Változással érintett 
ingatlan (hrsz.) 

hatályos tervi állapot  tervezett állapot indoklás 

 997/21 Gip-E jelű egyéb ipari 
gazdasági terület 

közlekedési és közmű 
terület 

Az ipari terület ténylegesen 
kialakított belső feltáró 
útjának szerepeltetése a 
terven  

Érintett térségi övezetek:  

 

Területrendezési tervekkel való összhang igazolása:  

A változással érintett terület Tolna megye területrendezési terve szerint települési térség.  

A korlátozást jelentő megyei övezetek nem érintik. 
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1.2.2. A településszerkezeti változások területrendezési tervekkel való összefüggéseinek 
bemutatása 

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 

Tolna Megye Területrendezési Terve (8/2020. (X. 29.) m. ök. rendelet) 

A Megye Térségi Szerkezeti Terve 

 

A terv-módosításra szánt terület mezőgazdasági térséget érint. 

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. tv. 
11. § b) bekezdés értelmében:  

„A kiemelt térségi, illetve megyei területfelhasználási kategóriák területén belül a települési 
területfelhasználási egységek kijelölése során 

 … a települési térség területén bármely települési területfelhasználási egység kijelölhető; 
 
 Fenti előírás teljesülésének igazolása: 

A terv módosítás közlekedési és közmű terület kijelölésére irányul, ez a MTRT előírásait nem sérti. 
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Országos övezetek 

3.1. Ökológiai hálózat övezete    

 
A terv-módosításra szánt terület nem érintett.                          

3.2. Kiváló és jó szántók övezete 

 
A terv-módosításra szánt terület nem érintett.   

3.3. Erdők és erdőtelepítésre javasolt ter. övezete 

 
A terv-módosításra szánt terület nem érintett. 

3.4. Tájképvédelmi terület övezete             

 
A terv-módosításra szánt terület nem érintett.  

3.5. Világörökségi és v.ör. várományos ter. övezete  

 
Dunaszentgyörgy érintett, de a módosításra szánt 
terület nem érintett. 

3.6. Vízminőség-védelmi terület övezete 

 
A terv-módosításra szánt terület érintett. 

3.7. Nagyvízi meder övezete 

 
A terv-módosításra szánt terület nem érintett. 

3.8. Honvédelmi és katonai célú terület övezete 

 
Dunaszentgyörgy község nem érintett. 
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Megyei övezetek 

 3.9. Ásványi nyersanyagvagyon övezete 

 
Dunaszentgyörgy község nem érintett. 

3.10. Rendszeresen belvízjárta terület övezete 

 
A terv-módosításra szánt terület nem érintett. 

3.11. Földtani veszélyforrás terület övezete 
 

 
Dunaszentgyörgy község érintett, de a módosításra 
szánt terület nem érintett. 

3.12.1. Innovációs-technológiai fejlesztés támogatott 
célterületének övezete 

 
Dunaszentgyörgy község nem érintett. 

3.12.2. Logisztikai fejlesztések támogatott 
célterületének övezetek  

 
Dunaszentgyörgy község nem érintett. 

3.12.3. Turisztikai fejlesztések támogatott 
célterületének övezete  

 
Dunaszentgyörgy község érintett. 

 

 

1.2.3. A változások hatályos településfejlesztési koncepcióval való összhangjának 
bemutatása 

A településfejlesztési koncepció „Munkahelyteremtés” c. fejezete tartalmaz javaslatokat a 
helyi foglalkoztatottság javítására. A jelen módosítási szándék a TFK célkitűzéseivel teljes 
mértékben összhangban van. 
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2. Szakági javaslatok 

2.1. Tájrendezési javaslat 

Dunaszentgyörgy község belterületének északi részén az elmúlt évtizedekben egy ipari-
szolgáltató üzemi telephelyekből álló zóna alakult ki. Ettől délre a község jellemzően falusias 
lakóterületei, nyugatra a 6. úton túl külterületi mezőgazdasági művelésű szántóföldi 
területek, keletre ökológiai hálózathoz tartozó erdősült területek (egykori Duna-meder) 
találhatók.     

A terv-módosítás (kiszolgáló út-szakasz törlése) a kialakult illetve a hatályos rendezési 
tervben körvonalazott helyzeten tájrendezési szempontból érdemben semmit nem változtat. 

  

 

2.2. Zöldfelületi rendszer fejlesztése 

A módosítással a település zöldfelületi rendszere nem változik. 

 

2.3. Közlekedési javaslat 

2.3.1. Közúti hálózati kapcsolatok 

A tervezési terület Dunaszentgyörgy község belterületének északi részén található kisebb 
ipari, valamint kereskedelmi-szolgáltató rendeltetésű terület.  

A település északnyugati részén húzódik az M6 autópálya, de az autópályának a tervezési 
területtel nincs közvetlen forgalmi kapcsolata, és ilyen szándék nem is merült fel.  

A tervezési terület nyugati határán halad a 6 számú Budapest – Barcs országos főút, déli 
határán pedig az 5112 sz. Tolna – Dunaszentgyörgy országos mellékút (az érintett szakaszon 
Rákóczi utca). A tervezési terület feltárása a Rákóczi utca felől lehetséges (megoldott), a 6. 
főút a Rákóczi utca – 6. úti csomópontján keresztül érhető el, az ipartelep forgalma szinte 
kizárólag ezt az útvonalat veszi igénybe. 

