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Tisztelt Képviselő-testület

Tárgy: Településrendezési eszközök módosítása egyszerű egyeztetési eljárással.

A helyi építési szabályzatról szóló 3/2018 (II. 16.) önkormányzati rendeletet a regnáló
Képviselö-testület egy alkalommal, a 4/2021. (IV. 22.) önkormáiiyzati rendelettel módosította. A
módosításra a 12/2020. (I. 22. ) KT határozat alapján a településkép védelme érdekében került
sor. A határozat kimondja:
Tárgy: Árajánlat bekérése a HÉSZ egyszerű eljárásban történő soron kívüli módosítására
1. Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fő utca és
néhány mellékutca településképének megőrzése érdekében módosítani kell a hatályos helyi
építési szabályzatot.
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az Ófalu terűletére kiterjedő vizsgálat lefolytatására és
a HESZ egyszerű eljárásban történö soron kívüli módosítására 30 napon belül kérjen ajánlatot
a hatályos HÉSZ tervezőjétől, és ajánlatát terjessze a Képviselő-testűlet elé. Felkéri a
polgármestert, hogy tegyen további javaslatot az egyszerüsített eljárásban lebonyolítható
módosításokra, a hagyományos beépítési mód lehetőségének megtartása tekintetében.

A határozat meghozatala időpontjában több településrendezési igény volt nyilvántartva a
Föépítésznél, azonban ezek a soron kívüli módosításba nem fértek bele. Az eltelt két év alatt az

igények száma megszaporodott, jelenleg közel 30 olyan igényt tartunk számon (1. melléklet),
amelyek

1. az önállóan nem hasznosítható önkormányzati tulajdonú ingatlanok elidegenítésére
vonatkozó 51/2021. (VI.23.) KT határozat végrehajtásának feltételét képezik,

2. helyi lakosok évek óta bejelentett igénye,
3. jelentős fejlesztések megvalósítását tervezö beruházók előkészítő munkáját

akadályozzák.

Az első két csoportba sorolható igényeket kielégítő módosítására vonatkozó tervezési munkára
ajánlatot kértünk három tervezötöl. Ajánlatot csak a Völgyzugoly Műhely Kft. tervezővel
tervezötöl kaptunk, 5.334.000,- Ft. tervezési díj értékben, 20 hét teljesítési határidővel 2022.
március 25-én.

A tájképvédelmi szölőgazdálkodási területre vonatkozó HÉSZ előírások módosítására a
változtatási tilalom elrendelése előtt, 2021. márciusban a Képviselő-testület jóváhagyása mellett
a Polgármester szerződést kötött a Völgyzugoly Műhely Kít. tervezövel (mellékelve).

A zárkerti területek újraszabályozása szintén koncepcionális döntést igényel. A területek SZT
kivágatát a 2. melléklet mutatja be.

A hannadik csoport alá tartozó igények kielégítését a fejlesztőkkel folytatott tárgyalásokon 2022.
évi határidővel ígértük, tehát ezek végrehajtása sem tűr halasztást.



A településfejlesztési koncepció elkészítésére ugyancsak a Völgyzugoly Műhely Kft. tervezövel
kötöttünk szerződést 2021. július 12. napján. A koncepció elkészült, véleményezését
lebonyolítottuk, a vélemények értékelésén tervező dolgozik, ezt követően várható a
Képviselőtestület jóváhagyása.

Az ismertetett tényekre tekmtettel javaslom, hogy a Völgyzugoly Műhely Ktít. ajánlatán felül
szerezzen be az Önkormányzat legalább kettő - szintén jelentös településrendezési gyakorlattal
rendelkezö - tervezőtől vagy tervezö intézettől ajánlatot a településrendezési eszközök
módosítására, különösen az önállóan nem hasznosítható önkormányzati tulajdonú ingatlanok
elidegenítésére vonatkozó 51/2021. (VI. 23. ) KT határozat végrehajtása és a helyi lakosok évek
óta bejelentett igényének megvalósítása érdekében.

Jo szabál iháttér:

Az épített kömyezet alakításáról és védeünéről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban
Etv.) 2. § 27. pontja szerint:

Településfejlesztésí koncepció: a település környezeti, társadalmi, gazdasági adottságaira
alapozó, a település egészére készített, a változások irányait és afejlesztési célokat hosszútávra
meghatározó dokumentum.

A telqiülésfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekröl
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. r. ) 3. § (1) bekezdése kimondja:

Koncepciót, stratégiát és településrendezési eszközöket kell készíteni, ha

a)jogszabály előírja, vagy

b) a települési önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) a település társadalmi, gazdasági,
illetve környezeti helyzetében bekövetkezett változások vagy új településfejlesztési szándék miatt
indokoltnak tartja.

A Korm. r. 5. § a következőképpen rendelkezik:

(2) A koncepciót és a módosítását a megalapozó vizsgálat alapján kell elkészíteni, részletes
tartalmi követelményeit a 2. melléklet tartalmazza. A koncepció módosítása esetén a korábbi
megalapozó vizsgálatfelhasználására a 3/A. § szerint van lehetőség.

A fenti jogszabályok összehangolt tartalmi és határidős követelményei szükségessé teszik a
HÉSZ és mellékletét képező szabályozási tervet megalapozó hosszútávra szóló új
településfejlesztési koncepció mielőbbijóváhagyását.

Kérem a Tisztelt Képviselö-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozatí javaslat
elfogadására.

Pilisborosjenő, 2022. május 6.

Tömöri Bal

polgármes
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HATÁROZATIJAVASLAT

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete

1. Egyetért azzal, hogy a Településrendezési eszközök egyszerű egyeztetési eljárással
történő módosításait a településfejlesztési koncepció hosszútávra szóló döntései alapján
kell tervezni és megállapítani. Az előterjesztésből megismert előzmények és a két
mellékletben felsorolt, illetve bemutatott beavatkozások, módosítások, igények
végrehajtását a lehető legrövidebb időn belül szükségesnek tartja.

2. Felkéri a Polgármestert, hogy a Völgyzugoly Műhely Kfit. ajánlatán felül szerezzen be az
legalább kettö - szintén jelentös településrendezési gyakorlattal rendelkező - tervezőtől
vagy tervező intézettől ajánlatot a településrendezési eszközök módosítására, különösen
az önállóan nem hasznosífható önkonnányzati hilajdonú ingatlanok elidegenítésére
vonatkozó 51/2021. (VI.23.) KT határozat végrehajtása és a helyi lakosok évek óta
bejelentett igényének megvalósítása érdekében.

3. Felhatalmazza a Polgármestert az összességében legkedvezőbb árajánlatot adó tervezővel
a szerződés aláírására.

Felelős: Tömöri Balázs polgármester
Határidő: 2022. június 30.


