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PIRTÓ KÖZSÉG 
 
 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA  

A 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 32. § (4) szerinti 
EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS 

41. § szerinti véleményezési szakasz 
 

 
 

Pirtó  Község Önkormányzata 

6414 Pirtó, Dózsa György utca 19. 
 
 
 

 
 
 

Településtervező:  
BÁCS-TÉR Építésziroda Bt. 

Kecskemét, Klapka u. 7.  
Tel.: 76/504-243 

 
 

MÓDOSÍTÁS ISMERTETÉSE 
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Helyszín: Pirtó, Rákóczi u. 41. (hrsz:11/2) melletti 2 db telek (hrsz: 9 és 10)  

SÚLYPONTI EOV: 678828, 130170 

 

 
forrás: Google Earth 

 
Módosuló településrendezési eszköz: szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ 
Kezdeményező: PLASZTIK TRANZIT KFT, Pirtó, Rákóczi u. 41.  
Változással érintett terület: hrsz 9, hrsz:10 , összes területe: 4121 m2 , 0,4121 ha 
 
Módosítás célja, várható hatása:  
Meglévő kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület bővítése üzembővítés céljából, mellyel új munkahelyek 
keletkeznek és az önkormányzat többlet adóbevételekhez juthat. 
 
A módosítás tartalma: 
 

A kezdeményező PLASZTIK TRANZIT Kft. megvásárolta a működő telephelye mellett lévő 9 és 10 helyrajzi 
számú telkeket üzembővítés céljából. A 2 telek jelenleg Lf falusias lakóövezetbe sorolt. A cég flexibilis 
csomagolóanyag gyártó üzemet működtet a meglévő telephelyen. Élelmiszeripar számára gyártanak 
csomagolóanyagot. (pl: szeletelt sonkák fedőfóliája, kekszek csomagoló anyaga, pudingporok zacskója.) Az 
elkészült csomagolóanyag tekercseket szállítják a vevőkhöz. Lényegében félkész termék gyártása folyik, a 
bővítés célja a félkész csomagoló anyagokból végtermékek (tasakok, zacskók) készítése.  
 

A tulajdonos szeretné az újonnan vásárolt 2 db telket összevonni a jelenlegi, 11/2 hrsz-ú, 1,34 ha területű 
telephelyével. Az összevont ingatlanon szociális blokkot, öltözőket kíván létesíteni, mert a meglévők nem 
kielégítők. Szeretne továbbá raktárakat, konfekcionáló üzemet létesíteni. A konfekcionáló üzemben történne a 
tasakgyártás. 
 
A telekösszevonásnak, illetve üzembővítésnek most akadálya az, hogy a telkek más-más építési övezetbe tartoznak. 
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A módosítási eljárás típusának meghatározása: 
 
A 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban Eljr.)45.§ (2) értelmében: 

„(2)42 A 2012. december 31-én hatályban lévő településrendezési eszközök 2016. december 31-ig történő 
módosítása a VI. fejezet eljárási szabályai szerint, 

a) – a b) pont kivételével – az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi 
követelményeinek és jelmagyarázatának, 

alkalmazásával történhet.” 

 
„28. § (1) A koncepciót, a stratégiát és a településrendezési eszközöket a polgármester, illetve a 

főpolgármester (a továbbiakban együtt: polgármester) egyezteti a partnerségi egyeztetés szerinti érintettekkel a 
helyi adottságoknak megfelelően, az államigazgatási szervekkel, az érintett területi és települési 
önkormányzatokkal. 

(2) Koncepció, stratégia, településrendezési eszköz vagy azok módosítása véleményezési eljárás lefolytatása 
nélkül nem fogadható el, kivéve a magasabb szintű jogszabály rendelkezésének változása miatti ellentétes – 
helyi önkormányzati – előírás hatályon kívül helyezése esetén. 

(3)19 A lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel történő 
véleményeztetés a helyi adottságoknak megfelelően, a feladat jellegének figyelembevételével a partnerségi 
egyeztetés szabályai szerint történik.” 

 
„32. § (1) A településrendezési eszközök egyeztetési eljárása e rendeletben meghatározottak szerint lehet: 

a) teljes, 

b) egyszerűsített vagy 

c) tárgyalásos 

eljárás. 

(4) A településrendezési eszköz egyeztetése történhet az egyszerűsített eljárás szerint, amennyiben a 
településrendezési eszköz módosítása során az alábbi feltételek egyaránt teljesülnek: 

a) a településszerkezetet meghatározó műszaki infrastruktúra főhálózat nem változik, 

b) nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése, kivéve, ha a képviselő-testület döntésében a módosítást 
gazdaságfejlesztő beruházás megvalósulása érdekében támogatja és az legalább 15 új munkahely 
megteremtését biztosítja, 

c) nem történik zöld, vízgazdálkodási, erdő- és természetközeli terület megszüntetése.” 
 
