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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 54/2020. (IX. 15.) 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 általános mezőgazdasági területbe sorolt 03/87, 03/88, 
03/89, 03/90, 03/91, 03/92, 03/93, 03/120, 03/85, 03/86, 03/106, 03/113, 03/69-83 
földrészleteken tervezett anyagdeponáló, aszfalt-, beton-, építőanyag újrahasznosító telep 
megvalósulhasson. 

2./ A településrendezési eszközök módosításával érintett földrészleteket 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. 

3./ A képviselő-testület megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételével.” 

 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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II.   

HATÁROZATI JAVASLAT A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS JÓVÁHAGYÁSÁHOZ 

 

 

Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2021. (………………) számú határozata 

Dunaszentgyörgy község Településszerkezeti terve módosításáról  

 

 

Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testülete Dunaszentgyörgy község 
10/2005. (II. 10.) határozatával elfogadott, többször módosított településszerkezeti tervét az 
e határozat 1 – 6. mellékletében foglaltak szerint módosítja: 

 

Módosított településszerkezeti tervlap: 1/1, 1/2 melléklet 

Településszerkezeti terv-módosítás leírása: 2/1, 2/2 melléklet 

Változások, beavatkozások és ütemezések: 3/1, 3/2 melléklet 

A település területi mérlege: 4/1, 4/2melléklet 

A területrendezési tervvel való összhang igazolása 5/1, 5/2 melléklet 

A biológiai aktivitásérték számítás eredménye 6/1, 6/2 melléklet 

 

 

Határidő: 2021. ……………. 

Felelős: Kirnyákné Balogh Mária polgármester 

  

         ………………………………………….                                                         ……………………………………… 

           Kirnyákné Balogh Mária                                                                     Dr. Nagy Attila     
                   polgármester                                                                                      jegyző 

 

A kiadmány hiteléül:  

Dunaszentgyörgy, 2021. ……………………….. 

 

                                                                                                               ……………………………………… 
                        Dr. Nagy Attila jegyző
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1/1. melléklet 

Dunaszentgyörgy község Településszerkezeti terve 2021/1. módosításáról szóló ……………….  sz. ök. 
határozathoz 

MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVLAP 
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1/2. melléklet 

Dunaszentgyörgy község Településszerkezeti terve 2021/2. módosításáról szóló ……………….  sz. ök. 
határozathoz 

MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVLAP 
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2/1. melléklet 

Dunaszentgyörgy község Településszerkezeti terve 2021/1. módosításáról szóló ……………….  sz. ök. 
határozathoz 

 

DUNASZENTGYÖRGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE  

2021/1. MÓDOSÍTÁSÁNAK LEÍRÁSA 

 

 

 Dunaszentgyörgy község településszerkezeti terve leíró munkarészének Beépítésre nem 
szánt területek c. fejezete az alábbiakkal egészül ki: 

2.2.6. Beépítésre nem szánt különleges inert hulladéklerakó és újrahasznosító terület: 
Beépítésre nem szánt különleges inert hulladéklerakó és újrahasznosító terület 

területfelhasználási egységbe tartozik a belterülettől északnyugatra az M6 autópálya – 08 
hrsz-ú árok – 03/55, és 027/5 hrsz-ú út (Dorogi út) által határolt tömbben fekvő 03/69-83, 
03/85-93, 03/106, 03/113, 03/120 hrsz-ú ingatlanok területe. E terület a Paks II. 
beruházásnál esedékes föld-lerakásra, és bontásokból keletkező nem veszélyes inert 
hulladékok anyagdeponálására, újrahasznosítására szolgál.  

