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BEVEZETÉS
1.

ELŐZMÉNYEK

Bag Község Önkormányzata a 24/2016. (V.19.) Kt. és 42/2016. (VI.16.) Kt. határozataiban döntött a hatályos
településrendezési tervek módosításáról a Rákóczi út – Kőtörő u. - 0194 hrsz. legelő – 0196 hrsz. rét - 0195 hrsz.
közút által határolt tömb és 2922/4 hrsz. legelő területén.
A Képviselő-testület tekintettel az időközben megjelent (Településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet, a 2014. 12. 31-től hatályos Országos Területrendezési
Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény) jogszabályokra a településrendezési eszközöket az OTÉK 2012.
augusztus 6-án hatályos településrendezési követelményeinek és jelmagyarázatának figyelembevételével kívánja
elkészíttetni, teljes típusú eljárásban egyeztetni és elfogadni.
Tervelőzmények:
75/2009. (VIII.7.) Kt. határozattal elfogadott Településfejlesztési Koncepció,
25/2005. (V.26.) Kt. határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv,
8/2005. (V.26.) Kt. rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat,
9/2008. (IX.22.) Kt. határozattal elfogadott „Árokalja” Településszerkezeti Terv
8/2009. (V.30.) Kt. rendelet az „Árokalja” Szabályozási Tervről
4/2011. (II.11.) Kt. határozat a Településszerkezeti Terv felülvizsgálatáról
3/2011. (II.11.) Kt. rendelet a Helyi Építési Szabályzat módosításáról
13/2013. (IV.25.) Kt. határozat a Településszerkezeti Terv módosításáról
5/2013. (IV.25) Kt. határozat a Helyi Építési Szabályzat módosításáról
Környezeti vizsgálat és értékelés, Örökségvédelmi hatástanulmány 2010. augusztusában készültek, ezen
munkarészek területre vonatkozó megállapításai – tekintettel arra, hogy a tervezési területen változás nem történt
– jelenleg is érvényesek.

2.

DOKUMENTÁCIÓ FELÉPÍTÉSE

Jelen módosítás a jóváhagyott tervekre, azok alátámasztó munkarészeire épül – melyeket a 2011. évi
felülvizsgálat tartalmaz „Peres 1a és 1b területeir vonatkozóan - a vizsgálat az OTrT-ben és PMTrT-ben
meghatározott települést érintő törvényi változásokra, valamint a fejlesztésekkel érintett területek vizsgálatára tér
ki, amennyiben azok jelenlegi használata a hatályos tervek jóváhagyása óta megváltozott.
Az új szabályozás beépül az eredeti Helyi Építési Szabályzatba.
A szerkezeti terv 1:10000-es léptékben, a szabályozási tervek 1:2000-es, léptékben kerülnek feldolgozásra.
A szükséges kiegészítő javaslattevő munkarészek a szakágaknak és a témának megfelelő léptékben készülnek.
A földhivatali térképek magassági adatokkal való kiegészítéssel képezik a munka alaptérképeit. A rajzok színes
AutoCad feldolgozással készülnek.
A dokumentáció kötetei:
Jóváhagyandó munkarész
Településszerkezeti Terv – határozat
HÉSZ – rendelet
Alátámasztó munkarész
Javaslat
Vizsgálat
Örökségvédelmi hatástanulmány
Eljárás iratanyaga
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KIINDULÓ ADATOK

A tervezés programját a 24/2016. (V.19.) és 42/2016. (VI.16.) Kt. határozatok
tartalmazzák. A tervkészítés során az alábbi tervanyagokat vettük figyelembe és
használtuk fel:
Országos Területrendezési Terv
2003. évi XXVI. Tv.
Pest Megye Területrendezési Terv
202/2006. (VIII.25.) KGYH
Pest Megye Területrendezési Terv
21/2006. (IX.08.) Pm. sz.
rendelet
valamint a hatályos településrendezési tervek „Peres 1b területén és 1a
területének keskeny keleti sávjában. (2011-es felülvizsgálat tárgya)

4.

A TERV CÉLJA

A fejlesztési szándékok fogadásával, az önkormányzati, a lakossági és vállalkozói igény kielégítésére megfelelő
területhasználat kijelölésével és jogszabályi környezet megteremtésével a település fejlődési potenciálját növelje,
lakhatási lehetőséget, alapellátást, munkahelyet, közösségi teret biztosítson az itt élőknek, az idetelepülőknek.
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BAG NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA
JAVASLAT
1.

A MÓDOSÍTÁS PROGRAMJA:

A Rákóczi út – Kőtörő u. - 0194 hrsz. legelő – 0196 hrsz. rét - 0195 hrsz. közút által határolt tömb és 2922/4 hrsz.
legelő területén:
1.1 a cél a kisvárosias területfelhasználást kertvárosiasra változtatni, amely jobban szolgálja a lakossági
igényeket, és arculata kedvezőbben illeszkedik a szomszédos területen kialakult településképhez. A Rákóczi
utcáról kiinduló kiszolgáló út biztosítja a tömb feltárását.
A területen kertvárosias övezetei besorolásban kb. 3000-3500m2-es telken bölcsőde épül, a fennmaradó részen
kertes, családiházas beépítést alakítanak ki, min. 800m2-es telkeken, és közparkok létesülnek.
1.2 a Kőfejtő u. mellett a 2922/4 hrsz-ú véderdő kettéosztása után a déli rész az 1710/5 hrsz-ú telekkel
egyesítve gazdasági területté válik, északi rész véderdő területfelhasználásban marad.
Az elmaradó zöldfelület kompenzálása a módosítás területén a kialakítandó kertvárosias tömbben történik.
A módosítás helye

2.

TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZÁSOK

2.1

Közlekedési hálózat

A fejlesztés a fő közlekedési hálózatok nyomvonalvezetését nem érinti. A közlekedési gerincvonalhoz - a Dózsa
Gy. úthoz - gyűrűt alkotva csatlakozik a területet feltáró gyűjtőút a Rákóczi út és a Kőtörő u.
A kertvárosias lakóterületet feltáró út a Kőtörőút folytatása, elején parkolóval, végén gépkocsifordulóval.
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Belterület – külterület, területfelhasználás változása

A közigazgatási terület megoszlása a tervmódosítással nem változik.
Jelen tervvel érintett területfelhasználási mód változások:
Lk
Lke + Zkk + Köu
Ev
Ev + Gksz
Tervezési terület:
Területfelhasználás megoszlása (ha)
kisvárosias lakóterület:
kertvárosias lakóterület:
gazdasági terület:
közlekedési terület:
zöldterület:
véderdő:

2,506 ha
a hatályos terv szerint
2,117

tervezett területhasználat
1,556
0,141
0,477
0,177
0,153

0,0941
0,2954

2.3.

A település beépítésre szánt területeinek módosulása

1.)
2.)

Lakóterületi beépítés lazábbá válik, kisvárosias lakóterület átminősül kertvárosias lakóterületté.
Új gazdasági, kereskedelmi szolgáltató terület létesül véderdő területén.

A módosított terv beépítésre szánt területei építési használatának felső határa a hatályos tervben kialakított:
Területtelhasználási egységek
megnevezése és jele

Megengedett
legnagyobb
szintterület-sűrűség
Lke
0,6
Gksz Gksz
1,2

Kertvárosias lakóterület
Gazdasági terület

Közüzemi közművesítettség mértéke

részleges közműellátás
teljes közműellátás

2.4.

A település beépítésre nem szánt területeinek módosulása

1.)
2.)
3.)

Közlekedési terület nő a lakótelkek feltárhatósága céljából. A közutak változó szélességű kiszolgáló utak,
parkolási és fordulási funkciókkal
Közkert a lakóterületi zöldfelület biztosítása és a közösségi tér kialakítása céljából
Véderdő terület csökken.

2.5

A PMTrT és a módosítás területfelhasználási mutatóinak összevetése

A módosítás a hatályos terv térségi területfelhasználását nem érinti, a táblázat a különbözetet mutatja be a
megyei terv konkrét terület kimutatásához viszonyítva. A hatályos terv esetében vízgazdálkodási térséget
tartalmazott a megyei terv.
PMTrT térségi területfelhasználása

Erdőgazdálkodási térség
Mezőgazdasági térség
Hagyományosan vidéki
települési térség
Vízgazdálkodási térség
Összesen
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ha/%

1170,19
859,49
325,16

49,69
36,50
13,81

1128
821
359

-42,2
-38,5
+33,8

175,5
130,5

15
15

Más célú terület
felhasználási
lehetőség ha
106
143

2354,84

100,00

47
2355

+47,0
0

4,7

10

5

Hatályos terv térségi terület
felhasználása nem változott
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TERÜLETFELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK
3.1.

Lakóterületi változás

A Peres fejlesztendő tömbjének jellemző területfelhasználása megváltozik: Lk
Lke
A tömb területe:
2,2111 ha
Területfelhasználás megoszlása
a hatályos terv szerint
tervezett területhasználat
kisvárosias lakóterület:
2,117
kertvárosias lakóterület:
1,556
A javaslat a hatályos TSZT területfelhasználását átértékeli, s figyelembe veszi a változott keresletre reagáló
önkormányzati szándékot a tervezettnél alacsonyabb sűrűségű lakásépítési, és az önkormányzat alapellátó
intézményi bővítési szándékát. A lakóterületen az építést korlátozó tényező nem zavarja, a területfelhasználás
átmenetet képez a Galga-patak ökológiai hálózata és a 3sz. országos közút mellett húzódó gazdasági terület
között.
A teljes terület kb. 75%-a a PMTrT 1.4 pontjában lefektetett irányelv szerinti közigazgatási határ menti 200m-es
be nem építhető zónában fekszik. A hatályos szerkezeti terv a tervezési területet már lakóterületnek jelöli.
A tömb az új családiházas beépítés (kb. 800m2-es telkeken) kisebb sűrűségével átmenetet képez a tőle délre
fekvő sűrűbb beépítettségű kertvárosias tömb és a beépítésre nem szánt mezőgazdasági terület között.
A szabályozási paraméterek megváltoznak, szabadonálló beépítési móddal, 30%-os beépítettséggel, 4,8m
építménymagasságú lakóépületek, közösségi hasznosítású szolgáltató intézmények, kereskedelmi létesítmények
építése lehetséges a területen.
A tömb délkeleti részen keskeny sávban a 4. jelű 25748 azonosító számú lelőhely része.
A telektömb délkeleti elkeskenyedő részét érinti az Aszód és Domonyvölgy Ősközösségi vízbázis 6. sz. kútjának
hidrogeológiai védőidoma.

3.2.

