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Véleményezési szakasz lezárásának előkészítése 
 
 
 
A településrendezési eszköz módosítását megalapozó Képviselő - testületi döntések: 
A módosítás szükségességét és szándékát az önkormányzat képviselő-testületének 49/2016. (III.8.) és 145/2016. 
(05. 31.) Kt. határozatában foglalt döntései támasztják alá. 
 
1. A tervezet partnerségi egyeztetése 
 
Az önkormányzat tárgyi településrendezési eszköz módosítással kapcsolatban a partnerségi egyeztetést a 35/2013. 
(XI. 22.) sz. önkormányzati rendeletben foglaltak alapján folytatta le. 
 
A véleményezési szakaszban a partnerségi egyeztetés során a tervezettel kapcsolatban észrevétel nem érkezett 
határidőn túl, egy észrevétel érkezett a tervezőtől és kérelmezőtől, a földhivatali adatokkal kapcsolatban, ezzel 
összefüggésben geodéziai bemérés történt, amely alapján a tervezet pontosítása szükséges. 
 
2. Környezeti vizsgálati eljárás lefolytatása, környezeti értékelés 
 
Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendeletben (továbbiakban: 
Rendelet) foglaltak alapján környezeti értékelés nem készült, mivel a módosítással nem várható jelentős környezeti 
hatás. Az érintettek ezzel kapcsolatban a véleményezési szakaszban nem emeletek kifogást, a nyilatkozók nem 
tartották szükségesnek környezeti vizsgálat lefolytatását, környezeti értékelés készítését. 
 
 
3. A tervezettel kapcsolatban a véleményezési szakaszban beérkezett vélemények és válaszok 
 
A tervezet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Tr.) 41.§ (2) bekezdés szerinti véleményezési szakaszban beérkezett véleményeket a 2. sz. 
melléklet tartalmazza.  
A véleményezési szakaszban történt megkeresések és a beérkezett véleményeket összefoglaló táblázatát, továbbá 
a válaszokat a csatolt 1. sz. melléklet tartalmazza. 
 
 
4. A véleményezési szakasz  
 
A véleményezési szakasz kezdeményezésére visszaérkezett utolsó tértivevény időpontja: 2016. október 18.  
A véleményezési szakaszban Tr. 41. § szerint a véleményezésre biztosított idő: 15 nap 
A vélemények beérkezésének utolsó figyelembe vett időpontja: 2016. november 17. 

  



 
1. sz. melléklet/1 

A véleményezési szakaszban és a környezeti vizsgálat készítésével összefüggésben megkeresettek köre és 
beérkezett vélemények 

 
 

 

Véleményezési szakaszban megkeresett 
egyeztetési szakterület feladatkörében eljáró szervek, beérkezett vélemények és válaszok 

Ssz. Intézmény 
Megkeresés 

véleményezési  
szakaszban 

Válasz 

2/2005. 
(I.11.) 

környezeti 
vizsgálat 

Válasz 

1. településrendezés 

+ 

2016.10.28. 
 
Észrevételt tett, lásd  válaszok 

+ 

Nem tesz 
észrevételt. 
 Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi, 

Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti 
Főosztály 
Építésügyi Osztály 
Váradi Tibor osztályvezető úr  
1051 Budapest, Sas utca 19., 1373 Bp. Pf. 557. 

2. környezetvédelem, természet- és tájvédelem  

+ 

2016. 10. 25. 
 
Kifogást nem emel. + 

Nem tartja 
szükségesnek az 
eljárás 
lefolytatását. 

Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi 
és Természetvédelmi Főosztály 
Dr. Bartus Adrienn főosztályvezető 
1072 Bp. Nagy Diófa u. 10-12.   

3. természet- és tájvédelem 

+ 

2016.11.14. 
 
Észrevételt tett, lásd  válaszok 

+ 

Nem tesz 
észrevételt. 
 Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság  

1525 Esztergom Pf.: 86.     

4. vízvédelem, vízgazdálkodás  

+ 

2016. 11. 10.  
 
Kifogást nem emel. 
Jsz-i követelményekre hívja fel 
a figyelmet. 

+ 

A településendezési 
eszköz tartalmát 
megfelelőnek 
tartja. 

