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Jelen tervmódosítás a hatályos településrendezési eszközök részterületre történő módosítása
(nem felülvizsgálat)!
Azaz jelen tervmódosítás a 314/2012. Korm. r. 45.§ (2) a) pontja szerint, az OTÉK 2012.aug.6-án
hatályos tartalmi követelményei és jelmagyarázata alkalmazásával készült!!!

Tervszám: 46/2018
314/2012.(XI.8.) korm.r. 42.§ szerint tárgyalásos eljárás – partnerségi és lakossági egyeztetés
2018. október hó
HA TERVSTÚDIÓ KFT.
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ALÁTÁMASZTÓ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK
I. TERVI ELŐZMÉNYEK, TERVEZÉSI CÉL, EGYEZTETÉSI FELADATOK
Galgagyörk Község Önkormányzatának megbízásából és tárgyi terv fejlesztőjének (Korilatom
Szolgáltató Kft.) költségviselésében Galgagyörk Község Településrendezési Eszközeinek
(Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv) módosítása a
bányaterületekként tervezett 075/1-2, 075/5, 076/1-5, 077, 078/2-22, 080 és 081 hrsz területek
fejlesztésével érintett területekre c. tervet a HA Tervstúdió Településtervezési Építészeti Tanácsadó Kft.
készíti. (Tervszám: 46/2018).
Jelen tervmódosítás Galgagyörk Község közigazgatási területének északkeleti részén tervezett
andezitbánya nyitása érdekében készül.
A fejlesztés megvalósítása érdekében az Önkormányzat Képviselő-testülete kb. 60 ha tervezett
bányaterületet (075/1-2, 075/5, 076/1-5, 077, 078/2-22, 080, 081 hrsz) és az annak fejlesztéséhez
kapcsolódó területeket (a csereerdősítéssel érintett, és az ökológiai folyosó lehatárolásának
módosításával érintett, illetve a bányaterületek megközelítését szolgáló 046/1, 051/2, 051/26, 069 és
068 hrsz földutak szélesítésével érintett területek) kiemelt fejlesztési területté nyilvánította az
58/2017. (XII.19.) Kt. számú határozatával.
Jelen terv készítését megalapozóan a 314/2012. Kormányrendelet 42.§ (5) bekezdése értelmében ún.
„előzetes tájékoztatási szakasz” keretében megkeresésre kerültek a véleményező államigazgatási
szervek és a szomszédos önkormányzatok. Ugyancsak megkeresésre kerültek azon hatóságok is,
amelyek – az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Korm.
rendelet alapján - nyilatkozhatnak arról, hogy a jelen tervmódosítás esetén a hatáskörükbe tartozó
környezet- vagy természetvédelmi szakterületet illetően, megítélésük szerint a tervezett
változtatások következtében várható-e jelentős környezeti hatás.
Fentiek szerinti megkeresés során az államigazgatási egyeztetésben érdekelt és résztvevő szervek
jelen tervmódosítást nem kifogásolták. Kifogást a Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerláncbiztonsági, Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály, Földügyi és Földmérési Osztálya
és a Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatal Földhivatali Osztálya azzal kapcsolatban emelt,
hogy a tervezett bányaterülettel érintett terület északnyugati területrésze (a település termőföld területei
egészének minőségét tekintve) az átlagos minőségnél jobb minőségű szántóterületek, ezért e területek
igénybevételére csak - a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (Tfvt.) szerint – ún.
helyhez kötött beruházás esetén kerülhet sor.
A tervanyagban tehát a beruházás „helyhez kötöttségét” indokolni szükséges. A bányaterületnyitás
számos okból helyhez kötött, valamint az Önkormányzat Képviselő-testülete is támogatja a beruházást
gazdasági okokból.
Mindemellett a bányavállalkozó a Pest Megyei Kormányhivatal Bányafelügyeleti Főosztálya részére
kérelmet nyújtott be arra vonatkozóan, hogy nyilatkozzon arról, hogy a Galgagyörk 077, 078/2-22, 080,
081 hrsz.-ú területen jóváhagyott kutatás során feltárt andezit kitermelés helyhez kötött tevékenység. A
Bányafelügyelei Főosztály PE/V/2906-2/2018 ügyiratszámú tájékoztatásában rögzítette a beruházás
helyhez kötöttségét - Lásd Terviratok 1.melléklet -, mert úgy fogalmazott, hogy:
„Az andezit nyersanyagot a Bányavállalkozó a kutatási területen jogosult megkutatni, jóváhagyott
zárójelentés után a bányatelek megállapítása ezen a területen belül lehetséges, tehát az helyhez
kötött tevékenység.”
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Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet
alapján megkeresett és véleményező hatóságok úgy nyilatkoztak, hogy jelen tervmódosítás során
nem tartják szükségesnek a környezeti értékelés elkészíttetését.
Fenti ún. „előzetes tájékoztatási szakasz” államigazgatási egyeztetési kör előtt előzetesen megkeresésre
került Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága annak okán, mert a fejlesztési terület bányatelke ökológiai
folyosó területet is érint, és jogszabály szerint az ökológiai folyosó területén nem lehet bányaterületet
kijelölni, bővíteni. Ez a tény- szükségessé teszi az ökológiai folyosó lehatárolásának módosítását, hogy az
ökológiai folyosó a tervezett bányaterületen kívül legyen. Az előzetes egyeztetés során a bányaterület
lehatárolásra és az ökológiai hálózattal érintett területhatár pontosításra került úgy, hogy a bányatelek az
ökológiai hálózat területét ne érintse.
A tervezett bányaterület különleges beépítésre nem szánt bányaterületként (Kb) kerül be a
Településszerkezeti tervbe és Szabályozási tervbe. A bányaterülethez vezető földút min. 12 m szabályozási
szélességgel kiszabályozásra kerül. A tervezett bányaterületen lévő erdők egy része kiváltásra kerül. A
módosítás során a magasabb szintű jogszabályok értelmében néhány meglévő – de a Településszerkezeti
terven nem erdőként felölt - erdőterület erdő E területfelhasználási/övezeti besorolásba kerül.

II. TERV EGYEZTETÉSE, LAKOSSÁGI‐ ÉS PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS
Galgagyörk Község Önkormányzata az 58/2017. (XII.19.) Kt. számú határozatával Kiemelt fejlesztési
területté nyilvánította a tervezett bányaterületet és az ahhoz kapcsolódó fejlesztéssel érintett területeket
a településrendezési eszközök módosításának megkönnyítése érdekében.
Jelen tervmódosítás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 32.§ (6) bek. c) pont alapján és a 42.§ szerinti ún. tárgyalásos
eljárás keretében kerül egyeztetésre, amelynek első lépése a Lakossági és Partnerségi egyeztetés
lefolytatása, amely Galgagyörk Község a településfejlesztésével és településrendezésével összefüggő
partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 5/2017 (VIII.11.) önkormányzati rendelete szerint kerül
megtartásra. Ezt követően az állami főépítész egyeztető tárgyalás keretében egyezteti a tervet az
államigazgatási szervek körében.

III. A TERVEZÉSI RÉSZTERÜLETEK, TERVEZÉSI FELADATOK
A Településszerkezeti terv az érintett fejlesztési területet jellemzően mezőgazdasági, a nyugati
peremén erdőterületként, 4 db kisebb foltban pedig különleges – bányaterületként jelöli.
A fejlesztés kb. 60 ha területen történik, amely megvalósulása érdekében a Településrendezési
eszközök (Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat és a Szabályozási terv) módosítása
szükséges, amely során a kb. 60 ha tervezett bányaterület Kb jelű különleges beépítésre nem szánt
bányaterület területfelhasználásba és övezetbe kerül.

HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK:



Galgagyörk Község Településszerkezeti terve és leírása 58/2004. (VII.28.) számú határozat,
Galgagyörk Község Szabályozási terve és Helyi Építési Szabályzata - 12/2004. (VII.28.) sz. rendelet.
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TERVEZÉSI RÉSZFELADATOK- TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVMÓDOSÍTÁS:
1. A 075/1-2, 075/5, 076/1-5, 077, 078/2-22, 080, 081 hrsz területeken különleges beépítésre nem szánt
bányaterület kerül kijelölésre: Kb.
2. A TSZT módosítás során erdőbesorolásra kerülnek azok a területek (hrsz: 0100, 0107 081 e.r., 064
e.r., 06/14, 06/19 e.r., 010/58 e.r., 072/1 e.r., 051/24 e.r., 037/6, 024/8, 011/9 e.r., 011/10 e.r.),
amelyek az Országos Erdőállomány Adattár szerint erdőterületek (megjegyzendő, hogy ezek
egyébként is meglévő erdőterületek), de a TSZT-ben nem erdőterület besorolásúak. Ezzel az
Országos Területrendezési terv (továbbiakban: OTrT) 7.§ (1) bekezdése is teljesül, miszerint az
Adattár szerinti erdőterületeket a TSZT-nek legalább 95%-ban erdőterületfelhasználásba kell sorolni.
3. A fejlesztési terület bányatelke a terv módosítását követően az ökológiai folyosó területét nem fogja
érinteni, mert a Duna-Ipoly Nemzeti Parkkal egyeztetve az ökológiai folyosó területe módosításra
kerül.
Megjegyzendő, hogy a hatályos TSZT szerinti erdőterületek területnagysága és a megyei tervben
rögzített erdőterület nagysága között eltérés van, de jelen tervmódosítás során azon meglévő
erdőterületek, amelyeket a megyei terv és az Országos Erdőállomány Adattár is erdőterületként jelöl, de
a Településszerkezeti terv mezőgazdasági területként sorolta be, erdőterületként kerülnek módosításra,
így a megyei tervhez történő illeszkedés ugyan még nem valósul meg teljes mértékben, de közelít a
megyei tervben kijelölt erdőgazdálkodási térség területi mértékéhez.
Miután a TSZT jóváhagyása jóval előbb (2004) történt meg, mint a megyei terv (2012) jóváhagyása,
ezért a jelen tervmódosítás keretében az összhangvizsgálat igazolása elmarad. Figyelembe érdemes
venni azt a tényt is, hogy a jelenleg folyó megyei terv településeknek egyeztetésre megküldött
egyeztetési tervdokumentációja az erdőterületként kijelölt területek vonatkozásában kevesebb területet
tartalmaz, mint a jelenleg hatályos megyei terv, azaz az új megyei tervben jelölt erdőterületek a
településszerkezeti terv jelen módosítása során már kijelölésére kerülnek. Azaz az összhang meg fog
teremtődni az új megyei tervben. A fenti 2. pont szerinti, az Országos Erdőállomány Adattárban
szerepeltetett erdőterületekre előírt min.95%-os kijelölés pedig teljesül jelen tervmódosítás során.
A Településszerkezeti terv módosítása, biológiai aktivitásérték egyensúly
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Tv. (Étv.) 7.§ (3) bek. b) pontja
szerint „újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási
területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem csökkenhet”.
A tervek készítésekor a területek biológiai aktivitásértékét (BAÉ) a területek biológiai aktivitásértékének
számításáról szóló 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet előírásai szerint kell számítani.
A tervmódosítás során a településszerkezeti terv nem módosul, új beépítésre szánt terület kijelölése
nem történik. Tehát a vonatkozó hatályos jogszabályi előírások alapján a biológiai aktivitásérték
szinten tartásának igazolása nem szükséges.

TERVEZÉSI RÉSZFELADATOK- HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVMÓDOSÍTÁS:
1. A fejlesztési terület bányatelkeit megközelítő 046/1, 051/2, 051/26, 069 és 068 hrsz-ú földutak
szélesítése szükséges, az e földutak menti, a földútszélesítéssel érintett mezőgazdasági
területek is a kiemelt fejlesztési terület részei.
2. Miután a tervezett bányaterület tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő övezet
területén található, ezért az OTrT 21.§ (2) bek. szerint szükséges a tájképvédelemre vonatkozó
előírások megtétele. (A Településképi rendelet (5/2018 (V.31.) önkormányzati rendelet)
tartalmaz szín- és anyaghasználati előírásokat, amelyeket külterületen is érvényesíteni kell.
Ezért a Településképi rendelet módosítása nem szükséges jelen tervmódosítás során.
Fentiek szerint jelen tervmódosítás során Galgagyörk Község Településrendezési eszközei (TSZT,
HÉSz és SZT) kerülnek módosításra a bányaterületfejlesztéssel, az annak megközelítését szolgáló
úttal, valamint a szükséges erdőterület kijelöléssel érintett területekre.
HA TERVSTÚDIÓ KFT.
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Jelen tervmódosítás a 314/2012. Kormányrendelet 45.§ (1) és (2) a) pontja értelmében, az OTÉK 2012.
augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának
figyelembevételével készül, az alábbi településrendezési eszközöket módosítva:
A módosítás során a bányaterületen elhelyezhető épületek, építmények, létesítmények és az azokkal
kapcsolatos előírások az alábbiak szerint tervezettek:
(1) Az övezetben elhelyezhető építmények, konténerek funkciói: iroda- és szociális (öltöző, zuhanyzó)
mobilkonténerek.
(2) Kialakítható telek legkisebb mérete: 2 000 m2.
(3) Beépítettség: 2 %, Legnagyobb építménymagasság: 5,0 m. Beépítési mód: szabadonálló.
(4) Technológiai okokból bányászati tevékenységhez, bányaművelés technológiájához kapcsolódó
gépek- és műszaki berendezések (törő gép, osztályozó gép, feladó bunker, szállítószalag,
porleválasztó berendezés, anyagtároló siló és depónia területen felállított anyag elválasztó
elemek) legfeljebb 30 m építménymagassággal létesíthetők.
(5) Az övezetben a bányászati tevékenységhez, bányaművelés technológiájához kapcsolódó gépekés műszaki berendezések (hídmérleg, törő gép, osztályozó gép, feladó bunker, szállítószalag,
porleválasztó berendezés, anyagtároló siló és depónia területen felállított anyag elválasztó
elemek) elhelyezhetők.

IV. TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV
ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ TÉRKÉP ÉS LEÍRÁS
A tárgyi módosítás az egyes törvények területrendezéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi
CCXXIX. törvénnyel (továbbiakban: MTv.) módosított Országos Területrendezési Tervről szóló 2003.
évi XXVI. törvény (továbbiakban: OTrT) előírásaival, valamint Pest megye Területrendezési Terve
(továbbiakban: PmTrT) előírásaival az alábbiak szerint van összhangban.

1.ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV (MTV.)
OTrT 2.sz.melléklet - Az Ország szerkezeti terve

A TERVEZETT TERÜLETFELHASZNÁLÁS ÖSSZHANGJA AZ OTRT ÉS A BATRT ELŐÍRÁSAVAL
Galgagyörk község közigazgatási területe az OTrT Szerkezeti Terve szerint a települési
térséghez tartozó jellemzően belterületi, illetve beépítésre szánt településrészen túl az
erdőgazdálkodási térséghez és a vegyes területfelhasználású térséghez tartozó terület.
HA TERVSTÚDIÓ KFT.
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Az OTrT Galgagyörk módosítással érintett területrészét, a tervezett bányaterületet vegyes
területfelhasználású térségként jelöli.
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény OTrT (Mtv.) térségi
területfelhasználási kategóriákra vonatkozó szabályokról szóló 6.§ az alábbiakat rögzíti:
(2) A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül a települési területfelhasználási
egységek kijelölése során a következő szabályokat kell alkalmazni:
c) a vegyes területfelhasználású térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület, erdőterület vagy
természetközeli terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó részen nagyvárosias
lakóterület kivételével bármely települési területfelhasználási egység kijelölhető;
AZ OTRT (MTV.) ALÁBBI ÖVEZETEI ÉRINTIK A MÓDOSÍTÁS HATÁLYA ALÁ
BÁNYATERÜLETET, ÍGY AZ EZEN ÖVEZETEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK RELEVÁNSAK:

TARTOZÓ KÜLÖNLEGES

 3/1. számú melléklet – Országos ökológiai hálózat övezete
 3/4. számú melléklet – Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete
 3/5. számú melléklet - Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete

HA TERVSTÚDIÓ KFT.
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AZ OTRT (MTV.) ALÁBBI ÖVEZETEI NEM ÉRINTIK A MÓDOSÍTÁS HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ KÜLÖNLEGES
BÁNYATERÜLETET, ÍGY AZ EZEN ÖVEZETEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK NEM RELEVÁNSAK:

3/2. számú melléklet - Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete

3/3. számú melléklet - Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete

3/6. számú melléklet - Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete

3/7. számú melléklet – Országos vízminőség-védelmi terület övezete

3/8. számú melléklet - Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében
megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározók területének övezete

3/9. számú melléklet - Kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete

2. Pest Megye Területrendezési Terve – PmTrT
Pest megye Területrendezési Terve - Térségi szerkezeti terve Galgagyörk módosítással érintett
területrészét, a tervezett bányaterületet mezőgazdasági térségként és erdőgazdálkodási térségként jelöli.