2.3.2. Főbb közlekedési csomópontok 

A 6. út – Rákóczi utcai csomópontja a 6. úton mindkét irányból kanyarodó sávok 
beiktatásával rendelkezik. A tervezési területen illetve a jelen fejlesztéshez kapcsolódóan 
Dunaszentgyörgy területén új közúti csomópontok kialakítása, meglévő csomópontok 
átépítése nem tervezett.  

2.3.3. Keresztmetszeti szelvények 

A gazdasági terület kiszolgáló útnak minősülő belső feltáró útja a hatályos terv szerint és 
ténylegesen is 16 méter közterületi szélességgel rendelkezik, ez a várható forgalom 
levezetésére megfelelő, további szélesítés nem szükséges és nem tervezett.  

 

2.3.4. Belső úthálózat 

 A tervezési területet a Rákóczi utca felől a 997/6 hrsz-ú, 135 méter hosszúságú, 2x1 
forgalmi sávos út tárja fel, ennek északkeleti irányú folytatásaként a hatályos szabályozási 
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tervvel összhangban kialakításra került a 997/21 hrsz-ú, 75 fm hosszúságú út, melynek 
kiépítése folyamatban van. 

A hatályos szabályozási terv a 997/6 hrsz-ú útból kiindulva hurokszerű vonalvezetéssel az 
ipari területen több kisebb telephely kialakítására alkalmas belső feltáró úthálózatot 
irányozott elő. Azonban a területen egy nagyobb területigényű, fémszerkezetek gyártásával 
foglalkozó vállalkozás vásárolt ingatlant (997/29 hrsz.), és ezért merült fel a belső úthálózat 
ezen ingatlan területét érintő részének törlési igénye. E szándékot az Önkormányzat is 
támogatja.  

A nevezett ingatlantól délre még néhány zárványszerűen beékelődött, ipari fejlesztésre 
szánt, de jelenleg még mezőgazdasági művelésű ingatlan található (991-996 hrsz.), melyek 
jövőbeli konkrét hasznosítása nem ismert, ezért a terület feltárásának a hatályos 
szabályozási tervben szereplő megoldásán egyelőre az Önkormányzat nem kíván változtatni. 

  

2.3.5. Közösségi közlekedés 

A tervezési terület déli részén húzódó Rákóczi utcán helyközi járatú autóbusz-közlekedés 
zajlik, a 997/6 hrsz-ú út torkolatánál a Rákóczi utca mindkét oldalán korszerű fedett 
buszvárókkal ellátott buszmegálló található. A közösségi közlekedés terén változás nem 
tervezett. 

2.3.6. Kerékpáros közlekedés 

A tervezési területet kerékpárutak nem érintik, de Tolna megye területrendezési terve 
szerint a 6. út mentén Paks és Tolna között térségi kerékpárút tervezett. 

2.3.7. Főbb gyalogos közlekedés 

A tervezési terület útjain a gyalogos közlekedés nem releváns, de a 16 méter szélességű 
belső úthálózat mentén gyalogjárdák kialakítására is elegendő hely áll rendelkezésre. 

2.3.8. Gépjármű elhelyezés, parkolás 

A változással érintett területet igénybe vevő járművek parkolását az OTÉK előírásaival 
összhangban a telephelyek telkén belül kell biztosítani. 

2.3.9. Más közlekedési formák  

A terv-módosítással érintett területen a kötöttpályás (vasúti-), vízi- és légi közlekedés nem 
releváns.  

 

Szekszárd, 2021. január    

                                                                                             

                                                          Deák-Varga Dénes 
                                                                                közlekedési szakmérnök 
                                                                                      Tkö 17-00773 
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2.4. Közművesítési javaslat 

A terv-módosítással érintett ipari terület részleges közművesítéssel rendelkezik.  

Ezen belül a tényleges változtatással érintett 997/29 hrsz-ú ingatlan, ahol fémszerkezetek 
gyártása tervezett, ivóvíz-, szennyvíz- és elektromos-energia-ellátást igényel. Az ingatlanon 
földgáz bevezetése nem tervezett, a hírközlés vezeték nélküli rendszerrel oldható meg. 

A 997/29 hrsz-ú ingatlanon jelenleg közmű-vezetékek nem találhatók, ezért ilyenek 
megszüntetésére sem kerül sor. A kapcsolódó ipari területek ellátása a tervezett közutak 
mentén oldható meg a községet ellátó közmű-hálózatokról.  

 

2.5. Környezeti hatások és feltételek 

A tervhez annak nagyságrendje miatt külön környezeti értékelés is készül, mely átfogóan 
vizsgálja és elemzi a módosítás által kiváltott várható környezeti hatásokat. 

 

2.6. Hatályos településszerkezeti tervvel való összhang bemutatása 

A hatályos településszerkezeti tervhez viszonyítva a terven megjelenő új közlekedési 
terület rendkívül csekély és elenyésző hatású területfelhasználási változást jelent. 

 

2.7. Szabályozási koncepció 

A terv-módosítás annak nagyságrendje miatt szabályozási koncepció megfogalmazását nem 
teszi szükségessé. 

 

2.8. Beépítési terv 

A módosítással érintett terület jövőbeli beépítésére az üzem építési engedélyezési 
tervének helyszínrajza nyújt beépítési elképzelést.  
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A tervezett fémszerkezet-gyártó üzem helyszínrajza  
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2.9. Környezeti értékelés 

A tervhez az egyes tervek illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) 
Korm. rendelet előírásai szerint környezeti vizsgálat készült.  

  

  