Gazdasági területi változás

Peres gazdasági területe nő a Kőfejtő utca mellett húzódó véderdő egy részének gazdasági területfelhasználásba
sorolásával.
Területfelhasználás megoszlása (ha)
a hatályos terv szerint
tervezett területhasználat
Gazdasági terület:
0,141
A területfelhasználás módosítása a megszüntetett erdőterületen annak szélessége miatt nem jelent építési
lehetőséget, és nem okoz környezetterhelést a szomszédos lakóterület számára.

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK VÁLTOZÁSA
3.3

Közlekedési terület

-

Tervezett kiszolgáló út a Kőtörő út nyomvonalának irányában folytatódik, két rövudebb, keskenyebb
vegyesforgalmút tárja fel a belső telkeket.
Területfelhasználás megoszlása (ha)
a hatályos terv szerint
tervezett területhasználat
Kiszolgáló út:
0,0941
0,477

3.4

Zöldterület

-

Közkert funkciójú zöldterület kialakítását javasolja a terv a kijelölt új és már kialakult lakóterület közösségi
zöldfelületének kialakítására
Területfelhasználás megoszlása (ha)
a hatályos terv szerint
tervezett területhasználat
Közkert:
0,177

3.5

Erdőterület

A két területfelhasználás – gazdasági és lakó - között húzódó tervezett erdőterület csökkenését kompenzálja a
terv a tervezett lakótömb területén, a mezőgazdasági terület felöl környezet- és tájképvédelmi céllal.
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Területfelhasználás megoszlása
Véderdő:

a hatályos terv szerint
0,2954

8

tervezett területhasználat
0,153

Hatályos Településszerkezeti Terv

Tervezett módosítás
Lk→Lke + Zkk + Köu
Ev→ Ev + Gksz
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TÁJRENDEZÉS, KÖRNYEZETALAKÍTÁS

4.1

Táj- és környezetalakítás

9

A módosítás védett természeti értékeket nem érint, a táj látványát előnyösen változtatja.
A lakóterületi beépítés a hatályos terv már ekként kijelölt fejlesztési területén történik, Peres csoportos kisvárosias
beépítésének elhagyása pozitívan hat a városkép, várossziluett alakulására.
A tömb beépítését három közterületi zöldfelület lazítja, gyermekjátszótérként üzemelő közkert a bölcsőde mellett,
formája, mérete miatt lakófunkcióra alkalmatlan kert a vízkút hidrológiai védőidomával határosan, közút mellet
lejtős területen.
Kötelező fásítás csökkenti a környezetterhelést a lakótelkek felé az új gazdasági területen és a szennyvízátemelő
körül.

4.2

Biológiai aktivitásérték

A módosítás területén a 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet alapján számított bilógiai aktivitásérték nő
Területhasználat megnevezése
„PERES” 1b

Terület (ha)
Hatályos terv szerint

Terület (ha)
Módosítás szerint

2,117
0,0941
0,2954
2,506

1,556
0,1418
0,477
0,177
0,153
2,506

kertvárosias lakóterület
kisvárosias lakóterület
gazdasági terület
út
közkert
véderdő
Összesen

5.

Biológiai
aktivitásérték
mutató
2,7
1,2
0,4
0,6
6
9
-

Biológiai aktivitásérték
hatályos terv szerint
szerint
2,5404
0.0564
2,6586
5,2554

Biológiai
aktivitásérték
módosítás szerint
4,2012
0,0567
0,2862
1,062
1,377
6,9831

Környezetvédelem (a hatályos terv javaslata nem változik)

Általános információk
Valamennyi területfelhasználás, építés, beavatkozás tervezése és kivitelezése során a környezetvédelmi
előírásokat be kell tartani. A környezethasználat során a legkisebb mértékű igénybevételt kell választani, meg kell
előzni a környezetszennyezést, illetve a meglévő ártalmakat meg kell szüntetni.
A környező létesítmények védelme, a nem káros, de esetlegesen zavaró hatású környezetszennyezés
csökkentése érdekében a lakóterületekkel szomszédos üzemi területek telekhatárán belül védelmi célú,
háromszintes zöldsáv telepítendő. Ennek szélessége függ a telepítendő létesítmény funkciójától.

5.1

Talaj, talajvíz védelem

A terület szennyvízelvezetése a csatorna gerinchálózatra ráköthető, kezelése megoldott. Kötelező a
szennyvízcsatornára való rákötés a tervezett új lakóterületen. Tilos a szennyvizek szikkasztása.
A parkolónál a befogadóba vezetés előtt olaj- és hordalékfogó műtárgyat kell létesíteni. A terület felszín alatti víz
szempontjából érzékeny volta miatt nem javasolt a parkolók gyephézagos burkolása.

5.2

Levegőtisztaság-védelem

A levegő tisztaságának védelme érdekében az üzemi, gazdasági területek köré legalább 10 m széles intenzív,
többszintűen kialakított zöldsáv telepítendő. A településen a kibocsátási határértékek megállapításánál és ezek
betartásánál figyelembe kell venni a település hatályos rendeletekben megállapított védelmi kategóriáját is. A
vonatkozó rendelet alapján a település légszennyezettségi zónáját és a hozzá kapcsolódó légszennyezettségi
értékeket a hatályos terv alátámasztó munkarésze tartalmazza.
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Csak olyan létesítmények építése, illetve üzemeltetése engedélyezhető, mely működése során biztosítani tudja a
légszennyezettségi, immissziós határértékek betartását is az emissziós határértékek mellett. Az engedélyezések
során nem csak az egyes üzemek kibocsátását kell vizsgálni, hanem a meglévő légszennyező forrásokkal együtt
okozott légszennyezettséget is.
A lakóterületen és annak közelében jelentős kibocsátást és bűzt okozó létesítmény nem telepíthető.
A lakóépületek és az utak közé, ahol ez megoldható többszintű növénysáv telepítendő, mely a szennyezés egy
részét felfogja – és zajvédő hatása is jelentős.

