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Tisztelt Képviselő-testület!

Az elmúlt két évben a Polgánnesteri hivatalba érkezett településrendezési igényeket 2021.
július 30. napján tárgyalta a Képviselő-testület és öt határozatot hozott (55, 56, 59, 60, 61/2021.
számú), melyek végrehajtása folyamatban van. A további igények tekintetében a döntés
meghozatalát alátámasztó részletes tájékoztatást kért a Képviselőtestület.

1) VinceUér utca hrsz: 168/13
Rose Györgyi születési neve: Brunner Györgyi településrendezési igényt nyújtott be
2021. július 13. napján a Képviselőtestületnek címezve (1. melléklet). Kérehnéhez
csatolta a 190/2 hrsz-ú ingatlan tulajdonlapját és hiteles térképmásolatot, valamint régi
okmányokat a 190 hrsz-ú földrészlet megosztásáról (2. melléklet). K-érelme intézésével
meghatalmazta (3. melléklet) Koronczay Ildikót (születési neve Stadler Ildikó, születési
helye, ideje: Budapest, 1960. október 13. anyja neve: Rajtár Judit, személyi száma: 2-
601013-2436, magyar állampolgár) 2096 Üröm, GáborAron sétány 17. levelezési cüne
2141 Csömör, Bence utca 8).

Kérelme arra irányul, hogy a Képviselő-testületet, a Vincellér utca - Várutca között
fekvő, 203 helyrajzi számon nyilvántartott kisajátított földterületet juttassa vissza
részére, tekintettel arra, hogy azt - tudomása szerint - útként nem kívánja az
Önkormányzat ajövőben használni. A Vincellér utcajelenleg is zsákutcaként működik.
Kérését azzal indokolja, hogy az út mentén található 190/2 helyrajzi számon
nyilvántartott, a család tulajdonában lévö terület jelenlegi formájában és méretében
használhatatlan, viszont abban az esetben, ha az útként kisajátított területet visszakapja,
a két földrészlet együtt már egy normális méretű telekként használható lenne.
Tudomására szolgál, hogy a telek kialakításának első feltétele a szabályozási terv
módosítása, ezért terjesztett elő településrendezési igényt.

Előter'esztő vélemén e:

A visszakért földrészlet területe a régi iratok szerint 610 m2. A 190/2 hrsz-ú foldrészlet
területe 161 m2. A 203 hrsz. megváltozottjelenleg 168/13 hrsz, területe 4076 m2, kivett
út és az Önkormányzat tulajdona, jelenleg növényzettel benött terület, valóban nem
szolgál közlekedésre. A 189 b-sz-ú földrészlet kivett közterület, 183 m2, és az
Önkormányzat tulajdona. Mellékelem a szabályozási terv kivágatát és a hiteles térkép
másolatát (4. melléklet).
Az épített kömyezet alakításáról és védelméröl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
(Étv.) 27. § a következőképpen rendelkezik:
(8) A kiszolgáló út létesítése, bővitése során feleslegessé vált közterületet az érintett
tulajdonosok részére vételre fel kell ajánlani. Ha az ilyen területet korábban
kártalanítás nélkül jegyezték le, azt az érintett tulajdonosnak térités nélkül kell
visszaadni.



A régi iratok szerint az út lejegyzésel980. évben történt, amikor az állam kártalanítás
néUcül vehette igénybe a telek 1/5 részét. Ennek bizonyítására alkalmas iratot
kérelmezö nem csatolt kérelméhez.

Amennyiben az Onkormányzat helyt ad a kérelemnek, úgy valóban módosítani kell a
HESZ mellékletét képező szabályozási tervet és a Vincellér utcát nem csak a
valóságban, hanem a szabályozási terven is zsákutcaként kell szabályozni. Ennek

számtalan vonzata van, illetve lehet, például közművek tekintetében. A TRE
módosítása során a tervezőnek alapos vizsgálatot kell lefolytatni és a Képviselö-testület
elé támi ezeket. Az előterjesztés előkészítése szakaszában felmerült, hogy legalább
gyalogos forgalomra alkalmas utat célszerü lenne kialakítani, vagy játszótérként,
sportolásra alkalmas területként köztulajdonban tartani a visszakért területet.

