
POLGÁRMESTEM DÖNTÉS

A Konnánya veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendelet 1.
§~.a.erte?mében, az élet- és. vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó

következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok" egészségének és
; egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A.katasztrófavédelemrő1 és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
cxxym' törvény/6- § .(4) bekezdésének feÍhatalmazása alapján veszélyheTyzetben a

ésí önkonnányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a'poÍgánnestCT
gyakorolja.

E rendelkezések alapján a Pilisborosjenő Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és
hataskoret. gyakorolva ' a képviselő-testmet tagjainak meghallgatását követöen - az alábbí
149/2020 (XI. 26. ) számú döntést hozom:

149/2020. (XI. 26.) sz. határozat

hatályos településrendezési eszközök (TSZT, HÉSZ és Szabályozási terv) véleményezési
eljárása során érkezett vélemények elfogadásáról

1) A hatályos telepmésrendezési eszközök (TSZT, HÉSZ és Szabályozási terv) -
egyszerűsített eljárással lefolytatott - módosításához az államigazgatási szervektől, a
partnerektöl érkezett véleményeket és azokra adott válaszokat az efőterjesztés 1. számú, 2.
számú és 3. számú melléklete szerinti tartalommal megismertem és elfogadom.

2) Felkérem ajegyzöt, hogy az elfogadott vélemények, válaszok alapján a települési föépítész
és a telepméstervezö bevonásávaljavított dokumentációt a szükséges mellékleteivel a Pest
Megyei Kormányhivatal Állami Főépítésznek küldje meg végső szakmai véleményezésre

Felelős: dr. Horti Istvánjegyzö
Határidő: 2020. december 15.

Pilisborosjenő, 2020. november. 26.
^ N^
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Kéijük, beadványaiban hivatkozzon ügyiratszámunkra!

Pilisborosjenő Község Önkormányzata
Tömöri Batázs polgármester részére

Pilisborosjenő
Föutcaie.

2097

Tisztelt Polgármester Ür!

Köszönettel vettük Pilisborosjenö Község településrendezési eszközeinek módosítására vonatkozö
dokumentációját, ametlyel kapcsolatosan a településfejlesztési koncepcióról. az integrált
településfejlesztési stratégiáről és a tetepülésrendezési eszközökről. valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szótó 314/2012. (XI. 8. ) Korm. rendelet (a továbbiakban: R. ) 41. § (3)
bekezdésében foglaltak alapján az alábbi véleményt adjuk.

A vizsgálati és alátámasztó munkarészekkel kapcsolatosan az alábbi észrevételt tesszük:

1. Tájékoztatjuk, amennyiben korábbi megalapozó vizsgálatot szeretnének felhasználni, akkor ahhoz
a települési föépítész tartalmat megállapitó feljegyzése szükséges az R. 3/A. § (3) bekezdése
alapján.

2. Tájékoztatjuk, hogy az alátámasztó vizsgálat tartatmi követelményeit a települési föépitész
fetjegyzésében megáltapíthatja. Jelen dokumentációban a térségi terütetrendezési tervekket való
összefüggéseket taglaljak, de a szerkezeti terv nem módosul.

Ajóváhagyandó munkarészekkel kapcsolatos megjegyzéseink:
3. Felhívjuk a figyelmet, hogy a rendelet-tervezet bevezetö'ében az önkormán zat feladatköreként az

Ata törvén 32. cikk 1 bekezdés me felelö ont'át fel kell tüntetni a jogszabályszerkesztésröl
szóló 61/2009. (XII, 14. ) IRM rendelet (a továbbiakban: Jszr.) 54. § (5) bekezdése atapján.

4. Felhívjuk a figyetmet, hogy a HÉSZ-ben csak az országos településrendezési és építési
követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20. ) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 7. § szerinti
övezetekre, épitési övezetekre vonatkozóan lehet épitési elöirásokat megfogalmazni. A tele ülés
e lehatárolt részére 'elen esetben az Öfalu" me nevezésű területre az övezeti elöirásoktól
eltérö elöírásokat nem lehet me álla ítani.

