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1.

BEVEZETŐ

Őrbottyán Város Polgármestere a 22/2021.(III.29.) számú határozatában lakóterület kialakítása
céljából kiemelt fejlesztési területté nyilvánította a Kálvária utca – Damjanich utca – Beliczay Pál utca
– Csáky Miklós utca által határolt területet (3415/1‐80 hrsz.), valamint a Csurgó utca külterületi
szakaszának nyomvonalkorrekciójával érintett területet (0188 hrsz.)
Őrbottyán Város Polgármestere a 23/2021.(III.29.) számú határozatában döntött a Dunaflat Hungary
Kft. (továbbiakban: Ingatlanfejlesztő) által készíttetett telepítési tanulmányterv elfogadásáról. A
telepítési tanulmányterv a Kálvária‐domb lakóterületi fejlesztését, lehetséges beépítését mutatja be.
Az Ingatlanfejlesztő kezdeményezésére a Polgármester a 25/2021.(III.29.) számú határozatban döntött
az Őrbottyán Város helyi építési szabályzatáról szóló 2/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet
módosításának megindításáról.
A helyi építési szabályzat módosításának célja, hogy a lakóterületfejlesztés az aktuális lakáspiaci
igények figyelembevételével valósulhasson meg. E mellett az önkormányzat részéről felmerült az igény
a Csurgó utca tervezett nyomvonalának korrekciójára.
A módosítást igénylő településrendezési eszközök a következők:
Településszerkezeti
terv leírása

Szerkezeti
tervlap

Helyi Építési
Szabályzat

Szabályozási
terv

1. a Csurgó utca külterületi
szakaszának
nyomvonalkorrekciója

‐

‐

‐



2. a Kálvária‐domb lakóterületi
fejlesztése

‐

‐





A TERVEZÉSI FOLYAMAT
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.)
Kormányrendelet (továbbiakban: TRK) alapján, kiemelt fejlesztési területen a településrendezéi eszköz
módosításának egyeztetése a TRK szerinti tárgyalás eljárás szerint történhet.
A tárgyalásos eljárás szabályait az TRK. 42. §‐a tartalmazza. Tárgyalásos eljárás esetén a polgármester
a településrendezési eszköz tervezetét a végső szakmai véleményezési szakasz kezdeményezése előtt
véleményezteti a partnerekkel a TRK. 29/A. § szerint. A partnerségi egyeztetés lezárását követően kerül
sor a végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatására. Az Önkormányzat az elkészült
dokumentációt megküldi az állami főépítészi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnak.
Az állami főépítészi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal a kérelem beérkezésétől számított 5
napon belül kezdeményezi az egyeztető tárgyalást, amelyre a tárgyalás előtt legalább 8 nappal
elektronikus úton meghívja – a településrendezési eszközök megküldésével párhuzamosan – az TRK.
9. mellékletben szereplő valamennyi államigazgatási szervet, és az érintett területi és települési
önkormányzatokat. Az Önkormányzat, amennyiben szükséges, előzetes adatszolgáltatást kérhet az
érintett államigazgatási szervektől.
Az egyeztető tárgyalásról jegyzőkönyv készül. Az állami főépítészi hatáskörben eljáró megyei
kormányhivatal a jegyzőkönyvet és a záró szakmai véleményt 8 napon belül megküldi
a polgármesternek a településrendezési eszközök elfogadásához.
A településrendezési eszközök módosítása az állami főépítészi hatáskörben eljáró megyei
kormányhivatal végső szakmai véleményének birtokában hagyható jóvá. A TRK. 43. § (1) bekezdés c)
pontja alapján a településrendezési eszközök az elfogadást követő napon léptethetők hatályba.
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A HÉSZ módosítás tervezete a TRK. szerinti tartalommal készült. A tervezési munka során a módosítás
igényének vizsgálatát, a változtatási koncepció felállítását követően készült el a helyi építési szabályzat
módosításának javaslata.
A tervezethez a szakági vizsgálatok a hatályos Helyi Építési Szabályzathoz 2016‐ban elkészített
helyzetfeltáró és helyzetelemző munkarészek, illetve az alátámasztó javaslat felhasználásával
készültek el. A hatályos Helyi Építési Szabályzatot a Pestterv Kft. készítette. Az alátámasztó
munkarészek a változtatás szakmai indokait tartalmazzák.
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1.