 

 

 

2/2. melléklet 

Dunaszentgyörgy község Településszerkezeti terve 2021/2. módosításáról szóló ……………….  sz. ök. 
határozathoz 

 

DUNASZENTGYÖRGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE  

2021/2. MÓDOSÍTÁSÁNAK LEÍRÁSA 

 

Dunaszentgyörgy község településszerkezeti tervének leírása a módosítás által nem 
változik. 
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3/1. melléklet 

Dunaszentgyörgy község Településszerkezeti terve 2021/1 módosításáról szóló ……………….  
sz. ök. határozathoz 

 

VÁLTOZÁSOK, BEAVATKOZÁSOK ÉS ÜTEMEZÉSEK 

 

Dunaszentgyörgy község külterületén a belterülettől északnyugatra az M6 autópálya – 08 
hrsz-ú árok – 03/55, és 027/5 hrsz-ú út (Dorogi út) által határolt tömbben fekvő 03/69-83, 
03/85-93, 03/106, 03/113, 03/120 hrsz-ú ingatlanok területe általános mezőgazdasági 
területből beépítésre nem szánt különleges inert hulladéklerakó és újrahasznosító területre 
változik.   

A területen tervezett tevékenység magánerőből történik, az Önkormányzat részéről 
beavatkozást nem igényel. 

A beavatkozás (földlerakás és bontásból származó, nem veszélyes hulladékok 
újrahasznosítása) fő üteme 2021-2023 év között tervezett. 

 

 

 

 

3/2. melléklet 

Dunaszentgyörgy község Településszerkezeti terve 2021/2 módosításáról szóló ……………….  
sz. ök. határozathoz 

 

VÁLTOZÁSOK, BEAVATKOZÁSOK ÉS ÜTEMEZÉSEK 

 

Dunaszentgyörgy község belterületének északi részén lévő 997/21 hrsz-ú önkormányzati 
tulajdonú kiszolgáló út területe ipari gazdasági területből közlekedési és közmű területre 
változik.   

Az út területe jogilag rendezett, kiépítése rövid távon és várhatóan egy ütemben történik.  
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4/1. melléklet 

Dunaszentgyörgy község Településszerkezeti terve 2021/1. módosításáról szóló ……………….  
sz. ök. határozathoz 

 

A TELEPÜLÉS TERÜLETI MÉRLEGÉNEK VÁLTOZÁSA 

 

A rendezési terv módosítás következtében Dunaszentgyörgy község külterületén az általános 
mezőgazdasági terület 103,6036 hektárral csökken, egyúttal 101,6036 ha kiterjedésű új 
beépítésre nem szánt különleges inert hulladéklerakó és újrahasznosító terület, valamint 
2,5080 ha védelmi erdőterület jön létre.  

 

 

 

 

4/2. melléklet 

Dunaszentgyörgy község Településszerkezeti terve 2021/2. módosításáról szóló ……………….  
sz. ök. határozathoz 

 

A TELEPÜLÉS TERÜLETI MÉRLEGÉNEK VÁLTOZÁSA 

 

A rendezési terv módosítás következtében Dunaszentgyörgy község külterületén az ipari 
gazdasági terület 1136 m2-rel növekszik, egyúttal a közlekedési és közmű-terület ugyanilyen 
mértékben csökken. 
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5/1. melléklet  

Dunaszentgyörgy község Településszerkezeti terve 2021/1. módosításáról szóló ……………….  
sz. ök. határozathoz 

 A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 

 

(L. Alátámasztó javaslatok 1.2.2. pont) 

 

 

 

 

 

 

 

5/2. melléklet  

Dunaszentgyörgy község Településszerkezeti terve 2021/2. módosításáról szóló ……………….  
sz. ök. határozathoz 

 A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 

 

(L. Alátámasztó javaslatok 1.2.2. pont) 
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6/1. melléklet 

Dunaszentgyörgy község Településszerkezeti terve 2021/1. módosításáról szóló ……………….  
sz. ök. határozathoz 

 

 

A BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁS EREDMÉNYE 

 

A rendezési terv módosítás során nem kerül új beépítésre szánt terület kijelölésre, ezért az 
Étv. 7.§ (3) bek. b) pont előírása értelmében biológiai aktivitásérték számítás nem készül.  