AllamiFöépitészilroda
Budapest V kerület. Városhaz u. 7. Levélcim: 1364 Budapest. Pf. 270

Telefon: (06 1) 485 6991
E-mail' atlamifoepitesz@pest. gov. hu Web: http://www. kormanyhivatal. hu/hu/pes1



Pest Megyei Kormányhivatal 2. oldal PE/AF/00189-2/2020.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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12.

13.

Felhívjuk a figyetmet, hogy a rendelet-tervezet 2. §-ban az eredeti HÉSZ Szabáf ozási Tervla
melléklete e az e ben csak tel'es felülvizs álat esetén cserélhető ki (R. 11. § a) pontja). A
módositó szabályozási tervlapon a mödositással érintett területet jetmagyarázattat jelölni ketl, és a
rendelet szövegébe úgy kell bevezetni a Jszr. 127. § (2) bekezdésének megfelelően, hogy a
módositás egyértelműen csak a tervezési területre vonatkozzon (pl. : A HÉSZ 1. számú melléklete
a lehatárolt módosítással érintett terütetek vonatkozásában az 1. számú melléklet szerint
módosul).

Felhívjuk a fígyelmet. hogy a rendelet-tervezet 7. §-ban a HÉSZ 18. §-ban tervezett új (4)
bekezdésben nem szabál ozhatók eltérően az azonos övezetben lévö telkek azon az ala on
h az é ületek mikor ka tak hatósá i en edél tudomásul vételt, mert az azonos adottságú
telkeket azonos értékű építési jogok és kötelezettségek kell, hogy megillessék az OTÉK 7. § (2)
bekezdése alapján.

Az alábbi esetekben tervezett módosítások ma asabb rendű o szabált al ellentétesek:
a. A rendelet-tervezet 8. §-ban a HÉSZ 20. § (1) bekezdése az OTÉK-kal eltentétes. mert az

OTÉK 1. meltéklet 33. pontja meghatározza az épületmagasság fogalmát. Az OTÉK-tót
eltérően az épületmagasság kiszámitását nem lehet meghatározni.
A rendelet-tervezet 9. §-ban a HÉSZ 27. § (1) bekezdés a) pontjának módosltásánál az
épitési helyet nem határozhatják meg az OTÉK-tól eltéröen. Az épitési helyet kizárólag az
épitési határvonalak (elö-, oldal., és hátsókert) meghatározásával lehet megállapítani az
OTÉK 34. § (1) bekezdése alapján.
A rendelet-tervezet 9. §-ban a HÉS2 27. § (1) bekezdés b) pontjának módosításánál nem
lehet az építési helyet az OTÉK-tól eltéröen megáltapítani (lásd: b. pont), illetve nem lehet
településképi elöírásokra hivatkozni.

A rendefet-tervezet 11. §-ban a HÉSZ 27. §-ban tervezett új (6) bekezdésben az elökert
szabályosságát nem lehet megállapitani, mert az ellentétes az épített környezet alakitásáról
és védelméröl szöló 1997. évi LXXVIII. törvény 48. §-ban foglaltakkal.

Felhivjuk a íigyelmet, hogy a rendetet-tervezet 8. §-ban a HÉSZ 20. § (4) bekezdésének
módositásánál nem hivatkozhat a tele üléské i rendeletre tele üléské i követelmén a HÉSZ-
ben nem tehet me határozni a telepütéskép védelméröl szóló 2016. évi LXXIV. törvény 14. § (3)
bekezdése alapján.

Átgondolandönak tartjuk a rendetet-tervezet 9. §.ban a HÉSZ 27. § (1) bekezdés b) pontjában
tervezett, az épületek bövfthetöségével kapcsolatos elölrást, mert az övezetben meghatározott
fegnagyobb beépithetöségen felül tovább szükiti az épületek bövíthetöségét. Szabályozás nem
lehet indokolatlanul párhuzamos, vagy többszintű a jogszabályalkotásról szótó 2010. évi CXXX.
törvény 3. §-a alapján.