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

A vizsgálat célja az érintett területen és közvetlen környezetében a meglévő állapot feltárása, az
épített‐ és a természeti környezet vizsgálata és a tervezett módosítások megalapozása.
1.1.

TELEPÜLÉSHÁLÓZATI ÖSSZEFÜGGÉSEK, A TELEPÜLÉS HELYE A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN, TÉRSÉGI
KAPCSOLATOK

Őrbottyán Pest megyében a Budapesti Agglomeráció ÉK‐i részén helyezkedik el, Budapesttől mintegy
30 km‐re, a 2104. jelű út mentén Gödöllő és Vác között nagyjából félúton.

1.

ábra – A módosítással érintett területek elhelyezkedése (forrás: saját készítésű ábra)

A módosítással érintett 1. terület a Csurgó utca külterületi szakaszának nyomvonalkorrekciója. A
(0188) hrsz‐ú telek Őrbottyán középső déli részén, a Fő úttal párhuzamos nyomvonalú.

2.

ábra – A módosítással érintett 1. terület bemutatása (forrás: saját készítésű ábra)
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A módosítással érintett 2. terület Őrbottyán belterületének északkeleti részén, a Kálvária – Damjanich
– Beliczay Pál – Csáky Miklós utcák által határolt területen helyezkedik el. Nagysága közel 4,5 hektár,
mely jellemzően beépítetlen. Épületek csak a Csáky Miklós utca déli oldala mentén állnak. A területet
nyugatról és északról beépült lakóterületekhez kapcsolódik, keletről mezőgazdasági területtel, délről
temetővel határos.

3.

ábra – A módosítással érintett 2. terület bemutatása (forrás: saját készítésű ábra)

A 2. terület feltárása a Damjanich utca felől valósul meg, mely közvetlenül csatlakozik a Rákóczi Ferenc
utcához. A Rákóczi Ferenc utca közvetlen kapcsolatot biztosít Őrbottyán városközponttal, ahonnan
közúton Budapest belvárosa 40 percen belül, a járásközpont Vác 20 percen belül elérhető.

4.

ábra – A módosítással érintett területek térségi kapcsolatai (forrás: saját készítésű ábra)
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1.2. A TELEPÜLÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI ELŐZMÉNYEINEK VIZSGÁLATA ‐ A HATÁLYBAN LÉVŐ
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
A hatályos településszerkezeti terv az országos és térségi területrendezési tervek (OTrT, BATrT)
figyelembevételével készült, továbbá illeszkedik a hatályos területfejlesztési dokumentumokhoz. Mivel
a TSZT módosítása jelen tervezésnek nem célja, ezért a területrendezési és területfejlesztési tervi
előzmények vizsgálatára nem kerül sor, azok lényeges elemeit a TSZT tartalmazza.

1.2.1. Őrbottyán Településszerkezeti tervének (TSZT) vizsgálata
Őrbottyán településszerkezeti tervét Őrbottyán Képviselő‐testülete 6/2016. (I.27.) számú
határozatával hagyta jóvá. A szerkezeti tervlap alapján az 1. terület külterületen fekszik, tengelyétől
keletre falusisas lakó, tengelyétől nyugatra kereskedelmi‐ szolgáltató gazdasági terület
területfelhasználási egységbe sorolt, tehát nem szerkezeti jelentőségű nyomvonal. Az utat kelet‐
nyugati irányban helyi gyűjtőút és nagy‐ középnyomású fölgázvezeték keresztezi.

5.