 

 

 

 

 

 

 

6/2. melléklet 

Dunaszentgyörgy község Településszerkezeti terve 2021/2. évi módosításáról szóló 
……………….  sz. ök. határozathoz 

 

 

A BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁS EREDMÉNYE 

 

A rendezési terv módosítás során nem kerül új beépítésre szánt terület kijelölésre, ezért az 
Étv. 7.§ (3) bek. b) pont előírása értelmében biológiai aktivitásérték számítás nem készül.  
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III/1. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLATOK 

(a megalapozó vizsgálattal összevontan) 

2021/1. MÓDOSÍTÁS: INERT HULLADÉKLERAKÓ ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÓ TERÜLET KIJELÖLÉSE 

 

1. Környezetalakítás terve 

1.1. Településrendezési javaslat 

1.1.1. Javasolt településszerkezet, területfelhasználási rendszer 

Dunaszentgyörgy község külterületén a 027/5 hrsz-ú út, az M6 autópálya, a 03/117 hrsz-ú 
úttól keletre fekvő teleksor észak-keleti határvonala, a 03/55 hrsz-ú út és a 03/93 hrsz-ú 
telek délkeleti telekhatára által határolt területen inert hulladéklerakó, újrahasznosító és 
szolgáltató terület, a 03/93 és 03/83 hrsz-ú ingatlanok délkeleti oldalán egy 30 méter 
szélességű védő erdősáv kerül kijelölésre. 

A településrendezési eszközök módosítása a Paks II. beruházás keretében keletkező nagy 
mennyiségű építési inert hulladék elhelyezés lehetőségének megteremtésére irányul. 

A Szahara-Trak Kft megbízást kapott, hogy a Paks-II atomerőmű építési munkáinak első 
fázisában a földmunkák, a tereprendezések és az alapozások során kiszoruló földet a 
munkaterülethez közel helyezze el, egy részét ideiglenesen, egy részét véglegesen. E célra a 
vállalkozó már megszerzett egy 29 hektár területű termőföldet és azt a művelésből ki is 
vonta. Hosszú távon azonban ennél jóval nagyobb, várhatóan mintegy 100 hektár terület 
kijelölésére is szükség lesz ilyen céllal, ezért az Önkormányzat egy ilyen nagyságrendű terület 
rendezési terv módosításáról döntött. 

A paksi építési beruházásnál kiszoruló föld nagy része semmilyen szennyezést nem 
tartalmaz, nem minősül veszélyes hulladéknak, a vizsgálatok elvégzése után közvetlenül talaj 
feltöltésre felhasználható. Ha olyan területről szállítanak ki földet, ahol beton, kő, esetleg 
fém hulladék tartalma is lesz, akkor rostálást követően a földet feltöltésre, míg a beton és kő 
hulladékot aprítást követően, termékké minősítve fogják útalap és egyéb célra felhasználni. 
A kiválogatott fémet pedig fémkereskedők felé értékesítik.   

Az erőmű építéséből kiszoruló föld gyűjtésére és elhelyezésére a Dunaszentgyörgy hrsz: 
03/87-93 területet kívánja igénybe venni. A terület tulajdonosaival a megállapodás 
megszületett.  

A terület igénybe vételével, a telephely kialakításával a befektető célja, hogy a Paks II. 
atomerőmű építési területéről kiszoruló földanyag és egyéb más nem veszélyes anyagnak 
minősülő építési – bontási hulladékok kezelése, másodlagos ipari nyersanyaggá való 
feldolgozása és helybeni végleges elhelyezése az építési helyhez közel valósuljon meg. 

2020. októberében megtörtént a termőföld más célú hasznosításának engedélyezése, a 
Tolna Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya a 13179/4/2020. számú határozatában 
engedélyezte a más célú hasznosítást, a terület telephelykénti további használatát. 

A tervezett tevékenység szorosan kapcsolódik a Paks-II beruházáshoz, mely a Kormány 
208/2015. (VII. 23.) Korm. rendelete alapján kiemelt beruházásnak minősül.  

