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PILISBOROSJENŐ KÖZSÉG HÉSZ MÓDOSÍTÁSA 

2018. DECEMBER 
EGYSZERŰSITETT ELJÁRÁS – VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ 

 
 

VIZSGÁLATI ÉS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ 
 
Pilisborosjenő Község Önkormányzata helyi építési szabályzatának módosítását 
kezdeményezte a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet - továbbiakban: R. - 32. 
§ (4) bekezdése alapján egyszerűsített eljárással. 
 
A 32. § (4) bekezdés szerint: 
 
„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, 
c) nem történik zöld, vízgazdálkodási, erdő- és természetközeli terület 
megszüntetése.” 
 
A tervezett módosítás a fenti követelményeknek megfelel. 
 
A módosítás három vonatkozásban történik: 
A) A HÉSZ 49. § (2) bekezdése kiegészül a madárbemutató létesítményekkel. 
B) A szabályozási terven a „településrendezési szerződés alapján közhasználat elől 
el nem zárható terület” jel törlése. 
C) LVm1 építési övezetben az 5 méteres oldalkert előírás pontosítása. 
 
A módosítást kezdeményező képviselő testületi határozatok a következők. 

 

 
A jelen módosítást kezdeményező képviselő-testületi határozat 
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Az A) jelű módosításról szóló képviselő-testületi határozat 

 

 
A B) jelű módosításról szóló képviselő-testületi határozat 
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Pilisborosjenő Község Önkormányzata településrendezési eszközének felülvizsgálatát 
2018. év elején befejezte. 
A PMKH Állami Főépítésze PE/AF/00163-4/2017 ügyiratszámon véleményezte a 
dokumentációt és PE/AF/00035-5/2018 ügyiratszámon adott rá záró véleményt. 
 
A képviselő testület  

> a szerkezeti tervet 9/2018. (II.15.) KT határozatával, 
> a helyi építési szabályzatot 3/2018 (II.16.) sz. önkormányzati rendeletével 

jóváhagyta. 
 
A teljes eljárás során teljes körűen elkészültek a R. szerinti megalapozó vizsgálati és 
alátámasztó javaslati munkarészek. 
A HÉSZ az OTÉK hatályos állapotával van összhangban. 
 
Jelen tervdokumentációhoz sem tájrendezési, sem közlekedési, sem közművesítési, sem 
hírközlési alátámasztó munkarész nem készül, mert azok korábban elkészültek, azokon 
alapul a javítandó szabályzat. 
 
AZ A) JELŰ MÓDOSíTÁS BEMUTATÁSA 
 
Az egyeztetési eljárás során a partneri vélemények befogadása és kiértékelése rendkívüli 
alapossággal, több fázisban történt. A 2017. 05. 19-én tartott lakossági fórummal 
kezdődött és 2017. november 30-án zárult, amikor a képviselő-testület döntött a partneri 
vélemények elfogadásáról.  
 
Az A) jelű módosítás a partneri észrevételek elfogadásának felel meg (madárbemutató 
támogatása), mely a HÉSZ véglegesített változatából kimaradt. 
 
A javítás a 022/1 hrsz-ot érintő KbT1 – Különleges beépítésre nem szánt 
településgazdálkodási - övezetre vonatkozik. Ennek elhelyezkedését mutatják be a 
következő ábrák. 
 
 

 

 
A hatályos szabályozási terv részlete 

 

Google Earth fotó részlete 
 



VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ  5/8 

PILISBOROSJENŐ KÖZSÉG -  HÉSZ MÓDOSÍTÁS – EGYSZERÜSíTETT ELJÁRÁS 2018. DECEMBER 

 
A partneri vélemények összefoglaló táblázata – első oldal. Az „A” jelzés jelenti, hogy a véleményt a képviselő testület elfogadja. 
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A vélemények 21. a pontja szerint a madárbemutató funkcióval a HÉSZ-t ki kell egészíteni a 022/1 hrsz-t érintő övezetben  
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A helyi építési szabályzat 49. §-a vonatkozik a Különleges beépítésre nem szánt 
területekről: 
 
„38. Különleges beépítésre nem szánt területek 
49. § 

(1) Különleges beépítésre nem szánt idegenforgalmi területen épület nem építhető, a 
területen a csatlakozó különleges beépítésre szánt idegenforgalmi terület 
tevékenységei folytathatók. 

(2) Különleges beépítésre nem szánt településgazdálkodási területen az 
energiagazdálkodás, energiatermelés, településüzemeltetés létesítményei 
helyezhetők el, az üzemeltetéshez szükséges épület építhető, egy, legfeljebb 100 
m2-es szolgálati lakás létesíthető.” 