ábra – TSZT kivágat – 1. terület (forrás: Őrbottyán Településszerkezeti terve)

A 2. terület egésze kertvárosias lakóterület területfelhasználási egységbe sorolt. A belterület felől
falusias lakóterülethez és kertvárosias lakóterülethez, illetve különleges beépítésre nem szánt (temető)
területfelhasználáshoz kapcsolódik, a külterület irányából kertes mezőgazdasági területtel határos.

6.

ábra – TSZT kivágat – 2. terület (forrás: Őrbottyán Településszerkezeti terve)
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A módosítással érintett terület egésze az országos vízminőség‐védelmi terület része. A szabályozási
tervben a vízvédelmi területek kijelölésre kerületek, a HÉSZ pedig tartalmazza az érintett területekre
vonatkozó szabályokat. A terület keleti része nyilvántartott régészeti lelőhely. A HÉSZ tartalmazza az
érintett területekre vonatkozó szabályokat.
A szerkezeti tervlap a módosítással érintett területeken egyéb elemet nem ábrázol.

1.2.2. Őrbottyán Helyi Építési Szabályzatának vizsgálata
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő‐testületének az Őrbottyán Város helyi építési szabályzatáról
és szabályozási tervéről szóló 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete RM‐1 jelű mellékletének SZT‐B
jelű szelvénye (Szabályozási terv) alapján az 1. terület KÖu‐1 közúti közlekedési és közműövezetbe
sorolt.
Az övezetre vonatkozó előírásokat a HÉSZ 55.§‐a fogalmazza meg:
„(1) A KÖu‐1 jelű közlekedési és közműelhelyezési övezet övezeti paraméterei:
a) a beépítési mód szabadon álló,
b) a legnagyobb beépítettség terepszint felett 5%,
c) a legnagyobb szintterületei mutató 0,1 m2 / m2,
d) a legnagyobb épületmagasság 5,0 m,
(2) Elsősorban közlekedési, közművesitési és környezetvédelmi rendeltetésű építmények, továbbá a más
jogszabályban meghatározott különféle egyéb rendeltetésű építmények, utcabútorok helyezhetők el,
továbbá utcafásítás (növényzet) telepíthető. Az elhelyezhető épület a közlekedést kiszolgáló, a területet
igénybe vevők ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató rendeltetést tartalmazhat.
(3) A melléképítmények közül:
a) közmű‐becsatlakozási műtárgy,
b) közműpótló műtárgy,
c) hulladéktartály‐tároló,
d) ‐ épülettől különálló ‐ építménynek minősülő kirakatszekrény,
e) kerti építmény,
f) építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop
helyezhető el.

7.

ábra – Szabályozási terv kivágat – 1. terület (forrás: Őrbottyán Helyi Építési Szabályzata)
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A 2. területet az SZT‐C jelű szelvény ábrázolja, mely szerint a tervezési terület besorolása a TSZT‐nek
megfelelő, Lke‐ 1 jelű, hagyományos kertvárosias lakóterület építési övezet.
Az építési övezetre vonatkozó beépítési paramétereket a HÉSZ 36.§‐a tartalmazza a következők szerint:
„36.§ Az Lke‐1 jelű lakóövezet övezeti paraméterei:
a) a beépítési mód oldalhatáron álló,
b) a kialakítható építési telek legkisebb területe 1.000 m2,
c) a kialakítható építési telek legkisebb szélessége 16 m,
d) a kialakítható építési telek legkisebb mélysége 30 m,
e) a legnagyobb beépítettség terepszint felett 20%,
f) a legnagyobb beépítettség terepszint alatt 25%,
g) a legnagyobb szintterületei mutató 0,5 m2 / m2,
h) a legnagyobb épületmagasság 6,0 m,
i) a legkisebb épületmagasság 3,5 m,
j) a legkisebb zöldfelületi arány 70%.”
A szabályozási terv alapján a tervezési terület keleti része „nyilvántartott régészeti lelőhely”. Az ezzel
kapcsolatos előírásokat a HÉSZ 5.§‐a tartalmazza az alábbiak szerint:
„5.§ (1) Az ismert régészeti lelőhelyeket az SZF ‐2. számú függelék tartalmazza.
(2) A régészeti lelőhelyek felszín alatti részeit érintő tevékenységek kapcsán a közhiteles Örökségvédelmi
Nyilvántartásban szereplő aktuális adatokat kell figyelembe venni.
(3) A nyilvántartott régészeti lelőhelyeken szükséges megelőző feltárásokkal, bemutatásokkal kapcsolatba
a területileg illetékes örökségvédelmi hatóságot kell megkeresni.
(4) Amennyiben régészeti lelőhelynek nem minősülő területen földmunkák során régészeti lelet, vagy
emlék kerül elő, a munkálatokat azonnal fel kell függeszteni és haladéktalanul értesíteni kell a területileg
illetékes múzeumot.”