Mivel esetünkben beépítésre szánt területen belül történik változás, azaz lakóterület átminősítése történik gazdasági 
területbe és nem kerül megszüntetésre zöld, vízgazdálkodási, erdő és természetközeli terület, a (4) bek. b) és c) pont 
feltétele tejesül. 
Mivel egy helyhez kötött üzembővítésről van szó, mely a műszaki infrastruktúra hálózathoz már csatlakozik, tehát a 
módosítás főhálózat változást nem eredményez, a (4) bek. a) pont feltétele is tejesül. 
 

Fentiekre tekintettel a választott eljárásai forma az Eljr. 32.§(1) b) szerinti egyszerűsített eljárás. 
 
ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK: 
 
Településrendezés: 
 
A kezdeményező a település egyik legnagyobb foglalkoztatója, munkahely-teremtési szándéka támogatandó. 
Mivel az üzem már lakóterületbe ékelődve most is működik, az üzembővítéssel új konfliktusok nem várhatók. A 
félkész termékekből kész csomagoló anyagok előállítása darabolással nem környezetszennyező, a szociális 
blokk korszerűsítése, bővítése pedig kifejezetten környezetkímélő és a dolgozók jobb munkakörülményeit 
szolgálja. 
A módosítás lényegében egy övezethatár-módosítás, új beépítésre szánt terület nem keletkezik, a módosítás 
javasolt. A meglévő, az üzemtől délnyugatra lévő lakóházak védelme érdekében indokolt védőfásítás létesítése, 
illetve többszintes növényállományú ültetési kötelezettség előírása. A lakóterületet északkeletről már most 
véderdő védi. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=155639.315407#foot42
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=155639.315407#foot19
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Örökségvédelem:  
 
Az érintett terület már beépítésre szánt terület, ezért nem tekintendő régészeti érdekűnek. Ismert régészeti 
lelőhelyről nincs tudomásunk. Az építkezések során esetlegesen előkerülő régészeti emlékek védelmét a 
magasabb szintű jogszabályok biztosítják. A területen védendő művi érték nincs. 
 
Közlekedés:  
 
Az övezetmódosítással érintett terület közlekedési kiszolgálása a 19,5 m közterület-szélességű útról (Táncsics 
Mihály utca felől ) lebonyolítható, a telephely most is innen közelíthető meg. Közterület szélesítésére sem 
szükség, sem lehetőség nincs. A várható forgalom számottevően nem növekszik. A jelenlegi telephelyen belül 
történik most is a rakodás, illetve a tehergépjárművek telephelyen belül fordulnak meg. Mivel a telephelyet a 
járművek nyílegyenesen hagyják el, fordulási sugarak miatt közterület-bővítés nem indokolt. A telephely bővítése 
némi parkolási igény bővítést eredményez, ezt azonban telken belül kell megoldani. 
 
Környezeti vizsgálat és értékelés: 
Mivel a módosítással új beépítésre szánt terület nem keletkezik, nem kell vizsgálni.  
Mivel kivett belterület módosításáról van szó, a termőföld védelmi érdekek nem sérülnek. 
A tervezési terület környezetében belterületen lévő lakóházak találhatók, északról és északkeletről erdős 
területek veszik körül. A meglévő, közelben lévő lakóházak védelmét a terület meglévő és tervezett körbefásítása 
biztosítja. 
 
Környezetvédelem:  
 