Felhivjuk a fígyelmet, hogy a rendelet-tervezet 14. §-ban nem módosithatnak több bekezdést e
bekezdésen belül a Jszr. 113. § (3) bekezdése alapján. Továbbá o szabál melléklete csak
mellékletben módosithatö a Jszr. 133. § (1) bekezdése alapján.
Fethivjuk a figyelmet. hogy a rendelet-tervezet 16. §-ban az (1) bekezdésben a módositó rendelet
hatál ba lé tetéséröl és a (2) bekezdésben a hatál át vesztő rendelkezésröl e mondatban kell
rendelkezni a Jszr. 118. § (2) bekezdése alapján.
A "o szabál keltet dátumozást nem tartalmazhat a Jszr. 101. § (1) bekezdése alapján.
Kérjük, hogy a mellékett egységes szerkezetbe foglalt HÉSZ-ben tervezett módositásokat a

b.

c.

d.

Allami Föépitészi Iroda
Budapest V. kerület. Városház u 7. Levélcim: 1364 Budapest, Pf. 270

Telefon: (06 1)485 6991
E-mail: allamifoepitesz@pest.gov.hu Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest
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módositó rendeletben Ís szerepeltessék, mert a HÉSZ 4. § 12. pontjában, és az 50. § (2)
bekezdésében tervezett módositások a módositó rendelet-tervezetben nem szerepelnek.

14 A Szabál ozási Terwef ka csolatban az alábbi hibákra hián ossá okra hiv'uk fel a fi elmet:

a. A "Gm1" és "Ek" övezeteket érintő módositásnál az övezethatár a két övezet között nincs

végig meghatározva.

b. A 4 és 399, 400 hrsz-ú ingatlanokat érintő változtatásnál kérjük, hogy a földhivatali
alaptérkép szerinti telekhatárokat tüntessék fel, mert a dokumentáció maga is arra

hivatkozik, hogy a telekhatárok az ingatlan-nyilvántartástót eltéröen vannak feltüntetve.
Amennyiben egy övezet a jelölés szerint az ingatlan egy részét érinti, akkor kérjük a
szabályozási szélességet jetölni az R. 6. melléklet 2. táblázata szerint.

Az egyeztetési eljárásra vonatkozó megjegyzéseink:
1. A településrendezési tervek egyeztetési eljárásának további rendjével kapcsolatban jelezzük,

hogy az esetlegesen eltérö vélemények tisztázása az R. 39. § (1) bekezdése alapján történhet.
2. Az R. 39. § (2) bekezdése elöírja, hogy a véleményezést követöen a beérkezett véleményeket -

egyeztetés esetén a jegyzökönyvet is - ismertetni kell a képviselő-testülettel, amelyek
elfogadásáról, vagyel nem fogadásáról a képviselö-testület dönt. A vélemény, észrevétel el nem
fogadása esetén a döntést indokolnia kell.

3. Felhivjuk szíves figyelmét, hogy az R. 28. § (4) bekezdése szerint településrendezési eszköz,
vagy azok módositása, véleményezési eljárás lefotytatása nélkül nem fogadható el, kivéve a
magasabb szintü jogs^abály rendelkezésének változása miatti ellentétes előirás hatályon kivül
helyezése esetén.

4. Kérem, hogy a dokumentáció végleges elkészítésekor külön figyelmet fordítsanak a
dokumentácíó felúlvizsgálatára és szükséges esetben megfelelö módositására a Magyarország
és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. tön/ényben, az
Étv.-ben, és az OTÉK-ban foglaltaknak való teljes mértékű megfelelés érdekében.

5. Elözetesen jelzem, hogy az R, 28. fejezetében meghatározott végsö szakmai véleményezési
szakaszban az R. 40. § (1) bekezdésében rógzített összes dokumentum megküldése szükséges
a Pest Megyei Kormányhivatal részére a ír és elektronikus formátumban. Ezen
dokumentumokhoz csatolni kell a polgármester nyilatkozatát, melyben rögzitésre kerül, hogy az

R. 29.§-ában rögzitett partnerségi egyeztetés a helyi rendeletben megállapitott eljárásrend
szerint megfetelöen lefolytatásra került és a partnerségi egyeztetés eredménye a
településrendezési eszközökben megfelelö módon figyelembevételre kerütt.