A tevékenység összhangban van az Országos Hulladékgazdálkodási Tervben 
megfogalmazott célokkal, mely szerint 2020-ig az építési-bontási hulladékok anyagában 
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történő hasznosítási arányát 70 %-ra kell növelni. A tervezet beruházás segíti a cél 
megvalósítását, az építési-bontási hulladékok anyagában történő hasznosítását. 

A területen (telephelyen) tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az 
egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005 (XII. 25.) Korm. 
rendelet 3. számú mellékletének 107. pontja alapján „Nem veszélyes hulladék-hasznosító 
telep  a) 10 t/nap kapacitástól” tevékenységnek minősül.  

A tervezett inert hulladéklerakóba történő szállítási forgalom a tervek szerint sem az M6 
autópályát, sem a 6. utat nem veszi igénybe (utóbbit egy helyen Paks közigazgatási területén 
keresztezi).  

A lerakásra szánt föld illetve az újrahasznosításra szánt inert hulladék szállítási útvonala a 
paksi atomerőmű építési területéről észak felől az M6 autópálya melletti, a Nemzeti 
Autópálya Zrt. kezelésében lévő 03/147 hrsz-ú szervízút, illetve a 03/55 hrsz-ú 
önkormányzati úton közelíti meg a lerakó területét. A tervek szerint ezen utak szilárd 
burkolatú kiépítése nem tervezett, csupán kőzúzalékos megerősítést kapnak.  

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

A területet érintő védelmi és korlátozó elemek: 

- M6 autópálya tengelyétől mért 250 m védőtávolság (OTÉK 38. § (8) a); 

- Kulturális és örökségvédelmi elemek (a településrendezési eszközök módosításához 
2019-ben készített régészeti hatástanulmány szerint): A módosítással érintett terület 
északnyugati részén a hatástanulmányban 15. sorszámmal említett régészeti terület 
található (Középső-dűlő – római kori és késő középkori telep); 

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 

03/69-83, 03/85-93, 
03/106, 03/113, 03/120 

 Má jelű általános 
mezőgazdasági terület 

Kbh jelű beépítésre 
nem szánt különleges 
inert hulladéklerakó, 
újrahasznosító és 
szolgáltató terület 

A Paks II. beruházásnál 
keletkező kitermelt föld 
elhelyezésére és bontott 
anyagok újrahasznosítására 
alkalmas terület kialakítása  

Érintett térségi övezetek:  

 

Területrendezési tervekkel való összhang igazolása:  

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

A korlátozást jelentő megyei övezetek közül a kiváló és jó termőhelyi adottságú szántókat és a 
vízminőségvédelmi terület övezetét érinti. 
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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. rendelete) 

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 

 … b) a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át elsődlegesen a mezőgazdasági terület 
települési területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó rész természetközeli terület, - 
nagyvárosias lakóterület és vegyes terület kivételével - beépítésre szánt terület vagy különleges 
honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló terület területfelhasználási egységbe 
sorolható; …” 

 
 Fenti előírás teljesülésének igazolása: 

- Dunaszentgyörgy község területén a mezőgazdasági térség kiterjedése: 3330,13 ha 

- Hatályos tervben a mezőgazdasági terület nagysága a mezőgazdasági térségen belül: 2805,49 ha 
(84,24 %) 

- Módosítást követően a mezőgazdasági terület nagysága a mezőgazdasági térségen belül: 
2701,83 ha (81,13 %) 
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Országos övezetek 

3.1. Ökológiai hálózat övezete  

    

A terv-módosításra szánt terület nem érinti az 
ökológiai hálózat térségi övezetét.                          

3.2. Kiváló és jó szántók övezete 

 
A terv-módosításra szánt terület érinti a kiváló és jó 
szántók térségi övezetét, ezért a területen új 
beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. 