HA TERVSTÚDIÓ KFT.
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A PMTRT ALÁBBI ÖVEZETEI ÉRINTIK A MÓDOSÍTÁS HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ KÜLÖNLEGES BÁNYATERÜLETET, ÍGY
AZ EZEN ÖVEZETEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK RELEVÁNSAK, KIVÉVE AZON ÖVEZETEKET, AMELYEKET AZ OTRT
(MTV.) MEGSZÜNTETETT:
 3/1. sz. melléklet – Magterület, ökológiai folyosó, pufferterület övezete
 3/3. sz. melléklet – Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete
 3/12. sz.melléklet – Földtani veszélyforrás területének övezete

HA TERVSTÚDIÓ KFT.
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A PMTRT

ALÁBBI ÖVEZETEI NEM ÉRINTIK A MÓDOSÍTÁS HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ KÜLÖNLEGES
BÁNYATERÜLETET, ÍGY AZ EZEN ÖVEZETEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK NEM RELEVÁNSAK, KIVÉVE AZON
ÖVEZETEKET, AMELYEKET AZ OTRT (MTV.) MEGSZÜNTETETT:







3/2. sz. melléklet – Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete
3/6. sz.melléklet – Világörökség és világörökség várományos terület övezete
3/10. sz.melléklet – Ásványi nyersanyag gazdálkodási terület övezete
3/11. sz. melléklet – Nagyvízi meder, Rendszeresen belvízjárta terület övezete
3/15. sz. melléklet – Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete, Honvédelmi terület
övezete

3. Összhang igazolás - Területi mérleg
OTRT, PMTRT, ORSZÁGOS ERDŐÁLLOMÁNY ADATTÁR SZERINTI MEGFELELELÉS
A tervezett bányaterület különleges beépítésre nem szánt bányaterületként (Kb) kerül be a
Településszerkezeti tervbe és Szabályozási tervbe. A tervezett bányaterületen lévő erdők egy része
kiváltásra kerül, csererdősítéssel.
Jelen tervmódosítás keretében fenti OTRT és PMTRT övezeteit és a tervezett fejlesztés illeszkedését
bemutató fejezeteken kívül szükséges a tervmódosítás során igazolni azt, hogy a Településszerkezeti terv
az Országos Területrendezési Tervvel, valamint a Pest megyei Területrendezési Tervvel összhangban vane. Az összhang megteremtése okán szükséges az Országos Erdőállomány Adattárba sorolt erdők
erdőterületfelhasználásba történő besorolása, azon erdők esetében, amelyeket a hatályos
Településszerkezeti terv nem erdőterületfelhasználásban jelöl. Az erdőadattárban erdőként jelzett területek
a valóságban is erdőterületek, tehát jelen tervben az erdőterületeket érintő módosítás során nem kerülnek
olyan területek erdőterületfelhasználásba, amelyek valójában nem erdők.
A tervezett bányaterületen kivonásra kerülő erdőterület nagysága megfelel az OTRT-ben előírtaknak, azaz a
településen az adattári erdők 95%-a Településszerkezeti terven jelölésre kerül, azaz csak az adattári erdők
területének az 5% vehető ki erdőbesorolás alól. A megszüntetésre kerülő erdőterület helyett a
bányavállalkozó mind az erdészeti hatósággal, mind a járási földhivatallal leegyeztetett módon
csereerdősítést fog végezni, amely tervezett csereerdőterületek jelent tervmódosítás során a TSZT-ben
kijelölésre és erdőbesorolásba kerülnek.

Az alábbiakban bemutatásra és táblázatos formában kiszámításra kerül az erdőterületek nagysága a
PMTRT szerkezeti terve és az OTRT erdőterületekre és az országos erdőadattári területre rögzített
előírási tekintetében.
A hatályos TSZT szerinti erdőterületek területnagysága és a megyei tervben rögzített erdőterület
nagysága között jelentős eltérés van. Miután a TSZT jóváhagyása jóval előbb (2004) történt meg, mint a
megyei terv (2012) jóváhagyása, ezért a jelen tervmódosítás keretében az összhangvizsgálat igazolása
elmarad. Hiszen a jelenleg folyó megyei terv felülvizsgálatának településekkel történő egyeztetési
tervdokumentációjában az erdőterületek kijelölése kisebb mértékű, mint a hatályos megyei tervben,
azaz az új megyei tervnek a település TSZT-je meg fog felelni. Galgagyörk Településrendezési
Eszközeinek Felülvizsgálata tervének keretében kell majd az új megyei terv és a felülvizsgált SZT
közötti összhangot megteremteni.
Az OTRT Országos Erdőállomány Adattárban szerepeltetett erdőterületekre vonatkozó 7.§ (1)
bekezdés előírása az alábbi táblázat szerint teljesül, azaz a jelen tervben módosításra kerülő TSZT
95%-ban tartalmazza az adattári erdőterületeket.

HA TERVSTÚDIÓ KFT.
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HATÁLYOS – PMTRT – területi mérlegre vonatkozó előírásai
Pest Megye Kgy. 5/2012. (V.10.) önkormányzati rendelete Pest Megye Területrendezési tervéről
1.15 mellékletének területi mérlege rögzíti Galgagyörk közigazgatási területére eső erdőgazdálkodási
térség, azaz az erdőterületek, valamint a mezőgazdasági térség, azaz a mezőgazdasági területek
nagyságát.

A PMTRT 1.15.melléklete Területi mérlegében rögzített erdő- és mezőgazdasági területek méretének
és az Országos Erdőállomány Adattárban kijelölt erdőterületek Településszerkezeti tervben történő
kötelezően kijelölendő arányát az OTRT szabályozza, az alábbiak szerint:

HATÁLYOS – OTRT - erdőterületekre vonatkozó előírásai
6. § A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül a települési
területfelhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat kell alkalmazni:
a) az erdőgazdálkodási térséget legalább 75%-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;
20
7. § (1)21 Az Országos Erdőállomány Adattár szerint erdőterületnek minősülő területet a
településrendezési eszközökben legalább 95%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell
sorolni.
HA TERVSTÚDIÓ KFT.
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Fenti jogszabályi területi előírások az alábbiakban kerülnek összehasonlításra és bemutatásra!

ÖSSZEHASONLÍTÁS: HATÁLYOS és TERVEZETT TERVEK

hatályos PMTRT

tervezett – egyeztetés alatt PMTRT

hatályos TSZT

Országos Erdőállomány Adattár

erdőterület: 307,26 ha

erdőterület: 156 ha

HA TERVSTÚDIÓ KFT.
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erdőterület : 149 ha (min 75% 141,5 ha)
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Erdőterületek TSZT, PMTRT és
Erdőadattár szerinti területei és
jogszabályban rögzített arányai
PMTRT - hatályos
Ggyörk TSZT szerinti területek
Ggyörk TSZT és PMTRT szerinti
kijelölés aránya
PMTRT-felülvizsg. egyeztetési

Országos Erdőállomány Adattári
erdők területe
Összesen: 149 ha
Min. kijelölendő még
Összesen:
Adattári erdőként jelölt, a TSZT-n
nem jelölt erdősült területek
az adattári erdő 95% min.
kijelöléshez képest a többlet
a tervezetett bányaterületen
megszüntethető adattári erdőterület

erdőgazdálkodási térség/
erdőterületfelhasználás
jogszabály
területi mérleg
szerint min.
75 %
307,26 ha
230,4 ha
156 ha

mezőgazdasági térség/
mezőgazd.-i területfelhasználás
jogszabály
területi mérleg
szerint min.
85%
1010,27 ha
1106,7

50 % (min.75%)

110 %-a (min.85%)

tervezett: 143 ha (kevesebb, mint a
hatályos PMTRT kijelölés fele)
Galgagyörk területén
a hatályos TSZT-ben

OTRT szerint az orsz.adattári erdő
min 95% a TSZT-n jelölendő

135,8 ha (min 141,5 ha)

min 141,5 ha

5,7 ha
141,5 ha
13,2 ha
7,6 ha (13,2-5,7)

7,6 ha

Összes kijelölésre kerülő erdőterület – PMTRT és TSZT közötti erdőterület arány javítása érdekében
erdőállomány adattári erdők
pluszban TSZT-re – jelen mód.-ban
tervezett bányaterületen
megszüntetésre kerülő adattári
erdőterület

+13,2 ha
-7,6 ha

Bányavállalkozó által kijelölt
csereerdőterület – Erdészettel,
Járási Földhivatallal egyeztetve

+ 8 ha

Összesen:

13,6 ha

ÖSSZES ERDŐTERÜLET
TSZT hatályos erdőterület
TSZT tervezett erdőterület

156 ha

PMTRT szerinti erdőterület arány
50%

+ 13,6 ha, azaz 169,6 ha

55 %

PMTRT-tervezeten jellemzően az adattári erdőterületeket vették alapul.
Összefoglalva tehát elmondható, hogy jelent tervmódosítás fenti táblázat és számítás szerint
sem ellentétes a magasabb szintű jogszabályokkal és területi tervekkel!