2) Várvölgyi fasor hrsz: 092/1.
Az út első 400 méteres szakasza 18 méter szélesre van szabályozva. A tulajdonosok
kifogásolják az elvételre kijelölt területsáv szélességének méretét. A szabályozás
méretéből adódóan a gépjárművek ráhajtanak a termöföldjükre. Szerintük elég 12
méter szélesre szabályozni az utat, ésjárható burkolattal látni el.

Előte 'esztő vélemén e:

Településtervező vizsgálja meg, hogy szükség van-e a 18 méter széles út szabályozásra
(Lásd az 5. és az 5a. mellékletet).

3) Nemzeti park határ módosítása.

A Pinty közön megközelííhetö 2333/2 hrsz-ú 836 m nagyságú zártkerti telekre több
mint 10 éve felépített lakóépület részben a külterületi 066/1 hrsz-ú, erdő művelési ágú,
természetvédelmi (Natura 2000) területen áll (Lásd a 6. mellékletet). Tulajdonosa a
Magyar Állam. Az épület tulajdonosa Lukács Andor helyi lakos a szomszédos
ingatlannal megegyezve területcserét ajánlott fel az ingatlan rendezésére, de a
tulajdonos és az erdőhatóság csak a belterületi határ módosításával egyidejűleg járul
hozzá a területcseréhez, ez pedig településrendezési eljárás keretében hajtható végre.

Előte "esztö vélemén e:

A kérelmezett módosítás egyszerü eljárás keretében nem végezhető el. A
településfejlesztési terv elkészülte és jóváhagyása után lehet a településrendezési terv
készítésekor a kért hatánnódosítást végrehajtani.

4) Altalános mezőgazdasági (Má4) övezetben fekvő 024/1 és 024/2 hrsz-ú telek
átsorolása beépítésre nem szánt különleges sportcélú övezetre.
A szántó művelési ágú 1,7 ha. méretű foldrészlet tulajdonosa sport lovarda létesítése
céljából kéri a terület átsorolását különleges sportcélú (Ks) övezetre, beépítésre nem
szánt területfelhasználási egységen belül 10 %-os beépítési lehetőséggel (7. melléklet).
Kérelmében részletesen leírja és bemutatja a tervezett sportlétesítményeket. Ezzel
szemben a Tücsök utca területének rendezéséhez és a szennyvíz táwezeték építéséhez
szükséges területet térítés nélkül felajánlotta az Onkonnányzatnak.



Előte 'esztő vélemén e:

Tekintettel arra, hogy a
foldrészletek továbbra is beépítésre
nem szánt területfelhasználási

egységben maradnak, nincs
akadálya - az OTEK-ban is
engedélyezett - 10 % mértékű
beépítés mellett az területet
különleges sportcélú övezetbe
sorolni.

A lovarda látogatása nem okoz
falun átmenő gépjármű forgahnat.
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5) Lazaréti saroktelkek oldalkert-előkert mérete hrsz: 703
A Lazaréti építési telkek szélessége 20 méter. A lakóépületek szélessége a 2 x 3 méteres
oldalkertet elhagyva 14 méter lehet, ami a tájolás, kilátás, rálátás és fünkció
szempontjából is elegendő. Az egyik saroktelekre tervet készítő tervező szintén 2x3
métert elhagyva 14 méter széles épületet tervezett. Az épületet településképi
szempontból vizsgáltam és megállapítottam, hogy tömegében is illeszkedik a közelben
kész vagy épülő épületekhez. Az épület ily módon történő telepítése azonban
szabálytalan, mert a saroktelkeknek két előkertje és két oldalkertje van. Az Uröm felöli
oldalon ezért 5 méter távolságot kell elhagyni a telekhatártól. A tervezö
településrendezési igényt jelentett be, amelyben kéri a Lazaréti lakópark Urömi szélén
fekvő saroktelkek esetén a dél-keleti előkertek méretét 3,0 méterre csökkenteni.
Indoklásul elöadta:

- Ezeket a telkeket a közigazgatási határtól 12 méter széles, növényzettel sűrűn
benőtt terület határolja, azt gépjárművel közlekedésre nem használja senki.