3.3. Erdők övezete, erdőtelepítésre javasolt területek 
övezete 

 
A terv-módosításra szánt terület nem érinti az erdők 
és erdőtelepítésre javasolt területek térségi övezetét. 

3.4. Tájképvédelmi terület övezete 
                       

 
A terv-módosításra szánt terület nem érinti 
tájképvédelmi terület térségi övezetét. 

3.5. Világörökségi és világörökségi várományos 
területek övezete  

 

Dunaszentgyörgy a világörökségi vagy világörökségi-
várományos terület térségi övezetébe tartozik. 

 

3.6. Vízminőség-védelmi terület övezete 
 

 

A terv-módosításra szánt terület a vízminőség-
védelmi terület térségi övezetébe tartozik. 
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3.7. Nagyvízi meder övezete 

 

A terv-módosításra szánt terület nem érinti a nagyvízi 
meder övezetét 

3.8. Honvédelmi és katonai célú terület övezete 

 

Dunaszentgyörgy nem tartozik honvédelmi és 
katonai célú terület térségi övezetébe 
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Megyei övezetek 

 3.9. Ásványi nyersanyagvagyon övezete 

 
Dunaszentgyörgy nem tartozik ásványi nyersanyag-
vagyon terület térségi övezetébe 

3.10. Rendszeresen belvízjárta terület övezete 

 
A terv-módosításra szánt terület nem érinti 
rendszeresen belvízjárta terület övezetét 

3.11. Földtani veszélyforrás terület övezete 
 

 
 
Dunaszentgyörgy földtani veszélyforrással érintett 
terület térségi övezetébe tartozik 

3.12.1. Innovációs-technológiai fejlesztés támogatott 
célterületének övezete 

 
Dunaszentgyörgy nem tartozik innovációs és 
technológiai fejlesztés támogatott célterületének 
övezetébe 

3.12.2. Logisztikai fejlesztések támogatott 
célterületének övezetek  

 
Dunaszentgyörgy nem tartozik logisztikai fejlesztések 
támogatott célterületének övezetébe 
 

3.12.3. Turisztikai fejlesztések támogatott 
célterületének övezete  

 
Dunaszentgyörgy a turisztikai fejlesztések támogatott 
célterületének övezetébe tartozik, de a tervezett 
változtatás e célkitűzéssel nem ellentétes 
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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 ugyan a TFK készítése idején 
még nem körvonalazódott, azonban a vállalkozások letelepedésének elősegítése a TFK 
célkitűzéseivel összhangban van. 
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2. Szakági javaslatok 

2.1. Tájrendezési javaslat 

Dunaszentgyörgy község belterületétől nyugati irányban nagy kiterjedésű sík felszínű, 
szántó művelésű területek találhatók. A terv-módosítással a táj kialakult sík, nagytáblás 
szántóföldi jellege az inert hulladékok lerakásával, és kisebb épületek építésével meg fog 
változni.  

A terv-módosításra szánt terület tájképvédelmi és ökológiai hálózat megyei övezeteivel 
nem érintett. 

A megváltozó terület tájképi megjelenése miatt ajánlott beültetési kötelezettségű sávokat 
kialakítani a tervezési terület határain. Ez enyhítheti az M6 autópálya és a 6. sz. úton 
közlekedők szemében a táj megváltoztatásának esetleges zavaró hatásait. 

 

2.2. Zöldfelületi rendszer fejlesztése 

A módosítással a település zöldfelületi rendszere kismértékben változik: a változással 
érintett terület délkeleti határán egy 30 méter szélességű védő erdősáv kijelölése tervezett. 

 

2.3. Közlekedési javaslat 

2.3.1. Közúti hálózati kapcsolatok 

A tervezett inert hulladéklerakó és újrahasznosító telep Dunaszentgyörgy község 
északnyugati részén található mintegy 103 hektár kiterjedésű, jelenleg szántóföldi művelésű 
mezőgazdasági terület. A terület északnyugati határán húzódik az M6 autópálya, de az 
autópályának a tervezési területtel nincs közvetlen forgalmi kapcsolata, és ilyen szándék 
nem is merült fel.  