5.3

Felszíni vizek védelme

A felszíni vizekbe, árokrendszerbe szennyvíz vagy szennyezett csapadékvíz nem vezethető. A vonatkozó
rendeletben foglaltak alapján a település a 3. általános védelmi felszíni vízminőségi kategóriába tartozik, melyre,
a közvetlenül bevezetett használt és szennyezett vizekre vonatkozó egyes jellemző határértékeit a hatályos terv
ismerteti.
A mederkialakítás során a csapadékvíz-elvezető csatornák esetében sem indokolt a burkolás, mederrendezés
során kizárólag mérnökbiológiai módszereket lehet használni, meg kell őrizni a medrek természetes állapotát,
mely a víz mennyiségi és minőségi védelme szempontjából lényeges. Szükség esetén hordalékfogók
létesítéséről is gondoskodni kell.

5.4

Hulladékkezelés

A területen keletkező szilárd és folyékony hulladékok kizárólag engedélyezett lerakón helyezhetők el.
Javasolt a szelektív gyűjtés lehetőségének megteremtése, és indokolt a szerves hulladék külön gyűjtése és
komposztálása, majd a komposzt felhasználása talajjavítási célra.
Az ipari és szolgáltató létesítményekben folytatott tevékenységek során keletkező veszélyes hulladékot a az
előírásoknak megfelelően kell tárolni, kezelni, elszállítani és elhelyezni.

5.5

Zajvédelem

A lakóépületek és az utak közé, ahol ez megoldható többszintű növénysáv telepítendő, mely a zaj egy részét
kiszűri.
Az üzemi zajvédelmi határértékeket a hatályos terv ismerteti.

6.

KÖZLEKEDÉS

A fejlesztési terület az M3 autópályát a 3 jelű főközlekedési úttal összekötő 3105 jelű, Dózsa György utcáról nyíló
Kőtörő és Rákóczi utcákon át közelíthető meg. E két utcának gyűjtőút szerepköre van az általuk átölelt
kertvárosias terület feltárásában. E szerepkör kiteljesedett a Rákóczi utcától északra fekvő fejlesztési terület
kertvárosias beépítésével. Ez utőbbi terület feltárására 14m széles kiszolgáló utat javasol a terv, a belső-hátsó
telkek 10m széles vegyesforgalmú útról érhetők el.
A közutak tervezési osztályba sorolása: (ÚT 2-1.201: 2004 Közutak tervezése szerint)
Gyűjtő utak:
B. V. c. C.
Kiszolgáló utak:
B. VI. d. B.
Közterületi parkoló szolgálja a közparkot és bölcsődét.

POMSÁR ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ IRODA

2016. szeptember

BAG – TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV – SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS

7.

11

KÖZMŰFEJLESZTÉS ÉS HÍRKÖZLÉSI JAVASLAT
(a hatályos terv javaslata nem változik)

A módosítás területének közvetlen környezete hagyományos rendszerű közművekkel a jelenlegi igényszinteknek
megfelelően jól ellátott. A vezetékes víz-, és villamosenergia ellátás teljesnek tekinthető, kiépültek a földgáz ellátó
és a vezetékes hírközlési hálózatok, a szennyvízelvezető rendszer kiépítettsége is közel teljesnek tekinthető. A
közműépítés terén a közelmúltban végbement jelentős fejlődés ellenére a település csapadékvíz elvezetése nem
tekinthető minden elemében megnyugtató módon megoldottnak.
A módosított településrendezési terv Peres településrészen a hatályos Lk-1 kisvárosias lakóterületén tervezett
80lakás helyett max. 28 lakás és háromcsoportos bölcsőde elhelyezésére ad lehetőséget.
Ez a közműigény a rendelkezésre álló kapacitásról működtethető, az ellátó vezetékeket kell kiépíteni.
Új közműjavaslat nem készül, a hatályos terv közműjavaslata jelen tervre érvényes.
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8.1

Szabályozás alapelvei
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A település Szabályozási Tervének elfogadása óta eltelt időszak gazdasági és társadalmi folyamatai által generált
érdekek közűl a területre az alábbiak vonatkoznak:
a település lakosságmegtartó és növelő képességének megteremtése,
életminőség környezetállapot javítása.
E célok megvalósításához szükségessé vált a szabályzat néhány elemének módosítása, azaz:
a hatályos szerkezeti tervben kisvárosias lakóterületnek kijelölt terület megváltozott igényekhez
alkalmazkodó szabályozásának elkészítése,
közlekedési hálózat bővítése lakóövezetet feltáró úttal,
életminőség javítása a szolgáltatás bővítésével, tematikus zöldterület kialakításával,
az épített és a természeti, táji értékekhez, a falusias karakterhez jobban illeszkedő fejlesztés a
kertvárosias övezet kijelölésével,
gazdasági fejlesztési lehetőség bővítése
Hatályos terv
3/2011. (II.11.) Kt. rendelet a
Helyi Építési Szabályzat módosításáról
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BAG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA – VIZSGÁLAT
1.