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Igazgató-helyettesi Szervezet 
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 
1081 Budapest, Dologház u. 1., 1443 Budapest, 
Pf.:154. 

5. vízvédelem, illetve kártételeinek elhárításával 
összefüggő alapvető szempontok teljesülése 

+ - - - Országos Vízügyi Főigazgatóság 
1253 Budapest, Pf.: 56. 

5.b. 

vízvédelem, illetve kártételeinek elhárításával 
összefüggő alapvető szempontok teljesülése 

+ 
2016. 11. 14. 
Észrevételt tett, lásd  válaszok 

- 
hatáskörhiányt 
állapít meg Közép-Duna-Völgyi vízügyi Igazgatóság 

1428 Budapest, Rákóczi út 41. 

6. tűzvédelem és a polgári védelem 

+ 

2016. 10. 28. 
 
Kifogást nem emel. 
 

- - Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
1903 Bp., Pf. 314. 

7. közegészségügy 

+ 

2016.10.24. 
 
A módosításokat elfogadja.  

Nem tartja 
szükségesnek az 
eljárás 
lefolytatását. 

Budapest Főváros Kormányhivatala 
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 
1138 Budapest, Váci út 174. 

8. közlekedés 

+ 

2016. 10. 27. 
 
Észrevételt nem tesz, az 
elfogadást támogatja. 

- 

hatáskörhiányt 
állapít meg 

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és 
Hajózási Hivatala 
1066 Budapest, Teréz krt. 62. 

9. légi közlekedés 

+ 

2016. 10. 24. 
 
Hozzájárul, a továbbiakban 
nem kíván részt venni. 

- - Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala 

1675 Budapest, Pf.: 41. 

10. örökségvédelem 

+ 

2016.10.27. 
 
Kifogást nem emel. - - Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal 

Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala 
1052 Budapest, Városház u. 7. 

11. földvédelem  

+ 

2016. 10.27. 
 
Kifogást nem emel. - - Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatal 

Főosztály 
1051 Budapest V., Sas utca 19. 

12. az erdőrendezés, erdővédelem + 2016. 11. 10.  Nem tesz 



Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi 
és Erdőgazdálkodási Főosztály 
2100 Gödöllő, Kotlán Sándor u. 1. 

 
Kifogást nem emel, egyetért. 
 

észrevételt. 
 

13. honvédelem  

+ 

2016.10.27. 
 
Észrevételt nem tesz. 

- - Honvédelmi Minisztérium 
1055 Budapest, Balaton u. 7-11. 

14. határrendészet 

+ 

2016. 11. 02. 
 
Érdemben nem kívánnak 
hozzászólni.  

  

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 
1557 Budapest Pf.: 20. 

15. bányászat, geológia, morfológia, csúszásveszély 

+ - - - 

Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki 
Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, 
Bányászati Osztály 
Dr. Szabados Gábor osztályvezető 
1145 Bp. Columbus u. 17-23. 

16. a hírközlés feladatkörében eljáró  

+ 

2016. 10. 26. 
Kifogást nem emel. Felhívja a 
figyelmet a DNJP-vel öf-ő 
településrendezési 
feladatokra. 

  

Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatala 
1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. 

17. a kiváló és jó termőhelyi adottságú 
szántóterület és az erdőtelepítésre javasolt 
terület érintettsége  + 

2016.10.18. 
 
az adatszolgáltatás biztosított, 
egyéb észrevételre nincs 
hatásköre 

- - 
Földmérési és Távérzékelési Intézet 
1592 Budapest, Pf.: 585. 

18. az örökségvédelem feladatkörében eljáró, 
valamint a világörökségi és világörökségi 
várományos területek érintettsége 

+ - - - 
Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és 
Vagyongazdálkodási Központ 
1535 Budapest, Pf.: 721. 

19. a településrendezési tervek és a 
területrendezési tervek összhangjának 
előmozdítása 

+ 

2016. 10. 26. 
A módosítás nem ellentétes az 
OTrT és BATrT előírásaival, a 
jóváhagyást támogatja. 

- - 
Pest Megyei Önkormányzat 
Pányi Zsuzsanna megyei főépítész 1052 
Budapest, Városház u. 7. 

      

Egyéb közlekedésben érintett szerv 

20. Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
1024 Budapest Fényes Elek u. 7-13. 