- Az erösen lejtös telkeken a tereprendezés minimálisra úgy csökkenüietö, ha
minél szélesebb és minél kisebb mélységű lakóépületet terveznek.

Előter'esztést készítő vélemén e:

A helyszínt bejártam az Iskolától a szőlökig, s megállapítottam, hogy a tervezönek
igaza van, indokai helytállóak. A szabályozási tervre rátekintve felmerül az a kérdés,
hogy a Pilisborosjenö és Üröm települések között miért nincs megfelelő szélességű
beépítetlen zöldterület, amit a területrendezési törvény ma is előír. Itt az ideje, hogy a
12 méter széles, bokrokkal és fákkal benött 703 hrsz-ú területet - mely az



Önkormányzat tulajdonában van - véderdő-sávként szabályozza a Képviselő-testület.
A mellékelt SZT kivágatra (8. melléklet) nézve szinte adja magát a Hóvirág és
Galagonya utcák telkei között fekvő véderdő (Ev) sáv, hogy az Ürömi határhoz érve az
Iskola felé befordulva védje mindkét közigazgatási egységet a káros hatásoktól.

6) Erdő és Fenyő utcák újra szabályozása:
A szabályozás egy része megvalósult, a 251/2 hrsz-ú telekből 91 m2 már át lett
jegyezve a 251/3 hrsz-ú telekhez.
256/3 hrsz. 565 m2 Onk. tulajdona
256/4 hrsz, 293 m2 Önk. tulajdona rendezetlen fünkciójú épület
256/6 hrsz, 921 m2 Onk. tulajdona rendezetlen fünkciójú épület
256/1 hrsz-ú telek Liszt Ferenc (1112 BUDAPEST, Neszmélyi út 24. 2) tulajdona
kivett, 497 m2 lakóház, udvar rendezetlen funkciójú épület (9. melléklet).

Elöte 'esztő vélemén e:

A fenyő utca szélessége maradjon 9-10 méter, amilyen most.
Tárgyalni kell a hilajdonossal. Ha Liszt Ferenc elfogadja az SZT módosítását és
megveszi az ingatlana kiegészítésére szabályozott területet, azt követöen az utak telkeit
egy telekbe lehet összevonni.

Az Önkormányzat tervezési szerződést kötött a Völgyzugoly Műhely Kft. tervezővel a
Pilisborosjenö község településrendezési eszközök egyszerűsített eljárás keretében történő
módosítására, az Msz besorolású övezetek szabályozásának módosítása tekintetében. Javaslom
ezt a szerződést kibövíteni a táblázatban felsoroltak köziil azzal a tervezési murikával, amelyiket
a Képviselő-testület támogatja.

Javasom, hogy a nem Önkomiányzati érdekű tervezési munka költségét az érdekeltek fedezzék,
melyre előzetesen településrendezési szerződést kötünk.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztés tárgyalását és az ismertetett igények és javaslatok értékelését, majd
döntést arról, hogy mely igényt, milyen feltétellel támogatja a Képviselötestület.

Pilisborosjenő, 2021. október27

Tisztelettel:
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HATÁROZATI JAVASLAT

Pilisborosjenö Önkomiányzat Képviselő-testülete az elöterjesztés 1. 2. 4. 5. 6. pontjaiban
ismertetett HÉSZ-SZT módosításokat támogatja. Felkéri a Polgármestert, hogy a támogatott
módosítások és a korábbi 60/2021. (VII.30. ) KT határozat (2090 hrsz. ), a 61/2021. (VII.30.)
KT határozat (Tücsök utca), 56/2021. CVII.30.) KT határozat (Lucfenyö tér) értelmében
szükséges településtervezésre kérjen ajánlatot a Völgyzugoly Műhely Kft. és a Pomsár és Társa
Epítésziroda Kft. tervezőtől. Az ajánlatokat elfogadásra vonatkozó javaslattal terjessze a
Képviselő-testület elé.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2021. december 15