MAGASABBRENDŰ TERVEK TELEPÜLÉSRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSAI

1.1

2003. évi XXVI. törvény az OTrT-ről településre vonatkozó előírásai

A település területén
mezőgazdasági térség,
erdőgazdálkodási térség,
települési térség található.
A község közigazgatási területét, sőt belterületét több
közlekedési hálózati elem tagolja:
M3-as gyorsforgalmi út,
3-as országos főút,
transz-európai vasúti szállítási hálózat részeként
működő országos törzshálózati vasút,
országos kerékpárút.
A települést érintő országos térségi övezetek közül a tervezési
terület:
az országos ökológiai hálózat övezetével határos,
a vízminőség-védelmi terület által érintett.
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3.1

országos ökológiai hálózat övezete

3.4

kiváló termőhelyi adottságú erdőterület
övezete

3.7

Országos vízminőség-védelmi terület övezete

3.3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
3.5

14
jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete

tájképvédelmi szempontból kiemelten
kezelendő terület övezete

OTrT tervezési területtel érintett övezetre vonatkozó előírásai:
15. § (1) Az országos vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett
szennyvíz övezetből történő kivezetéséről és az övezeten kívül keletkezett
szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről a kiemelt térség és a megye
területrendezési tervében rendelkezni kell.
(2) Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeinek
készítése során ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett területeket, és a helyi
építési szabályzatban az építési övezetre vagy övezetre vonatkozó
szabályokat kell megállapítani.
(3) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból
kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni.
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Pest Megye Területrendezési Tervéről szóló 5/2012. (V.10.) önkormányzati rendelet
településre vonatkozó előírásai

Bag térségi övezetek általi érintettsége

OTrT térségi területfelhasználási kategóriákra vonatkozó előírásai
6.§
(2) A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése
során a következő szabályokat kell alkalmazni:
a) az erdőgazdálkodási térséget legalább 85%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni;
b) a mezőgazdasági térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület, beépítésre szánt különleges honvédelmi terület, beépítésre
nem szánt különleges honvédelmi terület vagy természetközeli terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a térségben
nagyvárosias lakóterület és vegyes terület területfelhasználási egység nem jelölhető ki;
d) a települési térség bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható;

A települést érintő megyei térségi övezetek közül a tervezési terület:
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3.1. Magterület, ökológiai folyosó, puffert terület övezete

3.5

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő
terület övezete

3.12

Földtani veszélyforrás területének övezete
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3.3 Kiváló termőhelyi adottságú és erdőtelepítésre javasolt
erdőterület övezete

3.8

Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi
terület övezete

OTrR tervezési területet érintő övezetre vonatkozó előírásai:
25. § (1) A földtani veszélyforrás területének övezetét a
településrendezési eszközökben kell a tényleges kiterjedésnek
megfelelően lehatárolni.
(2) Az övezet területén új beépítésre szánt terület csak akkor
jelölhető ki, ha ahhoz a bányafelügyelet a településrendezési
eszközök egyeztetési eljárása során adott véleményében hozzájárul.
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„PERES” MÓDOSÍTÁSRA KIJELÖLT TERÜLETÉNEK VIZSGÁLATA

A tervezési terület ismertetése
"Peres" gazdasági, lakóterületi fejlesztési területének északkeleti
lakóterületi, valamint hozzácsatlakozó kis nyúlvány gazdasági
fejlesztésével foglalkozik jelen módosítás, a Rákóczi út – Kőtörő u. - 0194
hrsz. legelő – 0196 hrsz. rét - 0195 hrsz. közút által határolt tömb és
2922/4 hrsz. legelő területén. A tervezési terület belterület.
A tömb infrastrukturális ellátása 3105.j. Aszód - Sülysáp összekötőútról - a
település főutcájaként működő Dózsa Gy. útról - kiinduló, és oda érkező
Rákóczi út – Kőtörő u. gyűjtőúton biztosítható.
A jelenlegi mezőgazdasági művelésű területet észak-keletről szántó,
gazdasági út, legelő, délről kertvárosias lakóterület, nyugaton rézsűn
húzódó fásult zöldterület karéjozza. A terület dél-nyugatról észak-kelet felé
3%-os lejtéssel rendelkezik.
A területen a Rákóczi út mellett szennyvízátemelő található.
A telektömb délkeleti elkeskenyedő részét érinti az Aszód és Domonyvölgy ősközösségi vízbázis 6. sz. kútjának
hidrogeológiai védőidoma.
A tömb keskeny délkeleti sávja a 4. jelű 25748 azonosító számú lelőhely része.
Földhivatali adatok

hrsz

tulajdoni
állapot

Terület
ha

művelési ág
minőségi oszt.