HA TERVSTÚDIÓ KFT.
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V. ELKÉSZÜLT DOKUMENTUMOK, ENGEDÉLYEK, HATÁROZATOK A
BÁNYANYITÁSHOZ
A tervezett – tárgyi tervmódosítás keretében kijelölésre kerülő - bányaterület összesen kb. 60 ha
területnagyságú. Ebből első ütemben 14 ha 9045 m2 (továbbiakban kb. 14 ha) terület kerül bányaként
megnyitásra. Ezen I.ütemű területre ennek érdekében konkrét tanulmányok, hatásbecslések készültek,
amelyeket a véleményező hatóságok elfogadtak, engedélyeket és határozatokat adtak ki:
1. Galgagyörk 075/1-2, 075/4-5, 076/1-5, 077, 080, 081 hrsz-ú ingatlanok területén tervezett
andezitbánya előzetes vizsgálata (EVD)
2. Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció a Galgagyörk 075/1-2, 075/5, 076/1-5, 077, 080 és 081
hrsz-ú ingatlanokat érintő tervezett andezitbányának a közeli, „Nyugat-Cserhát és Naszály” Natura
2000-es területhez tartozó részére gyakorolt hatásáról.
3. Tájképvédelmi kiegészítő dokumentáció - Galgagyörk 075/1-2, 075/4-5, 076/1-5, 077, 080, 081
hrsz.-ú külterületi ingatlanok területén tervezett andezitbánya - létesítésére vonatkozó előzetes
vizsgálati eljáráshoz: A bányatelek fektetés környezetvédelmi engedélyezési eljárásában a Pest
Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya
kiegészítő adatok benyújtására történő felszólítás kapcsán előírta egy kiegészítő dokumentum
készítését, mely részletesen vizsgálja a beruházás tájra gyakorolt hatásait a bánya terület kijelölés,
letakarítás, jövesztés, feldolgozás, rakodás, szállítás, meddőanyag elhelyezés, tájrendezésre
vonatkozóan. (Különös tekintettel a látvány, tájképre gyakorolt hatásainak értékelésére
vonatkozóan.)
4. Előzetes botanikai szakvélemény (élővilág, botanika) a galgagyörki tervezett andezitbányával
kapcsolatosan az ökológiai folyosó lehatárolásának módosítási lehetőségiről. A DINPI az élőhelyek
aktuális vizsgálata alapján EOV koordinátákkal meghatározva adatszolgáltatásként átadta az
ökológiai folyosó területének lehatárolását.
5. Tervezett bányászattal érintett erdőterület kiváltása, pótlása, csereerdősítés. Az érintett
hatóságok részéről - a közcélú beruházásra figyelemmel - az elvi hozzájárulás az erdőművelési
ág változáshoz részben megtörtént, részben folyamatban van.
6. A Pest Megyei Kormányhivatal Bányafelügyeleti Főosztály PE/V/2519-22/2017. ügyiratszámú
határozata a bányatelek megállapításáról a Galgagyörk 075/1-2, 075/5, 076/1-5, 077, 080, 081
hrsz-ú külterületi ingatlanok területére vonatkozóan (I.ütem)
Fentiek alapján összefoglalva elmondható, hogy az I. ütemben megnyíló kb. 14 ha bányaterülethez
elkészült dokumentációk, tanulmányok és az azokban vizsgált és rögzített hatások a jelen rendezési
tervmódosítás alátámasztó munkarészei készítése során nem csak az I. ütemű bányanyitás területére,
hanem a teljes kb. 60 ha tervezett bányaterületre is alapul vehetők.
Jelen tervben a bányaterület Kb jelű különleges beépítésre nem szánt bányaterület
területfelhasználásba, a csereerdősítéssel, illetve a megyei tervi összhang miatt kijelölésre kerülő
területek E jelű erdő területfelhasználásba, lásd a IV.fejezet határozat-tervezetében, és a TSZT
módosítás tervlapján.
A TSZT által kijelölt a bányaterület Kb különleges beépítésre nem szánt bányaterület övezetbe kerül,
amelynek előírásait lásd a VIII. fejezet rendelet-tervezetében. A csereerdősítéssel, illetve a megyei tervi
összhang miatt kijelölésre kerülő területek E erdőterület – a hatályos HÉSz meglévő - övezetébe
kerülnek besorolásra.

HA TERVSTÚDIÓ KFT.

14

GALGAGYÖRK TRE MÓD. A BÁNYATERÜLETEKKÉNT TERVEZETT FEJLESZTÉSSEL ÉRINTETT TERÜLETEKRE 2018. OKTÓBER

314/2012. (XI.8.) KORMÁNYREND. 39/A. § PARTNERSÉGI ÉS LAKOSSÁGI EGYEZTETÉSI TERVDOK.

VI. A BÁNYATERÜLET MEGJELENÉSE A TÁJBAN, TÁJRENDEZÉSI JAVASLAT
TÁJI- ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEK
A módosítás hatálya alá tartozó tervezett bányaterület nem tartozik az európai közösségi jelentőségű
természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet és az európai
közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló
14/2010. (V. 11.) Korm. rendelet szerinti EU-normatívák alapján meghatározott „Natura 2000” területek
körébe, de a terület szomszédságában van a Nyugat-Cserhát és Naszály elnevezésű, HUDI 20038 jelű
kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület.
A módosítás hatálya alá tartozó tervezett bányaterület nem érint továbbá országos jelentőségű védett,
védelemre tervezett természeti területet és a Tvt. 23.§ (2) bek. alapján ex lege védett területet sem.
Egyedi tájértékek és az ex lege védett források nincsenek a területen.
A módosítással érintett telkek területének egy részét érinti az Országos Területrendezési Tervről szóló
2003. évi XXVI. Törvényben (továbbiakban: OTrT) lehatárolt Országos ökológiai hálózat ökológiai
folyosó övezete. Az OTrT 18. § (1) bekezdése értelmében az országos ökológiai folyosó övezetébe
sorolt területen beépítésre szánt övezet nem jelölhető ki. A módosítás kapcsán beépítésre szánt terület
kijelölésére nem kerül sor. A módosítás eredményeként az Má jelű általános mezőgazdasági terület és
Ev jelű védelmi erdő átsorolása, illetve szabályozása történik KkB jelű beépítésre nem szánt különleges
bányaterület területfelhasználásba, illetve övezetbe. A módosítás hatálya alá tartozó külterület és a
tágabb környezete településszerkezete kialakult, a közlekedési infrastruktúra fő elemei kiépültek, a
módosítás kapcsán a különleges bányaterület kijelölésével a területfelhasználás rendje változik, de a
településszerkezet főbb meghatározó elemei nem változnak.
A Korilatom Szolgáltató Kft. által benyújtott előzetes vizsgálati eljárásra (EVD) vonatkozó kérelem és
dokumentáció, valamint a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.)
Korm. Rendelet) szerint lefolytatott előzetes vizsgálati eljárás alapján a galgagyörki tervezett
andezitbánya 075/1-2, 075/5, 076/1-5, 077, 080, 081 hrsz-ú külterületi ingatlanok (a továbbiakban:
Bányatelek) területének az országos ökológiai hálózat ökológiai folyosó övezetével érintett részén
a Duna-lpoly Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: DINPI) felülvizsgálata alapján körülhatárolt
két élőhely folt területét (EVD határozatban EOV koordinátákkal meghatározva) az élőhelyek
védelme érdekében a bányatelekkel el kell kerülni.
Országos ökológiai hálózat Ökológiai folyosó övezete
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Az ökológiai hálózatra vonatkozóan az OTrT 13 § (1) bekezdése előírásai szerint
13.§ (1) Az országos ökológiai hálózat övezetben csak olyan kiemelt térségi és megyei
területfelhasználási kategória, illetve olyan övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat
természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti.
Az ökológiai folyosó övezetére vonatkozóan az OTrT 18 § előírásai szerint:
18. § (1) Az ökológiai folyosó övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha:
a) a települési területet az ökológiai folyosó vagy a magterület és az ökológiai folyosó körülzárja, és
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt terület
területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy
biztosított-e az ökológiai folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása,
valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése.
(3) Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala, az
erőművek és kiserőművek az ökológiai folyosó és az érintkező magterület természetes
élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését
nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával helyezhető el.
Az egyes törvények területrendezéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CCXXIX. törvénnyel
(MTv.) módosított Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT) 2.§ 26.
pontja szerint: az ökológiai folyosó az a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben
megállapított övezet, amelybe olyan területek – többnyire lineáris kiterjedésű, folytonos vagy
megszakított élőhelyek, élőhelysávok, élőhelymozaikok, élőhelytöredékek, élőhelyláncolatok –
tartoznak, amelyek döntő részben természetes eredetűek, és amelyek alkalmasak az ökológiai
hálózathoz tartozó egyéb élőhelyek (magterületek, pufferterületek) közötti biológiai kapcsolatok
biztosítására.