A tervezési területtől délkeletre pár száz méterre húzódik a 6 számú Budapest – Barcs 
országos főút.  

2.3.2. Főbb közlekedési csomópontok 

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 tervezési területet érintő kiszolgáló utak kialakult szélessége: 

03/147 hrsz. út: 12 m 

03/117 hrsz. út: 6 m 

03/55 hrsz. út: 6 m 

0275/5 hrsz. út: 6-15 m, az út minimum 12 méterre történő kiszélesítése javasolt. 

Fenti utak szilárd burkolatú kiépítése igényként nem merült fel. 

2.3.4. Belső úthálózat 

 A tervezési területet még az alábbi kiszolgáló utak (mezőgazdasági dűlőutak) érintik:  
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A terület délnyugati határa mentén halad a 0275/5 hrsz-ú kiszolgáló út, mely a 6 útból 
ágazik ki, és az autópályát külön szintben keresztezve halad a 6233 sz. Tengelic-Paks országos 
mellékútig, amit Hegyespuszta közelében ér el. 

Az autópálya délkeleti oldalán halad a 03/147 hrsz-ú út.  

A tervezési terület délkeleti szélét érinti a 03/55 hrsz-ú út. 

A tervezési területet északnyugat-délkelet irányban hosszában átszeli a 03/117 hrsz-ú út. 

2.3.5. Közösségi közlekedés 

A tervezési terület nincs bekapcsolva a közösségi közlekedésbe, és ilyen igény nem is 
merült fel. 

2.3.6. Kerékpáros közlekedés 

A tervezési területet kerékpárutak nem érintik, és ilyen utak létesítési igénye nem is 
merült fel. 

2.3.7. Főbb gyalogos közlekedés 

A tervezési terület útjain a gyalogos közlekedés nem releváns. 

2.3.8. Gépjármű elhelyezés, parkolás 

A változással érintett területet igénybe vevő járművek parkolását az OTÉK előírásaival 
összhangban a hulladéklerakó területén belül kell és lehet biztosítani. 

2.3.9. Más közlekedési formák  

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

 

Szekszárd, 2021. január    

                                                                                             

                                                          Deák-Varga Dénes 
                                                                                közlekedési szakmérnök 
                                                                                      Tkö 17-00773 

 

2.4. Közművesítési javaslat 

A terv-módosítással érintett terület közművesítéssel nem rendelkezik. A hulladék-
feldolgozónál felmerülő víz-igények helyi fúrt kút létesítésével oldandók meg, a keletkező 
szennyvizek pedig zárt tárolóban gyűjtendők.  

Az ingatlan elektromos energiával ellátható, mivel a terület keleti sarkát átszeli egy 22 kV-
os távvezeték, melyről transzformátor-állomás létesítésével az elektromos áram-ellátás 
megoldható.  

A területen földgáz bevezetése nem tervezett.  

A hírközlés vezeték nélküli rendszerrel oldható meg. 
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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. 

Az inert hulladék-hasznosító telep számára 2020. decemberében Előzetes vizsgálati 
dokumentáció (EVD) is készült. 

 

2.6. Hatályos településszerkezeti tervvel való összhang bemutatása 

A hatályos településszerkezeti tervhez viszonyítva a terven megjelenő új inert 
hulladéklerakó, és újrahasznosító funkció jelentős területfelhasználási változást jelent, de a 
szomszédos általános mezőgazdasági, valamint védelmi illetve gazdasági rendeltetésű 
erdőterületeken való gazdálkodás és a település egyéb funkcióinak működési lehetőségeit 
nem befolyásolja. 