Ak

2921
2922/4
Összes

önkormányzati
magán
-

2.2116
0,2954
2,507

rét 4
kivett beépítetlen
-

61,48
-

Légifotó a tervezési területről
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Magasabbrendű tervek, hatályos tervek tervezési területre vonatkozó előírásai
OTrT
"Peres" jelen tervben fejlesztendő része belterület - települési térség.
Országos vízminőség-védelmi terület övezetében helyezkedik el, kelet felöl országos ökológiai hálózat övezete
határolja.
PMTrT
A megyei terv szerint a tervezési terület hagyományosan vidékies települési térség része, keletről országos
ökológiai hálózat, északon, észak-keleten a közelben, de a közigazgatási határon kívül folyik a Galga-patak,
melynek túloldalán kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek övezete található.
Bag 25/2005. (V.26.) sz. képviselő-testületi határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv
A hatályos TSZT döntése szerint a tervezési terület jellemzően beépíthető terület, nyugati részén gazdasági
kereskedelmi szolgáltató területhasználattal (Gksz) és vízügyi területtel (V), keleti oldalán lakóterülettel, melynek
kb. 60%-a kertvárosias használattal már beépült, fennmaradó, Aszóddal határos területén kisvárosia lakóterület
kialakítását tervezik. A különböző funkciójú és különböző környezetszennyezéssel rendelkező területhasználatok
között (Gksz – Lke+ Lk, Lke – Mk) területhasználatok között táj- és környezetvédelmi céllal véderdőt jelöl ki a terv.
A szomszédos területetfelhasználások: keleten korlátozott hasznosítású mezőgazdasági terület (Mko), délen
beépült kertvárosias lakóterület (Lke), nyugaton 3.sz. főút, valamint szintén korlátozott hasznosítású
mezőgazdasági terület). A tömbben kijelölt kisvárosias lakóterület használat szintterület sűrűsége 0,75, a
szomszédos már kialakult, szinte teljesen beépített kertvárosias lakóterület szintterület-sűrűsége 0,6, a gazdasági
területen a megengedett legnagyobb színtterületsűrűség 2,0
Bag 8/2005.(V.26.) sz. képviselő-testületi rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat
Az övezeti térkép szerint a terület besorolása korlátozott hasznosítású mezőgazdasági terület. A nyugati terület
övezeti besorolása korlátozott hasznosítású mezőgazdasági terület, vízgazdálkodási terület és véderdő. A terület
beépítetlen déli része régészeti terület.
Településrendezési tervek
Hatályos Településszerkezeti Terv
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A tervezési terület hatályos területfelhasználása kisvárosias lakóterület és véderdő, mely a lakó és gazdasági
területfelhasználás között a környezetterhelés csökkentésének célját szolgálta.
Lk-1 kisvárosias építési övezet előírásai:
a) Elhelyezhető
- lakóépület,
- a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató épület,
- egészségügyi, szociális épület,
- a terület rendeltetését nem zavaróhatású kézműipari épület
b) Beépítési előírások
A kialakítható legkisebb telekterület 2.500m2.
A beépítési mód többlakásos szabadonálló, vagy csoportos
A megengedett beépítettség mértéke 30%.
A megengedett legnagyobb építménymagasság 7,5m.
Az előírt zöldfelület mértéke min. 40%.
Az előkert, oldalkert mérete a szabályozási terv szerint alakítandó ki.
Épületenként legfeljebb 9 rendeltetési egység helyezhető el.
Az előírások alapján kb. 80lakás (280fő) elhelyezésére alkalmas a terület.

3.

TERMÉSZETI TÁJI ADOTTSÁGOK ÉS AZ ÉLŐVILÁG JELLEMZŐI

Általános ismertetését a 4/2011. (II.11.) Kt. határozattal elfogadott TSZT tartalmazza, a módosítás területére
vonatkozóan változás nem történt.

4.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Általános ismertetését a 4/2011. (II.11.) Kt. határozattal elfogadott TSZT tartalmazza, a módosítás területére
vonatkozóan változás nem történt.

5.

KÖZLEKEDÉS

Általános ismertetését a 4/2011. (II.11.) Kt.
határozattal elfogadott TSZT tartalmazza, a
módosítás területére vonatkozóan változás
nem történt.
A fejlesztési terület az M3 autópályát a
3 jelű főközlekedési úttal összekötő 3105 jelű,
Dózsa György utcáról nyíló Kőtörő és Rákóczi
utcákon át közelíthető meg. E két utcának
gyűjtőút szerepköre van az általuk átölelt
kertvárosias terület feltárását hivatott Peres,
Széchenyi István és Állomás utcák
tekintetében. E szerepkör kiteljesedett a
Rákóczi utcától északra fekvő fejlesztési terület kis-városias beépítésével. Megközelítésére 16 m széles
közlekedési területet javaslunk szabályozni a két utca nyomvonalán. Mintakeresztszelvény:
A fejlesztési terület feltárását a Dózsa Gy. útról kiinduló, és oda érkező Rákóczi út – Kőtörő u. gyűjtőúton
biztosítja.

6.

KÖZMŰELLÁTÁS

A fejlesztés számára a közműellátás biztosított. A területen áthaladó 20kV-os távvezeték áthelyezésére van
szükség. A tömbben a Rákóczi út mellett szennyvízátemelő létesül.
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ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY
Jelen munkarész a tervezett fejlesztésekkel, azok várható természeti, táji, építészeti hatásaival foglalkozik a
39/2015. (III.11.) Korm. rendelet 12. mellékletében meghatározott tartalom vonatkozó pontjai szerint.
A módosítások a 2010. augusztusában készült Örökségvédelmi Hatástanulmány témáját képező „Peres”
településrész lakóterületi fejlesztését érintik. A hatályos terv kisvárosi lakóterületi fejlesztési szándéka nem
valósult meg, a terület használata változatlanul mezőgazdasági művelés.
Örökségvédelmi hatástanulmány ezen területre vonatkozó régészeti megállapításai – tekintettel arra, hogy a
tervezési területen változás nem történt – jelenleg is érvényesek, a leírásban idézzük.