TÁJVÉDELMI ÉS TÁJKÉPVÉDELMI JAVASLATOK
Az OTrT 12/A. § (1) bekezdése, valamint a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a
településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi
érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás
részletes szabályairól szóló 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése és az 1. melléklete
alapján a hatáskörrel rendelkező szervek adatszolgáltatásaként a Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóság átadta az Országos Ökológiai Hálózat övezeteinek és a Tájképvédelmi szempontból
kiemelten kezelendő övezetnek Galgagyörk területét érintő lehatárolásait.
Az OTrT 3/4. sz. mellékletén jelölt Tájképvédelmi szempontból kiemelendő terület övezete érinti
Galgagyörk területének északi részét, ezen belül a módosítás hatálya alá tartozó tervezett
bányaterületet is.
Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek
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Az OTrT 14/A. § övezetre vonatkozó előírásai szerint:
14/A. § (1) A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete területét a kiemelt
térségi és megyei területrendezési terv és annak alapján a településszerkezeti terv pontosítja.
(2) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított lehatárolása által érintett területre a kiemelt térség és a
megye területrendezési tervének megalapozó munkarésze keretében meg kell határozni a tájjelleg
helyi jellemzőit, valamint a település teljes közigazgatási területére készülő településrendezési
eszköz megalapozó vizsgálata keretében meg kell határozni a tájjelleg megőrzendő elemeit,
elemegyütteseit, valamint a tájképi egység és a természeti adottságokhoz igazodó hagyományos
tájhasználat helyi jellemzőit.
(3) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított lehatárolása által érintett területre a tájképi egység és a
hagyományos tájhasználat fennmaradása érdekében a helyi építési szabályzatban meg kell
határozni a területhasználatra és az építmények tájba illeszkedésére vonatkozó szabályokat.
(4) A helyi építési szabályzat az építmények tájba illeszkedésének bemutatására látványterv
készítését írhatja elő és a készítésre vonatkozó követelményeket határozhat meg.
(5) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre
vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni.
(6) Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatokat, erőműveket és
kiserőműveket a tájképi egység megőrzését és a hagyományos tájhasználat fennmaradását nem
veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell elhelyezni.
A település arculatát alapvetően meghatározza a tájképi szempontból vonzó természeti környezet
közelsége, dominanciája.
A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetében tervezett módosítás, a tervezett
bányanyitás jellemzően a bányatelek határán és a bányához közeli út menti fásításra és a
maradéktalan rekultivációs rendezésre irányuló tájvédelmi, illetve tájképvédelmi javaslatokat,
intézkedést igényel.
A település és a módosítás hatálya alá tartozó terület tájképi érzékenysége miatt a zöldfelületek és a
fásítások létesítésénél a tájban honos fa- és cserjefajták, vagy azok kertészetekben nevelt faiskolai
változatainak alkalmazását kell előnyben részesíteni. Ezzel együtt javasolt a tájidegen, örökzöld fás
növények alkalmazását kerülni, illetve mérsékelni, elsősorban csak a kisebb terjedelmű, intenzív
zöldfelületek kialakítására korlátozni.
A HÉSZ módosításának tervezete tartalmazza a bányaüzem területének tájba illesztésére
vonatkozó követelményeket.

A TERVEZETT BÁNYATERÜLET TÁJKÉPRE GYAKOROLT HATÁSA
Összegezve elmondható, hogy a bánya tájképre gyakorolt hatása nem jelentős a kedvező – völgyi
elhelyezkedés – terepadottságoknak köszönhetően, a bánya területe a külterületen jellemzően nem
látszik. Figyelembe véve a bánya belterülettől való távolságát, a bánya a belterületről, sőt az onnan
kivezető 2108 sz. főútról sem látszik, vagyis az ezen irányokból nyíló tájképi látványt nem befolyásolja.
A bánya közvetlen környezetre gyakorolt tájképi hatásának kedvezőbbé tétele érdekében a bányászati
tevékenység ideje alatt megjelenő mobil építmények (konténerek), műszaki berendezések elhelyezése
tájba illeszkedő módon az alábbiak szerint történik majd:
a) építmények:
 iroda- és szociális (öltöző, zuhanyzó) mobilkonténerek (méreteik: 2,5 m x 6,5 m), valamint mobil
kémiai WC-k (Toi Toi) kerülnek elhelyezésre.
 színhasználat: a szükséges konténerek a tájba, terepbe illeszkedő zöld, illetve barna színekben
kerülnek kiválasztásra.
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b) közműlétesítmények (pl. légvezeték) megjelenése nem várható:

villamosenergia ellátás nem épül ki a települési hálózatról, helyi ellátó vezeték kizárólag az
irodai és szociális helyiségeket tartalmazó konténerek között, fa oszlopra helyezve kerül
kialakításra (de e hálózat hossza nem haladja meg a 10 m-t). Az elhelyezésre kerülő
konténerekben működő szociális helyiségek, öltözők belső világítását, illetve a
klímaberendezés működéséhez szükséges áramtermelést aggregátorok végzik,
 a területen a gépek diesel üzeműek, azaz villamosenergia ellátás a gépparkhoz nem
szükséges,
 az öltözőkhöz tartozó zuhanyzók vízellátása az öltözőkonténerekbe beépített víztárolókból és a
szennyvízelvezetés zárt szennyvíztárolóba (8 m3) történik,
 az ivóvíz ellátás palackozott vízzel történik,
c) a területet feltáró út
 a területet feltáró út nem szilárd burkolattal épül ki, a terepadottságok miatt a gerincen vezető
meglévő út nyomvonala nem változik, így a feltáró út látványa nem jelenik meg új elemként a
tájban.


A TÁJRENDEZÉS, TÁJKÉPVÉDELEM
A termelési tevékenység végén a tájrendezési terv és az ez alapján készült felhagyási és tájrendezési
ütemterv alapján az igénybevett terület tájrendezésre kerül.
Az engedélyezett tájrendezési cél mezőgazdasági művelési ág visszaállítása és a bányaterület
tájba illesztése terepplasztikával, fás növényzet telepítésével.

TELEPÜLÉSKÉPI VÉDELMI RENDELET:
Jelen tervmódosítás során megvalósuló fejlesztés nem tartalmaz Galgagyörk Község Önkormányzat
Képviselő-testületének a Településképi védelméről szóló 5/2018 (V.31.) önkormányzati rendeletében
rögzített előírásokkal ellentétes külső megjelenést, anyag- és színhasználatot, tevékenységet. A
bányaterületen megjelenő építmények, konténerek kiválasztásánál a településképi rendelet előírásai
figyelembevételre kerülnek, és a színhasználat során az elhelyezésre kerülő építmények, konténerek a
tájba, terepbe illeszkedő zöld, illetve barna színekben kerülnek kiválasztásra. Konténerek elhelyezésére
vagy tiltására a településképi rendelet nem tesz előírást, miután a bányaüzem területén kerülnek a
konténerek elhelyezésre, a bánya terepadottságai miatt e konténerek máshonnan nem fognak látszani,
így a településképi rendelet külön csak e területre vonatkozó előírással történő kiegészítése nem
szükséges.
Településképi védelmi rendelet – kivonat (a vonatkozó előírások aláhúzással kerülnek megjelölésre!)

(1)
(2)
a)
b)

12.§
Településképi szempontból meghatározó Galgagyörk teljes közigazgatási területe.
A településképi szempontból meghatározó területek részterületei a következők:
Hagyományos beépítésű központi terület, melynek lehatárolását az 1. melléklet
tartalmazza.
Külső területek, melyek nem tartoznak az a) pont hatálya alá.
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4.A településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó általános építészeti
követelmények
14.§
(8) Az épületek színezését fehér vagy földközeli (drapp, barna, sárga, terrakotta halvány
árnyalatai) színektől eltérő színekkel tilos kell kialakítani, fa‐ és acélszerkezetek színe zöld
is lehet.
(9) Az épületek homlokzati anyaga nem lehet fém vagy műanyag.

6.A településképi szempontból meghatározó külső területekre vonatkozó egyedi építészeti
követelmények
16.§
(2) A kerítés
a) a Galgagyörk Község helyi építési szabályzatában Mk kertes mezőgazdasági övezetbe
sorolt területen dróthálóstól eltérő nem lehet,
b) fémanyagból nem lehet tömör,
c) lakás céljára is használt mezőgazdasági területen kizárólag faanyagból lehet tömör,
d) mezőgazdasági üzemi területen a b) pont kivételével tömör lehet,
e) az a), c), d) pontban nem említett helyeken kizárólag faoszlopok közé feszített drótháló
lehet.
20.§
(8) Vállalkozásonként egy cégtábla helyezhető el.

VI. KÖRNYEZETALAKÍTÁSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI JAVASLAT
A Korilatom Szolgáltató Kft. (1094 Budapest, Ferenc tér 6-7/A. fsz. 1.) 2018-ban a Pest Megyei
Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályánál
(továbbiakban: Járási Hivatal) a Galgagyörk 075/1-2, 075/4-5, 076/1-5, 077, 080, 081 hrsz.-ú külterületi
ingatlanok területén tervezett andezitbánya létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás
lefolytatását kezdeményezte.
A Galgagyörk 075/1-2, 075/4-5, 076/1-5, 077, 080, 081 hrsz.-ú külterületi ingatlanok területén tervezett
andezitbánya hatásterületének és a közeli Natura 2000 területen található jelölő élőhelyekre és
jelölőfajokra vonatkozóan extrém körülmények között, havária esetén várható hatásoknak a
megítélhetősége érdekében a Másodfokú hatóság PE/KTF/487-1/2018. számú határozatának
figyelembevételével 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése alapján Natura 2000
hatásbecslés készült.
Felszíni és felszín alatti vizek védelme
Galgagyörk területe a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII: 21.) korm. rendelet 2.
számú melléklete, valamint a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő
települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete alapján felszín alatti
víz szempontjából, valamint felszín alatti vízminőség védelmi szempontból is érzékeny.
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A területet nem érinti az OTrT (Mtv.) 3/7. sz. mellékletében meghatározott Országos vízminőségvédelmi terület övezete.
A felszíni vizeket befogadó élővizekbe csak a hatályos jogszabály, a felszíni vizek minősége
védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet előírásainak megfelelő
minőségben és módon lehet bevezetni. A területhasználat és építés során a szennyezett víz talajba,
vagy felszíni vízbe kerülését minden lehetséges műszaki eszközzel meg kell akadályozni.
A település felszín alatti víz állapota szempontjából való érzékenysége miatt elengedhetetlen a
szennyezőanyagok talajba és felszín alatti vizekbe bejutásának elkerülése, megakadályozása. A
bányaüzem területén nem alakítanak ki vezetékes vízellátást. Az ivóvíz ellátás helyszínre szállított vizes
tartályokból történik, a kommunális szennyvizet mobil WC-k használatával gyűjtik.
A módosítások területei a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló
vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint kijelölt érvényes és
jogerős határozattal kijelölt vízbázist nem érintenek, nem veszélyeztetnek.
Csapadékvíz-elvezetés
A változtatás eredményeként beépítésre szánt terület kijelölése nem történik és a bányaterületen belüli
beépíthető terület is csak kismértékű lesz. Az előzőek szerint a beépített és a burkolt terület várhatóan
minimális, ennek következtében az elvezetendő csapadékvíz mennyisége gyakorlatilag minimális
mértékben növekedhet a jelenleg összefolyó csapadékvíz mennyiségéhez képest a bányaművelés
következtében kialakuló felületektől függően.
A csapadékvizek befogadója a Megyerke-patak.
A tervezett változtatások a vízvédelem érdekében előírt kötelező műszaki megoldások teljesítése
esetén nem veszélyeztetik a felszíni és a felszín alatti vizek jó állapotát.

Termőföld védelme, talajvédelem
A Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi,
Erdészeti Főosztály, Földügyi és Földmérési Osztálya (továbbiakban: Földvédelmi hatóság) előzetes
véleményében adott tájékoztatása szerint a tervezett andezitbánya területének különleges beépítésre
nem szánt bánya övezetbe történő átsorolása a Galgagyörk 075/5, 076/2-5, 078/2-21 és 080 hrsz-ú,
összesen 49,2341 ha nagyságú, túlnyomó részben átlagosnál jobb minőségű termőföldterületet érint. A
Földvédelmi hatóság a Galgagyörk 075/5, 076/2-5 és 080 hrsz-ú területek övezeti átsorolása ellen
nem emelt kifogást. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX törvény (továbbiakban: Tfvt.) 15/B
§ (3) bekezdése szerint cél-kitermelőhely (bánya) létesítése céljából kizárólag átlagosnál gyengébb
minőségű termőföld végleges más célú hasznosítása engedélyezhető. A tájékoztatása szerint a Tfvt.
6/B § (2) bekezdés a) pontjában foglaltakra hivatkozva azonban a termőföld átlag feletti minősége miatt
a Galgagyörk 078/2-21 hrsz-ú területek övezeti átsorolásához nincs lehetősége hozzájárulni.

A Földvédelmi hatóság tájékoztatása szerint Galgagyörk Község területe összesen 1471,54 hektár,
amelynek 85,9 %-a termőterület. Ebből a mezőgazdaságilag hasznosított terület 1120,80 hektár (ez a
teljes terület 76,2 %-a). Az alábbi táblázat a település viszonylatában meglévő átlagosnál jobb
minőségű termőföldterületek művelési ágát, minőségi osztályát és területnagyságát mutatja az adott
művelési ágban átlagos aranykorona érték megjelölésével:
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A Földvédelmi hatósággal történt egyeztetéskor szóba került, hogy célszerű lenne a Váci Járási Hivatal
Földhivatali Osztályánál a 078/2-21 hrsz. ingatlanok vonatkozásában a termőföld végleges más célú
hasznosításának engedélyezése iránti eljárást lefolytatni és a helyhez kötöttséget igazolni.
A Bányavállalkozó jelenleg nem kívánja a termőföld végleges más célú hasznosításának
engedélyezése iránti kérelmet benyújtani, mivel ez az engedély 4 évig érvényes. A 078/2-21 hrsz.
területek igénybevétele ez idő alatt nem fog szükségessé válni. A vállalkozó a fejlesztési területen
(kb. 60 ha) a bányászati tevékenységet oly módon fogja végezni, hogy a működéshez szükséges
területeket fogja igénybe venni. Az igénybe vett területeket a kitermelés után rekultiválja és a bányászati
tevékenység végzéséhez szükséges újabb területeket, melyek egy része átlagosnál jobb minőségű
termőföld igénybe veszi a 2007. évi CXXIX. törvény (Tfvt.) törvény rendelkezései alapján.
„11. § (1)Termőföldet más célra csak kivételesen - elsősorban a gyengébb minőségű termőföld
igénybevételével - lehet felhasználni.
(2) Az átlagosnál jobb minőségű termőföldet más célra hasznosítani csak időlegesen, illetőleg
helyhez kötött igénybevétel céljából lehet…….
(3)62 A (2) bekezdés alkalmazása szempontjából helyhez kötött igénybevételnek kell tekinteni
különösen
a) a meglévő létesítmény bővítését, közlekedési és közmű kapcsolatainak kiépítését;
b) a bányaüzemet és a természeti kincsek kitermeléséhez szükséges egyéb létesítményt;”
A bányaüzem működtetéséhez egyidejűleg legfeljebb kb. 10-15 hektár terület igénybevétele szükséges.
A már kitermelt részeket a bányavállalkozó rekultiválja.
Jelen eljárásban, a Galgagyörk Község Településrendezési Eszközeinek (Településszerkezeti terv,
Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv) módosítása a bányaterületekként tervezett 075/1-2,
075/5, 076/1-5, 077, 078/2-22, 080 és 081 hrsz területek fejlesztésével igazolni kívánjuk, hogy az
igénybevétel helyhez kötött. A kb. 60 ha fejlesztési terület I. ütem részén elhelyezkedve a Pest
Megyei Kormányhivatal Bányafelügyeleti Főosztály PE/V/2519-22/2017. ügyiratszámú határozatában
megállapította a bányatelket. A bányatelek jogosítottja a Korilatom Kft. (1094 Budapest, Ferenc tér
6-7/A.) A fejlesztési terület fennmaradó részére a Pest Megyei Kormányhivatal Bányafelügyeleti
Főosztály PE/V/1040-14/2017. ügyiratszámú határozatában jóváhagyta a Korilatom Kft.
(1094 Budapest, Ferenc tér 6-7/A.) bányavállalkozó által benyújtott kutatási műszaki üzemi tervet.
A PE/V/2519-22/2017. és PE/V/1040-14/2017. ügyiratszámú határozatokban rögzítve vannak a
területek EOV koordinátái és a terület alaplapja, valamint fedőlapja, az alábbiak szerint.
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Galgagyörk I. - andezit bányatelek sarokpont koordinátái EOV rendszerben:
Töréspont
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

HA TERVSTÚDIÓ KFT.