 

2.7. Szabályozási koncepció 

Az új övezeti szabályok megalkotásakor az alábbi koncepcionális szempontoknak kell 
megfelelni: 

- A szabályozás a hatályos jogszabályok és magasabb szintű tervfajták előírásaival 
legyen összhangban; 

- Az új övezet szabályozása legyen kellően rugalmas a ma még pontosan nem látható 
jövőbeli vállalkozói igényeket tudja befogadni; 

- A szabályozás törekedjen az egyre nagyobb jelentőséggel bíró környezeti szempontok 
minél teljesebb érvényesülésére; 

- A szabályozással létrejövő új övezet ne sértse a község lakóinak, és különösen a 
szomszédos területek tulajdonosainak érdekeit. 

-  

2.8. Beépítési terv 

A módosítással érintett terület jövőbeli beépítésére az EVD tartalmaz beépítési 
elképzelést.   
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A tervezett inert hulladék újrahasznosító telep helyszínrajza (forrás: EVD) 

 

2.9. Környezeti értékelés 

Tekintettel a rendezési terv módosítással érintett terület jelentős kiterjedésére és a 
változás horderejére, a tervhez az egyes tervek illetve programok környezeti vizsgálatáról 
szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint környezeti vizsgálat készült.  
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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. 

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. 

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.  
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IV. Helyi építési szabályzat módosító rendelet tervezete 

 

Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2021. (………..) önkormányzati rendelete a 

Dunaszentgyörgy község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 3/2005. (II. 14.) önkormányzati 
rendelete módosításáról 

(tervezet) 

 

Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében és 
a 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, 
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. 
mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró szervek véleményének kikérésével a 
következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A Dunaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének Dunaszentgyörgy község Helyi 

Építési Szabályzatáról szóló 3/2005. (II. 14.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: HÉSZ) 6. 

mellékletét képező külterületi szabályozási tervlapjának módosítással érintett területe jelen rendelet 

1. melléklete szerint módosul. A HÉSZ 7. mellékletét képező belterületi szabályozási tervlapjának 

módosítással érintett területe jelen rendelet 2. melléklete szerint módosul. 

 

2. § 

 

A HÉSZ alábbi 19/A. §-sal egészül ki: 

„(1) Kbh övezeti jelű beépítésre nem szánt különleges inert hulladéklerakó, újrahasznosító és 
szolgáltató területen csak nem veszélyes inert hulladékok lerakása és újrahasznosítása végezhető, 
továbbá a hulladékgazdálkodási és hulladék-újrahasznosítási tevékenységet kiszolgáló rendeltetésű 
épületek és építmények helyezhetők el. Kommunális- és veszélyes hulladék lerakása nem 
megengedett. 

(2) Az övezetben kialakítható legkisebb telekméret 1500 m2, de magánút és egyes közművek 
műtárgyai számára ettől eltérő méretű telek is kialakítható. 

(2) Az övezet telkein megengedett legnagyobb beépítettség 10 %. 

(3) Az övezet területén megengedett legnagyobb építménymagasság 10 méter. 
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3. § 

 

A HÉSZ 26. § (3) bekezdése b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„ A szabályozási terven beültetési kötelezettségre jelölt területsávban a látvány takarását biztosító és 
a környezeti zavaró hatások mérséklésére alkalmas sűrűségű örökzöld növényzet, fasor telepítendő. 
Beültetési kötelezettségre jelölt területsávban épület nem helyezhető el.” 

 

  

4. § 

 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 Kirnyákné Balogh Mária Dr. Nagy Attila 
 polgármester jegyző 

 

A rendelet kihirdetve: 

 

Dunaszentgyörgy, 2021. ………………………..  

 

   Dr. Nagy Attila  
                                                                                                                         jegyző 
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1. melléklet Dunaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének  …../2021. (……) 
önkormányzati rendeletéhez 

 

A módosítással érintett terület (inert hulladéklerakó és újrahasznosító terület) szabályozási terve 
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2. melléklet Dunaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének  …../2021. (……) 
önkormányzati rendeletéhez 

 

A módosítással érintett ipari terület szabályozási terve 

 