1.

VIZSGÁLAT

A módosítások helye a településen a hatályos terven jelölve

Jelenlegi tájhasználat mezőgazdasági művelés,
fásult terület

"Peres", észak-keleti része és középre nyúló keskeny földsávja területfelhasználásának változtatásával
foglalkozik a módosítás a hatályos terv:
Rákóczi út – Kőtörő u. - 0194 hrsz. legelő – 0196 hrsz. rét - 0195 hrsz. közút által határolt tömb
kisvárosias lakóterületén és
a 2922/4 hrsz. véderdő területén.
A tervezési terület belterület.
A tömb infrastrukturális ellátása 3105.j. Aszód - Sülysáp összekötőútról - a település főutcájaként működő Dózsa
Gy. útról - kiinduló, és oda érkező Rákóczi út – Kőtörő u. gyűjtőúton biztosítható.
A jelenlegi mezőgazdasági művelésű területet észak-keletről szántó, gazdasági út, legelő, délről kertvárosias
lakóterület, nyugaton rézsűn húzódó fásult zöldterület karéjozza. A terület dél-nyugatról észak-kelet felé 3%-os
lejtéssel rendelkezik.
A területen a Rákóczi út mellett szennyvízátemelő található.
A telektömb délkeleti elkeskenyedő részét érinti az Aszód és Domonyvölgy ősközösségi vízbázis 6. sz. kútjának
hidrogeológiai védőidoma.
A tömb teljes területe a 4. jelű 25748 azonosító számú lelőhely része.
A területen épített és természeti érték nem található.
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A fejlesztés programja:
1.
Cél a kisvárosias területfelhasználást kertvárosiasra változtatni, amely jobban szolgálja a lakossági
igényeket, és arculata kedvezőbben illeszkedik a szomszédos területen kialakult településképhez.
A területen kertvárosias övezeti besorolásban kb. 3000-3500m2-es telken bölcsőde épül, a fennmaradó részen
kertes, családiházas beépítést alakítanak ki, min. 800m2-es telkeken, és közkertek létesülnek.
2
Kőfejtő u. mellett a 2922/4 hrsz-ú véderdő kettéosztása után a déli rész az 1710/5 hrsz-ú telekkel
egyesítve gazdasági területté válik, északi rész véderdő területfelhasználásban marad.
Összességében a biológiai egyensúly fenntartása mellett a lakossági igényekre reagáló, helyi és települési szintű
szolgáltatást nyújtó, falusias településképhez jobban illeszkedő területfelhasználás lehetőségének megteremtése.

a)

történeti leírás a változással érintett területen

aa)

régészeti örökség

A közigazgatási területen a Forszter Gyula
Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási
Központ Nyilvántartási Irodája által vezetett hatósági
nyilvántartás alapján 30 db régészeti lelőhely található.
A módosítás alá vont terület által érintett régészeti lelőhely
a 4. számú, 25748 azonosító számú Peres nevű lelőhely
rézkori, bronzkori, vaskori, szarmata, avar településnyomokkal.
25/2005. (V.26.) Ökt.határozattal elfogadott TSZT-ben már
szerepel:
„Lelőhely KÖH száma: 25748
Lelőhely helyrajzi száma érintett területen: 2921, 2922/4,
Lelőhely típusa: Település
Lelőhely kora: Őskor
Lelőhely védettsége: KÖH által nyilvántartott régészeti lelőhely, mely ex lege általános védelem alatt áll.
Lelőhely leírása: A közel 150 éve ismert lelőhelyen MRT 12. kötetének készítése kapcsán, valamint a
közelmúltban fejlesztési tervek kapcsán végeztek terepbejárásokat és helyszíni szemléket. Ezek alkalmával egy
bizonytalan kiterjedésű őskori település nyomait figyelték meg.
Lelőhely kutatása: MRT terepbejárások 2008., Kulcsár Valéria helyszíni szemléje
Lelőhely állapota: Művelés alatt álló kertes mezőgazdasági terület.
Irodalom: Dinnyés et al.: MRT 12. Aszódi és gödöllői járás, kézirat”
„A tervezett lakóterület kialakítása a nagy kiterjedésű, régészeti lelőhelynek csak ÉK-i peremét érinti.
A lelőhely kiterjedése csak felszíni leletgyűjtés által lett meghatározva, a feltárt részei nem a vizsgált területre
estek. Az eddig ismert adatok alapján elképzelhető, hogy a tervezett lakóterületi fejlesztés veszélyeztetheti a
lelőhely területét a módosítási terület szélén. Ezért itt a későbbi beruházások, tervezések során a lelőhely
elkerülésére kell törekedni. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor próba- és megelőző feltárás igényével kell
számolni. „
ab)
műemléki értékek
Műemléki érték a tervezési területen nem található.

b)

természet, táj, tájhasználati, településhálózati és településszerkezeti összefüggések,
tájtörténet

„Peres” területének magasabban fekvő része gazdasági-kereskedelmi szolgáltató területfelhasználás, északi
részén már beépült, déli részén jelenlegi használata mezőgazdálkodás, és vízügyi terület.
Galga-felé enyhén lejtő alacsonyabb fekvésű terület délen beépült lakóterület, északon a belterülettel határosan a
tervezett kisvárosias lakóterület nem valósult meg, jelenleg mezőgazdasági művelés alatt áll.
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A terület északkelet felől a Galga ökológiai hálózatával határos, védett természeti értékei nincsenek.
A két különböző funkciójú terület között fásult sáv húzódik, melynek tervezett területfelhasználás a véderdő.
A módosítás területe a belterület északi, Aszóddal határos része.
A tömb infrastrukturális ellátása 3105.j. Aszód - Sülysáp összekötőútról - a település főutcájaként működő Dózsa
Gy. útról - kiinduló, és oda érkező Rákóczi út – Kőtörő u. gyűjtőúton biztosítható.