Y (m)
675762.84
675871.11
675891.53
675922.67
675945.71
675996.72
676004.83
676020.56
676036.36
676053.24
676359.28
676297.94
676280.14
676256.04
676235.58
676222.28
676214.47
676195.83
676195.35
676183.85
676037.41
676035.08
676023.30
676023.30
676022.30
676021.40
676021.20
676020.30
676016.90
676012.20
676005.09
675996.30
675986.60
675980.70
675977.90
675975.70
675976.30
675975.10
675972.60
675965.70
675958.00
675947.40
675937.10
675922.70
675896.42
675908.84

X (m)
267245.75
267344.45
267311.51
267278.57
267240.00
267182.34
267174.05
267172.19
267175.88
267184.48
267378.28
267161.91
267097.26
267017.89
266949.99
266904.72
266873.02
266824.26
266818.06
266814.08
266893.68
266896.25
266895.16
266895.20
266902.60
266913.60
266922.80
266930.90
266938.00
266944.60
266950.10
266954.20
266958.30
266960.50
266966.10
266971.70
266978.60
266984.20
266988.50
266992.60
266993.20
266991.30
266989.50
266983.88
267035.77
267060.74

Z (mBf)
220,0
237,5
237,5
237,5
237,5
237,5
237,5
238,0
240,0
242,5
270,0
251,0
247,5
242,5
241,0
235,0
232,5
230,0
230,0
230,0
232,5
232,5
232,5
232,5
232,5
232,5
232,5
235,0
235,0
235,0
235,0
235,0
232,5
232,5
232,5
232,5
232,5
232,5
232,5
230,0
230,0
227,5
222,5
215,0
215,0
212,5
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47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
Területe:
A bányatelek fedőlapja:
A bányatelek alaplapja:

675910.78
675907.50
675902.43
675845.54
675825.15
675823.13
675831.44
675829.62
675820.80
675812.20
675803.76
675790.99
675773.23

267070.43
267085.54
267092.01
267137.09
267172.19
267181.27
267203.70
267218.04
267225.71
267229.02
267230.04
267231.07
267224.67

212,5
210,0
210,0
210,0
212,5
212,5
215,0
215,0
215,0
215,0
215,0
215,0
217,5

14 ha 9045 m2
271 mBf
170 mBf

A kutatási terület sarokpontjainak koordinátái EOV rendszerben:
Töréspont
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
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Y (m)
675481.22
675493.97
675506.81
675517.37
675535.44
675595.24
675629.67
675650.57
675665.18
675682.61
675721.46
675745.16
675789.02
675791.43
675850.88
675907.26
676119.31
676194.40
676244.06
676291.16
676349.97
676376.33
676409.87
676415.51
676457.37
676457.37
676461.41
676417.19

X (m)
268009.25
268013.04
268019.51
268019.31
268022.75
267989.58
267971.39
267963.83
267962.49
267954.99
267929.57
267920.57
267913.04
267929.82
267908.25
267893.12
267786.66
267767.51
267743.77
267735.95
267715.37
267714.79
267722.06
267715.99
267685.69
267682.01
267682.12
267537.02

Z (mBf)
240,0
240,0
240,0
240,0
238,0
236,0
240,0
240,0
240,0
240,0
242,5
242,5
242,5
242,5
242,5
242,5
245,0
247,5
247,5
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
251,0
251,0
251,0
265,0
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29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

676363.31
676356.04
676318.19
676222.24
676140.44
676096.72
676050.67
676035.32
676019.81
676004.14
675996.72
675945.71
675922.67
675895.97
675893.07
675871.11
675838.48
675829.46
675794.52
675772.48
675748.79
675734.88
675728.24
675720.16
675711.53
675669.51
675628.50
675612.78
675607.40
675533.79
675526.48
675506.14
675504.21
675501.39
675485.39
675472.01
675460.79
675460.41
675473.03
675480.83

267376.70
267381.25
267360.70
267302.00
267246.48
267220.69
267187.55
267179.80
267176.45
267178.39
267182.34
267240.00
267278.57
267306.81
267309.88
267344.45
267398.69
267406.67
267418.04
267430.33
267440.78
267449.57
267458.20
267477.66
267490.47
267531.90
267556.83
267570.07
267580.24
267564.69
267578.19
267637.62
267727.59
267737.95
267776.45
267817.22
267862.88
267921.32
267978.18
268004.66

A kutatási terület nagysága:

45 ha 5239 m2

A kutatási terület alaplapja:

+ 170,0 mBf.

A kutatási terület fedőapja:

+ 270,0 mBf.

HA TERVSTÚDIÓ KFT.

270,0
270,0
268,0
260,0
252,0
247,5
242,0
240,0
238,0
237,5
237,5
235,0
237,0
237,0
237,0
237,5
240,0
240,0
238,0
237,5
236,0
236,0
236,0
236,0
236,0
236,0
236,0
236,0
236,0
231,0
230,0
230,0
230,0
230,0
232,0
233,0
235,0
237,5
238,0
238,0
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A bányatelek és a kutatási terület együttesen teljesen lefedi a fejlesztéshez kapcsolódó
(kb. 60 ha) területeket. Ez alapján megállapítható, hogy a fejlesztési területen az ásványi nyersanyag
(andezit) előfordulása földrajzilag helyhez kötött. A bányateleknek is és a jóváhagyott kutatásnak is
a jogosultja a Korilatom Kft. (1094 Budapest, Ferenc tér 6-7/A.)
A bányavállalkozó a Földvédelmi hatósággal történt egyeztetés után a Pest Megyei Kormányhivatal
Bányafelügyeleti Főosztálya részére kérelmet nyújtott be arra vonatkozóan, hogy nyilatkozzon arról,
hogy a Galgagyörk 077, 078/2-22, 080, 081 hrsz.-ú területen jóváhagyott kutatás során feltárt andezit
kitermelés helyhez kötött tevékenység, mivel a településrendezési terv módosításához ezt szükséges
igazolnia. A Bányafelügyeleti Főosztály PE/V/2906-2/2018 ügyiratszámú tájékoztatásában rögzítette
a beruházás helyhez kötöttségét, mert úgy fogalmazott, hogy:
„Az andezit nyersanyagot a Bányavállalkozó a kutatási területen jogosult megkutatni, jóváhagyott
zárójelentés után a bányatelek megállapítása ezen a területen belül lehetséges, tehát az helyhez
kötött tevékenység.”

A termőföld más célú hasznosítása, végleges kivonása csak a termőföld védelméről szóló 2007. évi
CXXIX. Törvény előírásainak megfelelően történhet. A termőföld művelésből való tényleges kivonása az
aktuális igénybevételnek megfelelően, ütemezetten történhet. A termőföld más célú igénybe vétele
esetén a területen lévő termőtalaj védelméről és újrahasznosításáról a 29/2006. (IV. 10.) FVM rendelet
mint vonatkozó jogszabály tartalmi követelményeinek megfelelő talajtani szakvélemény alapján
gondoskodni kell. A talajtani szakvéleményt csak erre jogosult szakértő készítheti el. Az újonnan
igénybevételre kerülő területrészeket, mezőgazdasági területeket fedő humuszos termőtalajt a
talajvédelmi hatóság engedélyével és előírásai szerint le kell termelni. Különös figyelemmel kell lenni az
eltérő humuszos termőréteg vastagságokra. Eredeti rendeltetésének megfelelő felhasználásáig
deponálni kell a humuszos talajt. Meg kell óvni az elmosódástól, elsodródástól és szükség szerint
mechanikai eljárással gyommentesen kell tartani. A beruházás kivitelezési munkái a környező
termőterületek hasznosíthatóságát nem zavarhatják és sem közvetlen (összetaposás), sem közvetett
(szennyezőanyag kibocsátás) módon nem lehetnek korlátozó hatással. A humuszréteg letermelésekor
ügyelni kell arra, hogy a termőréteg ne keveredjen az alapozáskor kikerülő egyéb talajrétegekkel. A
letermelt humuszos termőréteget szakszerűen deponálni kell az újrahasznosításig, a rekultivációs
tájrendezés megvalósításáig. A letermelt termőföldet a zöldfelületek kialakításához termőföldterítésként, a talajvédelmi hatóság engedélyével, vagy helyben, vagy más területen is fel lehet
használni. Az új térrendezés esetén szükségessé váló feltöltésekhez csak a talajvédelmi hatóság által
engedélyezett szennyeződésmentes anyag hasznosítható. A feltöltéshez mind a talajvédelmi, mind az
építéshatóság hozzájárulása szükséges.
Zaj- és rezgésterhelés
A települési környezeti zajvédelem követelményeit a zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól
szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet és a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló
új 27/2008. (XII.3) KVvM-EüM együttes rendelet előírásai határozzák meg.
A közlekedési eredetű zaj- és rezgésterhelés ellen védendő laza beépítésű falusias lakóterület, illetve a
zaj- és rezgés ellen védendő építmények megengedett zajterhelési határértékei a vonatkozó jogszabály
szerint lakóutcától, átmenő forgalom nélküli kiszolgáló úttól származó zajra 55/45 dB nappal/éjjel
értékek; gyűjtőúttól származó zajra 60/50 dB nappal/éjjel értékek, főúttól származó zajra 65/55 dB
nappal/éjjel értékek.
Az üzemi eredetű zaj- és rezgésterhelés ellen védendő laza beépítésű falusias lakóterület, illetve a zajés rezgés ellen védendő építmények megengedett zajterhelési határértékei 50/40 dB nappal/éjjel
értékek.
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A település zajviszonyait elsősorban a falu észak-déli irányú tengelyében – Mácsi út és Falujárók útja közúti közlekedése okozta zajterhelés határozza meg.
A településen működő üzemi létesítményekre vonatkozóan lakossági panaszok nem jellemzőek. A
lakóterülethez viszonylagos távolságban, mintegy 500 - 1 000 méter távolságban, valamint a völgyi
elhelyezkedéséből adódóan a tervezett külszíni fejtésű andezitbánya működésének üzemi jellegű
zajhatása várhatóan nem érinti a védendő lakóterületeket.
Hulladékkezelés
A hulladékgazdálkodás, ezen belül a szervezett hulladékgyűjtés és szállítás feltételei a község területén
adottak. A települési hulladékot heti egyszeri gyakorisággal, szolgáltató bevonásával az önkormányzat
biztosítja. A szervezett szemétszállítás keretében gyűjtött települési hulladék a község területén kívül
lévő regionális hulladéklerakó és kezelő telepen ártalmatlanítható.
A tervezett területhasználat változáshoz, építési övezeti és övezeti előírások módosításához
kapcsolódóan az érintett területek hulladékgazdálkodási jellemzői nem változnak. A tervezett módosítás
nincs befolyással a község hulladékgazdálkodási rendszerének jellemzőire.
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TERVIRATOK
1.melléklet – Tájékoztatás a bányatelek „helyhez kötött tevékenység”-ről
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VII. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ – HATÁROZAT: TSZT MÓDOSÍTÁS
Galgagyörk Község Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2018.( ….) sz. határozata
Galgagyörk Község Településszerkezeti tervéről szóló