A tervezett övezeti átsorolással (Lf-ből Gksz) az ingatlanokra vonatkozó környezetvédelmi (zaj- és 
rezgésvédelmi) követelmények változnak, így a jelenlegihez képest különbözni fognak a környező szomszédos 
Lf, Lk és Má területek előírásaitól, azonban meg fognak egyezni az ÉK – ről szomszédos Gksz területek 
előírásaival. Mivel az érintett ingatlanoktól DNy – ra és DK – re Lf és Lk területen környezetvédelmi szempontból 
védendő lakóházak találhatóak és további kialakításukat az övezeti előírások a későbbiekben is lehetővé teszik, 
az érintett területekről származó környezetterhelések (zaj-, rezgés, levegőterhelés) ezen területekre előírt 
határértékekre – különösen az uralkodó ÉNy – i szélirányt is figyelembe véve – továbbra is a jelenlegihez 
hasonlóan kell hogy teljesüljenek az ingatlanok kereskedelmi, szolgáltató létesítményekkel történő beépítését 
követően is, így ilyen értelemben ezen tervezett módosításnak az eredeti tervet érintő környezetvédelmi 
vonatkozása nincs.  
A környező területeken, illetve az uralkodó szélirányban ÉNy – ról szomszédos területeken a Gksz övezetben 
megengedett és folytatni tervezett tevékenységet  befolyásoló környezetterhelő létesítmények nincsenek és 
kialakításukat az övezeti előírások sem teszik lehetővé. (A bővítési területre a beruházó a meglévő üzemhez 
kapcsolódó konfekcionáló üzemet, raktárakat, illetve szociális blokkot és öltözőket kíván kialakítani, melyek zaj- 
és levegőterhelése várhatóan nem lesz jelentős.) 
A környezetvédelmi követelmények könnyebb teljesíthetősége érdekében az újonnan átsorolt Gksz terület DNy – 
i oldali Lf övezeti határán (a Gksz terület telkein belül) minimum 5 m széles többszintes növényzettel beültetendő 
ültetési kötelezettség, védőfásítás előírása indokolt, mely kedvező zaj- és levegőterhelést csökkentő, valamint 
talajvédelmi funkciója mellett hatékony pszichikai hatással is bír. (A meglévő Gksz terület ÉK – i 
szomszédságában lévő Lf területet véderdősáv védi.) 
A jelenlegi állapothoz képest többlet környezetterhelést lehetővé tevő várható beépítések a TRT 
környezetvédelmi munkarészében foglaltakat a fentieken kívül gyakorlatilag nem befolyásolják.  
 
Közműellátás:  
 
A vizsgált ingatlanok közműellátása az ingatlanok előtti Rákóczi utcán meglévő közüzemi közműhálózatról 
(vízvezeték, gázvezeték, elektromos légvezeték és földkábel) biztosított, biztosítható, és amelyekről az övezeti 
előírások által megengedett beépítésekkel megnövekvő igények is biztonsággal kielégíthetőek. (A meglévő üzem 
saját transzformátorral rendelkezik.) A szennyvízelhelyezés nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvízgyűjtő műtárgyban, időszakonként kijelölt leürítő helyre szállítással történhet közüzemi 
szennyvízcsatorna hiányában. A megengedett beépítettség megnövelésével kialakítható tetőfelületekről, illetve 
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burkolt felületekről lefolyó, a korábban megengedetthez – és a jelenlegi beépítéshez – képest többlet 
csapadékvizet is az ingatlanok területén belül szükséges elhelyezni közterületi befogadó hiányában.  
 
Elektronikus hírközlés:  
 
A vizsgált ingatlanok elektronikus hírközlési szolgáltatásokkal való ellátása az ingatlanok előtti Rákóczi utcán 
meglévő vezetékhálózatokról, valamint vezeték nélküli rendszerekkel biztosított, biztosítható jelenleg és 
amelyekről az övezeti átsorolással megváltozó (megnövekvő) igények is biztonsággal kielégíthetőek.  
 
MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT: 
 
A településszerkezeti terv változása:  
Lf falusias lakóterületből 0,4121 ha átkerül Gksz kereskedelmi szolgáltató gazdasági területbe. 
 
A szabályozási terv változása: 
A szerkezeti tervnek megfelelően módosul, az övezethatár módosul úgy, hogy a 11/2 és 10 hrsz-ú telkek 
határáról áthelyeződik a 8 és 9 hrsz-ú telkek közös telekhatárára.  A tervezett övezeti jel a meglévővel azonos: 
Gksz kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület, beépítési mód: szabadon álló, megengedett 
építménymagasság 7,5 m, beépíthetőség: 60 %, kialakítható legkisebb telekterület: 900 m2. Ültetési 
kötelezettség a lakóterület felőli telekhatár mentén 5 m, mely többszintes növényzettel telepítendő. 
 
A helyi építési szabályzat változása:  
A HÉSZ a módosítás okán nem változik, a szabályozási terv külterületi szelvényei közül a 7. lap, a belterületi 
szelvényei közül az 1. lap cserélődik 
 
Biológiai aktivitásérték (BIA) változás: 
 
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Étv) 7. § (3)  
bekezdés b) pontja értelmében  
 
„b) újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási  

területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem  
csökkenhet,”.  

 
Mivel jelen módosítási eljárás keretében nem kerül kijelölésre újonnan beépítésre szánt terület, csak a már 
beépítésre szánt területen belül történik területi változás, a biológiai aktivitásérték változását nem kell vizsgálni 
sem. 
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Hatályos szerkezeti terv: 

 
Tervezett szerkezeti terv: 
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Hatályos szabályozás: 

 
 
Tervezett szabályozás: 

 
 
tervezett új övezethatár piros színnel 
tervezett fasor zöld színnel 
 
 
Kecskemét, 2016. június 27.     Borbély Lajos településtervező sk. 