 
A képviselő testület partneri véleményeket elfogadó határozatának megfelelően a (2) 
bekezdést az alábbi szövegre módosítjuk: 
 
„(2) Különleges beépítésre nem szánt településgazdálkodási területen az 

energiagazdálkodás, energiatermelés, településüzemeltetés, madárbemutató 
létesítményei helyezhetők el, az üzemeltetéshez szükséges épület építhető, egy, 
legfeljebb 100 m2-es szolgálati lakás létesíthető.” 

 
A KbT1 övezet beépítési mutatói a hatályos HÉSZ 5. melléklete szerint: 
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A beépítési mutatók jelen módosítással nem változnak. 
 

 
A B) JELŰ MÓDOSíTÁS BEMUTATÁSA 
 

A szabályozási terv jelmagyarázatának részlete: 

 
 

A szabályozási terv részlete a fenti jelkulcs szerinti ábrázolással: 

 
 
A „közhasználat elől el nem zárható terület előírása” elmarad, a jelkulcsból törlésre kerül. 
Azonban az előkert előírása – az eltörölt sávval azonos mérettel – megmarad a 
szabályzatban az érintett építési övezetekben: 
If1, Im1, Im3, Tm1, Tm2, Tm3, LTm1, LTm2 
 
A C) JELŰ MÓDOSÍTÁS 
 
A C) jelű módosítás azért szükséges, mert az LVm1 – 30 méter körüli, nagy szélességű 
lakótelkek a Malomdűlőn – oldalkertjeire a szabályzat 5 méteres oldalkertet ír elő. Sok 
változó telekszélességű telek is van a területen, melyek szélessége helyenként 20 méter 
alá csökken. Igy az előírást nem célszerű a 22 méteres telekszélesség alatt alkalmazni. A 
22 méter szélesség alatti részeken így automatikusan az OTÉK előírásai lépnek 
érvénybe. 
(Az LVm1 építési övezetben a legnagyobb megengedett épületmagasság: 5,5 m, az 
építési mód: szabadonálló) 
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JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ 

 
Pilisborosjenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

..../2019. (.....) önkormányzati rendelete 
a helyi építési szabályzatról szóló 3/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló, 1997. évi LXXVIII. Tv. 62. § (6) bekezdés 6. pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX Tv. 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 38. § (2) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörben eljáró partnerek, 
államigazgatási szervek, érintett területi és települési önkormányzatok véleményének 
kikérésével a következőket rendeli el: 

 
Módosító rendelkezések 

 
1. § E rendelet melléklete az SZ-1-m jelű szabályozási terv. 
 
2. § (1) A helyi építési szabályzatról szóló 3/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: R.) 31. alcíme helyébe a következő alcím lép: 
„31. LT-m-1, LT-m-2, T-m-1, T-m-2, T-m-3, I-f-1, I-m-1, I-m3 építési övezetek” 
 
(2) A R. 42. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1)  
a) Az LT-m-1, LT-m-2, T-m-2, T-m-3 építési övezetekben a dél-nyugati előkert 15 méter. 
b) A T-m-1 építési övezetben az észak-keleti előkert 10 méter.” 
 
(3) A R. 42. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) 
a) Az I–f-1 építési övezetben a gyalogút felé néző dél-keleti előkert 8,0 méter. 
b) Az I-m1, I-m-3 építési övezetekben a dél-nyugati előkert 15,0 méter.” 

 
(4) A R. 36. § (1) bekezdésében az 
„5,0 méter” szövegrész helyébe az 
„5,0 méter a legalább 22 méter széles telekrészen.” szöveg lép.  
 
(5) A R. 49. § (2) bekezdésében az  
„energiagazdálkodás, energiatermelés, településüzemeltetés létesítményei helyezhetők 
el” szövegrész helyébe az 
„energiagazdálkodás, energiatermelés, településüzemeltetés, madárbemutató 
létesítményei helyezhetők el” szöveg lép. 
 
3. §  (1)  A R. 1. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 
 

Záró rendelkezések 
 
4. §  (1) E rendelet az elfogadását követő 15. napon lép hatályba.  
(2) E rendelet a kihirdetését követő második napon hatályát veszti. 
 
Kelt: Pilisborosjenő, 2019. .................... 
 
 
Küller János    dr. Szabó József Zoltán 
polgármester    jegyző 
 
 
Kihirdetve és kifüggesztve 
Pilisborosjenő, 2019. .......   dr. Szabó József Zoltán 
     jegyző  