+ - - - 

Közműszolgáltatók 

21. Magyar Telekom Nyrt. 
Fejlesztési Igazgatóság 
Bende Balázs 
1519 Budapest, Pf. 512. 

+ - - - 

22. FŐGÁZ Zrt. 
1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.  

+ - - - 

23. DPNV Zrt. 
2360 Gyál, Kőrösi út 190. 

+ - - - 

Érintett szomszédos önkormányzat 

24. Kistarcsa Polgármesteri Hivatal 
2143 Kistarcsa, Szabadság u. 48. 

+ 

2016. 11. 09. 
 
Észrevételt tett, lásd  
válaszok. 

- - 

A partnerek 

 
A partnerségi rendeletben foglaltak szerint + 

geodéziai bemérés történt, 
lásd  válaszok 
 

  

 
      

25. Irattár 
 

  



1. sz. melléklet / 2 

A véleményezési szakaszban megkeresettek köre, a beérkezett vélemények és a véleményekre adott válaszok 
 

 

Ssz. Intézmény 
Megkeresés 

véleményezési  
szakaszban 

Válasz 

1. településrendezés 

+ 

2016.10.28. 
 
 Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi 

Felügyeleti Főosztály 
Építésügyi Osztály 
Váradi Tibor osztályvezető úr  
1051 Budapest, Sas utca 19., 1373 Bp. Pf. 557. 

 A véleményt és a véleményben foglalt észrevételeket köszönettel vettük, amelyre az alábbi válaszokat 
adjuk. (Itt az észrevétel csak azon elemeit idézzük, amelyek választ igényelnek.) 

 

 

1.1. Részben elfogadott vélemény, jogszabályi alapú indokolással: 
A Tr. együtt tervezendő területekre vonatkozó követelményei nincsenek összefüggésben a helyi építési 
szabályzat módosítás területi hatályának meghatározásával abban az esetben, amikor a teljes település 
közigazgatási területére hatályos, tartalmában a Tr. szerint készült helyi építési szabályzatról van szó. 
Az együtt tervezendő területre vonatkozó követelmény részterületre készülő helyi építési szabályzat vagy 
kerületi építési szabályzat minimális területi hatálya esetén releváns követelmény. 
A Tr. nem határozza meg a Tr. szerint készült helyi építési szabályzatok (illetve szabályozási tervek) 
módosítása esetében a módosítás minimális területi hatályát, meghatározza viszont a Tr. 16. § (6) 
bekezdésében, hogy a „amennyiben a településrendezési eszköz módosítása nem a település egészére 
készül, úgy a megalapozó vizsgálatot a településfejlesztés és településrendezés várható hatása szerinti 
területre kell elvégezni, a szerkezeti összefüggések bemutatásával.” 
A Tr. 16. § (6) bekezdésében foglalt követelmény figyelembevételével a településrendezési vizsgálatok a 
módosítással érintett 1-1 építési telekkel szemben nagyobb, a rendezés szempontjából releváns területre 
készültek, ennek megfelelően nevezi a dokumentum a módosítással érintett ingatlanokat „rendezéssel 
érintett területnek”, és a Tr. szerint vizsgált területeket „tervezési területnek”. 
 
Fentiek alapján a lehatárolásokon nem kívánunk változtatni, de a dokumentáció kiegészítésre kerül fenti 
ismertetéssel, és a vonatkozó fejezetekben egyértelműsítésre kerülnek a lehatárolások indokai. A 
szabályozási terv módosító lapon feltüntetésre kerül a módosítás területi hatálya a jelkulcs 
magyarázatában. 
 

 

 

1.2. Elfogadott vélemény, válasz: 
A záró véleményezéshez pdf formátumban megküldésre kerülnek a módosuló szelvények.  
 

 

 
1.3. Nem elfogadott vélemény, jogszabályi alapú indokolással: 

A Tr. nem határozza meg a Polgármester számára a nyilatkozattételt. 



Jelen eljárásban a Tr. 39. § (3) bekezdés szerinti döntés és a döntést alátámasztó dokumentum 
tartalmazza a partnerségi egyeztetéssel kapcsolatos követelmények teljesülésének igazolását, amely 
dokumentumok a záró véleményezésre megküldésre kerülnek.Tekintettel arra, hogy a vonatkozó témával 
kapcsolatban a képviselő-testületnek van hatásköre döntésre, a kért polgármesteri nyilatkozat kiadását 
nem tartjuk indokoltnak. Jelezzük, hogy a polgármesteri nyilatkozatnak sem eljárásban történő 
bekérésére, sem a kiadására nincs a Tr.-ben rögzített felhatalmazás, rendelkezés. 