c)

településkép és utcaképek

A településre a falusias karakter a jellemző, de a tervezési területtel határos tömb kertes lakóterület, szabadonálló
beépítéssel.
A tervezési terület:
Kőtörő utca felöl

d)

Rákóczi utca felöl

Rákóczi u. megvalósult beépítése

településszerkezet és területhasználat
A hatályos terv szerint a területhasználat:
kisvárosias lakóterület (Lk)
véderdő
(Ev)

e)

településkarakter: telekszerkezet és telekhasználat, beépítési mód és épülettípusok

A tervezett lakóterület intenzív csoportházas beépítésű kisvárosias karakterű, nagy 2500m2-es lakótelkeken több
épülettel, 30%-os beépíthetőséggel, 7,5m legnagyobb építménymagassággal.
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védettségek

A területen a nyilvántartott régészeti lelőhelyeken történő változtatásokkal kapcsolatos előírásokat kell betartani.

g)

az örökségi értékek elemzése

A tervezési területre vonatkozó részt a 2010 augusztusában készült hatástanulmány tartalmazza. Az aa) pont
idézi.
A Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Nyilvántartási Irodájának Bag
közigazgatási területére vonatkozó aktuális közhiteles adatait a Helyi Építési Szabályzat 1. sz. melléklete
tartalmazza.

h)

területhasználat és területi állapot a kulturális örökség összefüggésrendszerében.

A területhasználat, területállapot a hatályos tervhez képest nem változik.

2.

VÁLTOZTATÁSI SZÁNDÉKOK

a)

településhálózati és tájhasználati változás

Településhálózat rendszerében nem történik változás, a tájhasznált kedvező irányban változik, a belterület szélén
a kisvárosias lakóterület helyén alacsony intenzitású kertvárosias beépítés képezi az átmenetet a mezőgazdasági
táj felé.

b)

településszerkezeti, területhasználati és beépítettségi változás

Településszerkezet, területhasználat nem változik, a felhasználás a módosítás esetén is lakó funkciójú. A
gazdasági terület növekedés a kiterjedése miatt nem releváns. A beépítettség 30% marad, de kisebb tömegű
épületek építhetők.

c)

infrastrukturális változás

A telektömböt átszelő elektromos vezeték közterületre kerül, nem akadályozza a telekalakítást.

d)

népesség, életmód, társadalom, kultúra változása

A módosított településrendezési terv Peres településrészen a hatályos terv 80 lakása helyett max. 28 lakás,
valamint három csoportos bölcsőde elhelyezésére ad lehetőséget. A kertvárosias családiházas beépítés a helyi
lakosság igényeit előnyösebben szolgálja, a helyi lakósok életminőségét a közkertekkel, mint a társadalmi
találkozás közösségi szabadtéri tereivel javítja. Az egész település minőségi ellátása javul a bölcsőde számára
biztosított területtel.

e)

A területen műemlék nem található.

3.

HATÁSELEMZÉS

a)

történeti településszerkezetet érintő következmények

A település szerkezete a hatályos tervéhez képest nem változik.
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természeti, táji hatások

Kedvező átmenetet képez a beépített terület és beépítésre nem szánt mezőgazdasági terület között a lazább
kertvárosias beépítés.

c)

a településkép feltárulásának változásai

A mezőgazdasági táj felől a kertvárosias családiházas beépítés kedvezőbb település-sziluettet biztosít.

d)

régészeti emlékek feltárhatóságának, megmaradásának, bemutathatóságának vagy
pusztulásának lehetőségei:

A hatályos tervéhez képest nem változnak.

e)

történeti térbeli rendszerek alakulása

A hatályos tervhez képest változatlan.

f)-g) műemléki jelentőségű területek, műemléki környezetek, műemlékek eszmei,
használati és esztétikai jelentőségének alakulása a tájban, településszerkezetben,
épített környezetben, a település életében, megújulásának és fenntarthatóságának
gazdasági esélyei
A tervezési területen műemlék nem található.

h)

településkarakter változásának hatásai

A kertvárosias karakter illeszkedik a környezetéhez, és a kisvárosias karakternél előnyösebb településképet,
utcaképet biztosít a jellemzően hagyományosan vidéki település falusias környezetében

i)

környezeti terhelések és az épített örökség műszaki állapotának összefüggései

Környezeti terhelés csökken.

j)

folyamatok iránya, visszafordíthatósága

Nem változik a hatályos tervhez képest.

k)

kárenyhítés lehetősége, költsége, illetve ellentételezésének lehetőségei

Kár nem keletkezik.

4.

ÖSSZEGZÉS

Jelen fejlesztések az épített és természeti értékek állapotára nincsenek káros hatással, elősegítik az itt élők
életminőségének javulását.
A fejlesztéssel érintett területen a későbbi beruházások, tervezések során a lelőhely elkerülésére kell törekedni.
Amennyiben ez nem lehetséges, akkor próba- és megelőző feltárás igényére kell számítani.
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