58/2004. (VII.28.) számú határozata módosításáról
Galgagyörk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B.§ (2) bekezdés a) pontja alapján az alábbi
döntést hozza:
(1) Galgagyörk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 58/2004. (VII.28.) számú

határozattal megállapított Településszerkezeti tervet módosítja.
(2) A Településszerkezeti terv (TSZT jelű tervlap) jelen határozat 2. melléklete szerinti

TSZT-1/M tervlappal egészül ki, s egyidejűleg a tervezési területre vonatkozóan hatályát
veszti.
(3) Jelen határozat (2) bekezdés szerinti Településszerkezeti tervmódosítás a település

területfelhasználási módjainak területi mérlegét a jelen határozat 1. mellékletében foglalt
mértékben módosítja.
(4) Jelen határozat a jóváhagyását követő napon lép hatályba.

Felelős: Matejcsok Zsolt polgármester
Galgagyörk, 2018. ………..

…………………………………..
Matejcsok Zsolt
polgármester

HA TERVSTÚDIÓ KFT.

……………………………………
Szabados Adrienn
jegyző
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1. melléklet a …./2018. (……) önkormányzati határozathoz:
A Településszerkezeti tervmódosítással érintett
területek területi mérlegének változása
mezőgazdasági területfelhasználásból
módosítás által igénybe vett
területnagyság
terület
[m2]
sorszám hrsz
1.
0100
6 920
2.
0107
20 856
3.
egy része
081
8 767
4.
egy
része
064
15 945
5.
06/14
24 383
6.
egy része
06/19
7.
egy része
010/58
5 084
8.
egy része
072/1
2 795
9.
egy része
051/24
2 847
10.
28 081
037/6
11.
024/8
13 855
12.
egy
része
011/9
13.
egy része
2 324
011/10
ÖSSZESEN:
13,2 ha
131 857
erdőterületfelhasználásba kerül átsorolásra
A Településszerkezeti tervmódosítás csereerdősítés
mezőgazdasági területfelhasználásból
módosítás által igénybe
területnagyság
vett terület
[m2]
sorszám
hrsz
1.
057/36
2.8711
2.
057/39
1.7520
3.
057/38
1.6419
4.
057/37
1.6165
ÖSSZESEN:
8 ha
7.8815
erdőterületfelhasználásba kerül átsorolásra
A módosítással érintett területek területi mérlegének változása
módosítás által
területnagyság
hatályos
igénybe vett terület
ha
területfelhasználási mód
49,8 ha
Má ált. mezőgazd.-i terület
7,6 ha
21,2 ha

HA TERVSTÚDIÓ KFT.

E erdőterület
Má ált. mezőgazd.-i terület
Vm vízmosás terület

módosítást követő
területfelhasználási mód
Kb
különleges beépítésre nem
szánt bányaterület
E erdőterület
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2. melléklet a …./2018. (……) önkormányzati határozathoz:
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VIII. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ – RENDELET: HÉSZ ÉS SZT MÓD.
Galgagyörk Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2018. (……) önkormányzati rendelete1
Galgagyörk Község Helyi Építési Szabályzatáról
szóló 12/2004. (VII.28.) sz. rendelet módosításáról
Galgagyörk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény 6/A.§ (3) bekezdésében és a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdése 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a
314/2012.(XI.8.) kormányrendelet 28.§ (1), 42.§-ban foglaltak szerint és a 9. mellékletében
biztosított véleményezési jogkörében eljáró szervek véleményének kikérésével, Galgagyörk
Község Helyi Építési Szabályzatának jóváhagyásáról szóló 12/2004. (VII.28.) sz. rendeletét a
következők szerint módosítja:
1. § Galgagyörk Helyi Építési Szabályzata (Továbbiakban: HÉSz) kiegészül az alábbi
melléklettel:
1. melléklet – Szabályozási tervmódosítás tervlapja - SZT-M/1.
2. § Galgagyörk HÉSz kiegészül az alábbi alfejezettel:
Különleges beépítésre nem szánt terület
22/A.§
(1)Különleges beépítésre nem szánt – bányaterület (Kb) övezetében az alábbi előírások
tartandók be:
a) Az övezetben elhelyezhető építmények, konténerek funkciói: iroda- és szociális (öltöző,
zuhanyzó) mobilkonténerek.
b) Kialakítható telek legkisebb mérete: 2 000 m2.
c) Beépítettség: 2 %,
d) Beépítési mód: szabadonálló.
e) Legnagyobb építménymagasság: 5,0 m. Technológiai okokból bányászati
tevékenységhez,
bányaművelés
technológiájához
kapcsolódó
gépekés
műszaki berendezések (törő gép, osztályozó gép, feladó bunker, szállítószalag,
porleválasztó berendezés, anyagtároló siló és depónia területen felállított anyag
elválasztó elemek) legfeljebb 30 m építménymagassággal létesíthetők.
f) Az övezetben a bányászati tevékenységhez, bányaművelés technológiájához kapcsolódó
gépek- és műszaki berendezések (hídmérleg, törő gép, osztályozó gép, feladó bunker,
szállítószalag, porleválasztó berendezés, anyagtároló siló és depónia területen felállított
anyag elválasztó elemek) elhelyezhetők.
g) Az övezet területén a bányászati tevékenység megkezdéséig, illetve az azt befejező rekultivációt
követően mezőgazdasági tevékenység folytatható.
az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet
(továbbiakban: OTÉK) 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és
jelmagyarázatának figyelembevételével készült
1
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h)

3. § Záró Rendelkezések
(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát vesztik Galgagyörk Község
Önkormányzat Képviselő-testület 12/2004. (VII.28.) sz. rendelete SZT rajzszámú
Szabályozási tervének a jelen rendelet 1. mellékletét képező SZT-M/1 „Galgagyörk
Község Településrendezési eszközeinek módosítása a bányaterületekként tervezett
075/1-2, 075/5, 076/1-5, 077, 078/2-22, 080, 081 hrsz területek fejlesztésével érintett
területekre” c. szabályozási tervmódosítás területére vonatkozó szabályozási elemei.
(3) E rendelet előírásait a hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

Galgagyörk, 2018. december …

…………………………………..
Matejcsok Zsolt
polgármester

……………………………………
Szabados Adrienn
jegyző

1. melléklet a …./2018. (……) önkormányzati rendelethez
Rajzszám Rajz megnevezése
Galgagyörk Településrendezési eszközeinek módosítása a bányaterületekként tervezett
SZT-M/1 075/1-2, 075/5, 076/1-5, 077, 078/2-22, 080, 081 hrsz területek fejlesztésével érintett
területekre
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