 

 

1.4. Elfogadott észrevétel. 
Az elfogadott dokumentumok Tr.-ben foglalt követelmények szerint megküldésre kerülnek az érintettek 
számára. 
A 20/2015. (VI.25.) sz. önkormányzati rendelet a kérésnek megfelelően megküldésre kerül.  

2. környezetvédelem, természet- és tájvédelem  

+ 

2016. 10. 25. 
 
Kifogást nem emel. 

Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 
Dr. Bartus Adrienn főosztályvezető 
1072 Bp. Nagy Diófa u. 10-12.   

A véleményt köszönettel vettük, választ nem igényel. 

3. természet- és tájvédelem 

+ 

2016.11.14. 
 
Észrevételt tett, lásd  
válaszok 

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság  
1525 Esztergom Pf.: 86.     

 A véleményt és a véleményben foglalt észrevételeket köszönettel vettük, amelyre az alábbi válaszokat 
adjuk. (Itt az észrevételnek csak azon elemeit idézzük, amelyek választ igényelnek.) 

3.1. 

 

 Nem elfogadott észrevétel, jogszabály alapú indokolás: 
A 49. § a Vt-10 jelű építési övezet előírásait tartalmazza, az építési övezet a település teljesen területét 
tekintve sehol sem érinti az országos ökológiai hálózatot. 
A HÉSZ 2014 évi kidolgozása során a HÉSZ építési övezeti és övezeti rendszere, a vonatkozó védelmi 
korlátozási elemek továbbá a kapcsolód előírások a DINPI-vel történt egyeztetéssorozat 
eredményeképpen kerültek meghatározásra, kiemelt figyelemmel az évek során szerzett tulajdonosi 
építési jogokra. Az építési övezeti, övezeti szabályozás körültekintően a DINPI munkatársaival történt 
egyeztetés szerint került meghatározásra, ennek okán a rendezéssel nem érintett területek tekintetében 
az egyéb övezetek előírásaiban sem indokolt a 2014 évben hatályba lépett – jelen rendezéssel nem 
érintett - építési szabályozás szigorítása.  

3.2. 

 

 Elfogadott észrevétel. 
Az elfogadott dokumentumok Tr.-ben foglalt követelmények szerint megküldésre kerülnek az érintettek 
számára. 



 

4. vízvédelem, vízgazdálkodás  

+ 

2016. 11. 10.  
 
Kifogást nem emel. 
Jsz-i követelményekre 
hívja fel a figyelmet. 

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 
1081 Budapest, Dologház u. 1., 1443 Budapest, Pf.:154. 

A véleményt köszönettel vettük, választ nem igényel. 

5. vízvédelem, illetve kártételeinek elhárításával összefüggő alapvető szempontok 
teljesülése 

+ Nem adott választ. Országos Vízügyi Főigazgatóság 
1253 Budapest, Pf.: 56. 

5.b. vízvédelem, illetve kártételeinek elhárításával összefüggő alapvető szempontok 
teljesülése 

+ 

Észrevételt tett, lásd  
válaszok 

Közép-Duna-Völgyi vízügyi Igazgatóság 
1428 Budapest, Rákóczi út 41. 

 A véleményt és a véleményben foglalt észrevételeket köszönettel vettük, amelyre az alábbi válaszokat 
adjuk. (Itt az észrevétel csak azon elemeit idézzük, amelyek választ igényelnek.) 

 

 
 Elfogadott észrevétel. 

A vízbázis védőidoma a 2014 évi új HÉSZ készítése időszakában meghatározásra került, a védőidom 
lehatárolását a HÉSZ és az SZT tartalmazza. 
A Vt-11 jelű építési övezetre vonatkozó előírások biztosítják, hogy felszíni eredetű szennyezések ne 
kerülhessenek a talajvízba (pl. közműelőírások). 

 

 
 Elfogadott észrevétel. 

A DPMV Zrt. az eljárásban megkeresésre került, észrevételt nem tett. 
 