6. Felhivom szives figyelmét, az R. 28. § (4) bekezdése szerínt településrendezési eszköz, vagy
azok módosftása, véleményezési eljárás lefolytatása nélkül nem fogadható et, kivéve. ha a
módositásra a magasabb szintű jogszabállyal ellentétes helyi önkormányzati elöírás hatályon
kívül helyezése miatt van szükség.

7 Emlékeztetöként meg kell jegyeznem, hogy az polgármestemek az elkészült településrendezési
eszközt véleményeztetésre meg kell küldenie az eljárásban érintett partnereknek, az R, 9.
mellékletében meghatározott összes államigazgatási szervnek, a településükkel közvetlenül
szomszédos települési önkormányzatoknak, és az érintett területi önkormányzatnak.
Véleményeltérés esetén a polgármester egyeztetést kezdeményezhet, amelyröl jegyzökönyvet
kell késziteni.

Állami Föépitészi Iroda
Budapest V. kerület. Városház u. 7. Levétcim: 1364 Budapest, Pf. 270

Telefon: (06 1) 485 6991
E-mail: allamifoepitesz@pest.gov hu Web' http://www kormanyhivatal.hu/tiu/pest
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A véteményezést követöen a beérkezett véleményeket - egyeztetés(ek) esetén a
jegyzökönyve(ke)t is - ismertetni kell a képviselö-testülettel, amelyek elfogadásáról vagy el nem
fogadásáról a képviselö. testűlet dönt. Vélemény, észrevétel el nem fogadása esetén a döntést
indokolni kell.

A véleményezési szakasz lezárását követöen a településfejlesztési koncepció és a
településrendezési eszközök tervezeteit a megalapozó és alátámasztó munkarészekkel együtt
kell megküldeni végsö szakmai véleményezésre.
Kérem hogy az elfogadott észrevételek esetén eszközölt javitásokat jól érzékelhetöen jelöljék a
dokumentációban!

Szintén meg kell küldeni az eljárás során beérkezett összes véleményt - a partnerekét is - és a
véteményezési szakaszban keletkezett valamennyi egyéb dokumentumot Qegyzökönyvek,
emlékeztetök, tértivevények, stb. ). Felhívom a fi elmét ho e-mailen a me kereséseket" nem
tud'uk elfo adni az elektronikus ü intézés és a bizalmi szol áltatások általános szabál airól
SzÓIÓ2015.évÍCCXXII. törvén 58-59. -a ala an

Felhívom a figyelmet, hogy záró szakmai vélemény akkor adható, ha az R. 40. § (1) bekezdés
szerinti valamennyi dokumentum hiánytalanul megkütdésre került.

Kett: Budapest, az elektronikus aláirás idöbélyegzése szerint

Tisztelettef:

Dr. Tarnai Richárd kormánymegbizott
nevében és megbizásából:

Váradi Tibor
áltami föépitész

Erröl értesül:

1. Pilisborosjenő Község Önkormányzata - hivatali kapun
2. Irattár

Állami Főépitészi Iroda
Budapest V. kerület. Varosház u. 7. Levélcím: 1364 Budapest. Pf. 270

Telefon: (06 1) 485 6991
E-mail: allamifoepn8 sz@pest. gov.hu Web: http://www.kormanyhivatal. hu/hu/pest



Pilisborosjenő - HÉSZ és SZT módosítás - Egyszerűsített eljárás - Véleményezési szakasz
Állami Főépítész PE/AF/00189-2/2020 ügyiratszámú levele

Az Önkormányzat tervezővel egyeztetett válaszai

A'óváha andó munkarészekkel ka csolatosme e zések
3.

A bevezetőt kiegészítettük.
4.

A módosítandó övezetek önálló aiövezetbe kerültek kiegészítő "k" (azaz kialakult)jellel.
5.