 
 Elfogadott észrevétel. 

A hatályos HÉSZ általános előírási a 21. § - ban tartalmazzák a felszíni vízrendezéssel kapcsolatos 
vízvédelmi előírásokat, ezen belül is kiemelten szabályozzák a parkoló-felületek műszaki kialakításának 
szabályait. Az előírások a javaslattal összhangban vannak, így a tervezet módosítása nem szükséges. 

 

 
 Elfogadott észrevétel. 

A hatályos településrendezési eszközök biztosítják a csapadékvízzel kapcsolatos tervszerű gazdálkodás 
településrendezési jogszabályi alapját, módosításuk, kiegészítésük ezért nem indokolt.  

 

 
 Elfogadott észrevétel.  

A fejlesztések megvalósítása értelemszerűen csak a hivatkozott előírások alapján történhet. 
 

 
  



 

 
 Elfogadott észrevétel.  

A fejlesztések megvalósítása értelemszerűen csak a hivatkozott előírások alapján történhet. 
6. tűzvédelem és a polgári védelem 

+ 

2016. 10. 28. 
 
Kifogást nem emel. 
 

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
1903 Bp., Pf. 314. 

A véleményt köszönettel vettük, választ nem igényel. 

7. közegészségügy 

+ 

2016.10.24. 
 
A módosításokat 
elfogadja. 

Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 
1138 Budapest, Váci út 174. 

 A véleményt köszönettel vettük, választ nem igényel. 

8. közlekedés 

+ 

2016. 10. 27. 
 
Észrevételt nem tesz, 
az elfogadást 
támogatja. 

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala 
1066 Budapest, Teréz krt. 62. 

A véleményt köszönettel vettük, választ nem igényel. 

9. légi közlekedés 

+ 

2016. 10. 24. 
 
Hozzájárul, a 
továbbiakban nem 
kíván részt venni. 

Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala 
1675 Budapest, Pf.: 41. 

A véleményt köszönettel vettük, választ nem igényel. 

10. örökségvédelem 

+ 

2016.10.27. 
 
Kifogást nem emel. 

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi 
Hivatala 
1052 Budapest, Városház u. 7. 

A véleményt köszönettel vettük, választ nem igényel. 

11. földvédelem  

+ 

2016. 10.27. 
 
Kifogást nem emel. Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatal Főosztály 

1051 Budapest V., Sas utca 19. 

A véleményt köszönettel vettük, választ nem igényel. 

12. az erdőrendezés, erdővédelem 

+ 

2016. 11. 10. 
 
Kifogást nem emel, 
egyetért. 
 

Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály 
2100 Gödöllő, Kotlán Sándor u. 1. 

A véleményt köszönettel vettük, választ nem igényel. 

13. honvédelem  

+ 

2016.10.27. 
 
Észrevételt nem tesz. Honvédelmi Minisztérium 

1055 Budapest, Balaton u. 7-11. 

A véleményt köszönettel vettük, választ nem igényel. 

14. határrendészet 

+ 

2016. 11. 02. 
 
Érdemben nem 
kívánnak hozzászólni.  

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 
1557 Budapest Pf.: 20. 

A véleményt köszönettel vettük, választ nem igényel. 

15. bányászat, geológia, morfológia, csúszásveszély 

+ Nem adott választ. 
Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 
Főosztály, Bányászati Osztály 
Dr. Szabados Gábor osztályvezető 
1145 Bp. Columbus u. 17-23. 

16. a hírközlés feladatkörében eljáró  

+ 

2016. 10. 26. 
Kifogást nem emel. 
Felhívja a figyelmet a 

Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatala 
1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. 



DNJP-vel öf-ő 
településrendezési 
feladatokra. 

A véleményt köszönettel vettük, választ nem igényel. 

17. a kiváló és jó termőhelyi adottságú szántóterület és az erdőtelepítésre javasolt 
terület érintettsége  

+ 

2016.10.18. 
 
az adatszolgáltatás 
biztosított, egyéb 
észrevételre nincs 
hatásköre 

Földmérési és Távérzékelési Intézet 
1592 Budapest, Pf.: 585. 

A véleményt köszönettel vettük, választ nem igényel. 

18. az örökségvédelem feladatkörében eljáró, valamint a világörökségi és világörökségi 
várományos területek érintettsége 

+ Nem adott választ. 
Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ 
1535 Budapest, Pf.: 721. 

19. a településrendezési tervek és a területrendezési tervek összhangjának előmozdítása 

+ 

2016. 10. 26. 
A módosítás nem 
ellentétes az OTrT és 
BATrT előírásaival, a 
jóváhagyást 
támogatja. 

Pest Megyei Önkormányzat 
Pányi Zsuzsanna megyei főépítész 1052 Budapest, Városház u. 7. 

A véleményt köszönettel vettük, választ nem igényel. 

20. Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
1024 Budapest Fényes Elek u. 7-13. 

+ Nem adott választ. 

21. Magyar Telekom Nyrt. 
Fejlesztési Igazgatóság 
Bende Balázs 
1519 Budapest, Pf. 512. 

+ Nem adott választ. 

22. FŐGÁZ Zrt. 
1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.  

+ 
Hatáskörhiányt állapít 
meg 

23. DPNV Zrt. 
2360 Gyál, Kőrösi út 190. 

+ Nem adott választ. 

24. Kistarcsa Polgármesteri Hivatal 
2143 Kistarcsa, Szabadság u. 48. 

+ 

2016. 11. 09. 
 
Észrevételt tett, lásd  
válaszok. 

A véleményt és a véleményben foglalt észrevételeket köszönettel vettük, amelyre az alábbi válaszokat 
adjuk. (Itt az észrevétel csak azon elemeit idézzük, amelyek választ igényelnek.) 

 

 

 Válasz: 
A tervezet kihasználva a hatályos településszerkezeti tervben rögzített ütemezett területfelhasználási 
lehetőséget, csupán a kérelemmel érintett telket sorolja építési övezetbe. A kapcsolódó területek „sorsát” 
a településrendezési eszközök egyértelműen meghatározzák, hasonlóan a módosítással érintett telekhez 
tervezett Gksz területként, amely területek indokolt esetben építési övezetbe sorolhatók. 
A módosítással érintett telek jelenleg is beépített, közlekedési és közműellátásában változás nem 
tervezett. 
A szóban forgó telektömbbel kapcsolatos észrevétel véleményünk szerint területszervezést nem indokol. 
A tervezet módosítása az észrevétel alapján nem indokolt. 



 

 

 Válasz: 
A módosítással érintett telek jelenleg is beépített, közlekedési és közműellátásában változás nem 
tervezett. 
A szóban forgó telektömbbel kapcsolatos észrevétel véleményünk szerint területszervezést nem indokol. 
A tervezet módosítása az észrevétel alapján nem indokolt. 
A területfelhasználási egység teljes területének építési övezetbe sorolásakor indokolt a felvetés szakmai 
értékelése. 

 

 

 Nem elfogadott észrevétel, jogszabályon alapuló válasz: 
Az újonnan bevezetni tervezett Gksz-5 jelű építési övezetben a megengedett legnagyobb épületmagasság 
6,0 méter. A 12,0 méteres épületmagasság kizárólag technológiai építmény és csarnok építmény esetében 
valósítható meg. 
A rendlekezdés a technológiai építmények tekintetében tovább pontosítható. 

 
A partnerségi rendeletben foglaltak szerint + 

geodéziai bemérés 
történt, lásd  válaszok 
 

 

Tervezői jelzés alapján a  05/6 hrsz-ú ingatlan kialakult beépítettsége és a digitális földhivatali 
alaptérképen jelzett beépítési mérték egymással ellentmondásban van, ennek figyelembevételével 
megtörtént a telek geodéziai bemérése. 
A geodéziai bemérés eredményét a tervezetben ismertetni, és a rendelet-tervezetében a vonatkozó 
kialakult beépítés figyelembevételét biztosító garanciális szabályt rögzíteni szükséges. 

 

 
 
Budapest, 2016. november 18. 
 

A válaszokat összeállította: 
 
 
 
 

 
Liszkay Krisztina 

vezető településtervező 
 
 
 

A válaszokat ellenőrizte: 
 

Takács Tamás 
főépítész 

 
 

Kovács Beáta 
településrendezési munkatárs 

 
 
 

  



2. sz. melléklet: 

A véleményezési szakaszban beérkezett vélemények 
 

 




























