A javasolt szöveggel módosítottuk a szabályozási tervtapra való hivatkozást és a tervlapon
körülhatároltuk a három módosítással érintett területet.
6.

Az eló'írás átfogalmazásra kerüít (azonos forduiattal, mint amit az OTÉK 116. § is használ) Megj'egyezzük,
hogy a kétlakásos házak építését nem tíltja az előírss továbbra sem, csak azokat nem bővítésként, hanem
egyszerre kell létesíteni a továbbiakban.
7. 3.

A kifogásolt előírást töröltük.
7. b.

Az előírást módosítottuk: kialakult beépítési módú területek (építési övezetek) elő-, oldal- és
hátsókertje kiaiakult (azonosan az OTÉK 35. § (2), (3), (4) bekezdésében jeizettekkel)
7. c, 7. d.
A kifogásolt előírásokat töröltük.
8.

A hivatkozást töröltük.

9.

A bővítés korlátok közt tartását szükségesnek tartjuk.
10, 11, 12

Az előírásokat átfogalmaztuk.
13.

A hatályos HÉSZ 4. § 12. pont a módosító 13. (most 10. ) §-ban szerepelt, az 50. § (2) törlésével
kiegészítettük az előírasokat (módosító 12. §)
14.

A Gml és Ek övezet között azért nincs övezethatár, mert a belterületi határ úgy van definiálva a
jeimagyarázatbsn, hogy sz egyben övezethatár is.

Az ingatlan-nyilvántartás és az aiaptérkép közötti különbséget a két érintett helyen pontosabban
(hstárvonal ésjetmagyarázat) meghatároztuk.





HÉSZ módosítás
Beérkezö levelek

Zádor István a(z) gmx. net domainen keresztül

címzett: foepitesz; Zádor

2020. szept.
22. 18:49

Tisztelt Jámbor Lászfó úr!

Atnéztem a HÉSZ módosításijavaslatukat és érdeklődni szeretnék, hogy biztosanjól értem-e
az új megkötéseket:
Eddigi HÉSZ alapján egy épület maximum 180 mn-es lehet, amiben lehet 2 lakás. Ha most
egy két lakasos ikerházban kötelező lakásonként 20-20 nm-es garázs kialakftása is, akkor a
maximális földszinti lakásméret 70 nm lehet, amiböl ha levesszük a falak vastagságát ez akár
65 nm-re is csökkenhet. Eznagyon életszerűtlen kialakításokat eredményezne szermtem.
Ez a HESZ módosítás lényegében ellehetetlemti a kétlakásos épületek építését, anü miatt
kárpótlási igényekre lehet majd számítani.
Kérem, erősítsen meg, hajól értem!
Köszönettel!

Zádor István
PBJ Szőlö utca
lel: 0670-2-999-108

Főépítész véleménye:

A Belsö íálu teriiletén, a Lazaréten a legkisebb a beépítés mértéke (20 %) és a szintterületi
mutató is (35 %). A 800 m2 nagyságú teUceken tehát 800 x 0, 35 = 280 m2szintterületü lakás
építhető. A lakásonkénti 140 m2 szmtterületböl veszi el a gépkocsi tároló a 20 m2területet,
marad 120 m2.

A három gyermeket vállaló családnak is elég a 90 m2 (CSOK), s ha az egyik lakás a
nagyszülöknek készül, akkor még a 120 m2 területet is meghaladhatja az'egyik lakás a másik
kárára.

A lakóépületek lehetnek 3 szintesek (szuterén, földszint, tetötér beépítés). Az utcától
emelkedö telken a gépkocsi tároló lehet a részben terepszint alatti szinten, az utcától lejtő
tetken a nappalit építheti a kert szintjére az okos építtető, a gépkocsi tároló pedig az utca
szintjére kerüüiet.
Nem életszerűtlen a megoldás.

Pilisborosjenő, 2020. október 31

Jámbor László

okl. városépítési-városgazdasági egyetemi szakmérnök
tefepülési főépítész