8.

ábra – Szabályozási terv kivágat – 2. terület (forrás: Őrbottyán Helyi Építési Szabályzata)

12 / 30

A HÉSZ értelmében a tervezési területre vonatkozó előírások az alábbiak:
„33.§ (1) Az adott övezet előírásaiban meghatározott legkisebb építési telekméretnél kisebb területű
kialakult építési telken is lehetséges az építés, ha az összes egyéb előírás betartható. Lakóépülettel csak az
a telek építhető be, amelynél a tervezett lakóépület telepítési helyénél az oldalsó telekhatárok közötti
távolság legalább 11,00 m. Ha a telken lakóépület nem építhető, akkor legfeljebb a telek gondozását,
fenntartását szolgáló (szerszámtárolót, tartózkodót, és egészségügyi‐tisztálkodási helységet tartalmazó)
épület építhető, legfeljebb 5 %‐os beépítettséggel, amelynek legnagyobb épületmagassága 5,0 m lehet.
(2) A kertvárosias lakóövezetek laza beépítésű, összefüggő nagy kertes, több önálló rendeltetési egységet
magába foglaló, elsősorban lakó rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgál. A kertvárosias lakóterületeken
elhelyezhető épület:
a) legfeljebb kétlakásos lakóépület;
b) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató;
c) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális;
d) kulturális;
e) szállás jellegű és
f) sport
rendeltetést is tartalmazhat.
(3) Ha a legalább 16 m telekszélesség biztosított és az építési telek környezetben is a szabadonálló beépítés
alakult ki, akkor a tárgyi építési telken szabadonálló beépítés kell alkalmazni. Az oldalhatáron álló beépítési
módú lakóövezetekben szabadon álló beépítés az egyéb feltételek betartása mellett akkor valósítható meg,
ha a legalább 16 m telekszélesség biztosított.
(5) A HÉSZ eltérő rendelkezéseinek hiányában egy építési telken legfeljebb két épület létesíthető, melyek
közül legfeljebb egy tartalmazhat lakó rendeltetést.
34.§ (1) A tervezett új, lakás rendeltetést tartalmazó épületnek a telek egyik oldalhatárára merőlegesen
mért mérete, szélessége nem lehet kisebb 5,00 m‐nél.
(2) A kertvárosias lakó építési övezetekben elhelyezésre kerülő épületnek az utcavonalra merőleges irányú
mérete nem haladhatja meg a 25,0 m‐t.
(3) A HÉSZ eltérő rendelkezéseinek hiányában a kertvárosias lakó építési övezetekben a lakó rendeletetést
tartalmazó épületek épületmagassága nem lehet kisebb 3,5 m‐nél, és nem haladhatja meg a 6,00 m‐t. A
kertvárosias lakó építési övezetekben a lakó rendeltetést nem tartalmazó épületek legkisebb
épületmagassága 3,00 m legnagyobb épületmagassága 6,00 m lehet.
(4) Kertvárosias lakó építési övezetekben az épületek közterület felőli homlokzatát az épülethez közelebbi
oldalsó telekhatárra merőlegesen kell elhelyezni.
(5) Az épületeknek illeszkednie kell a szomszédos épületek által meghatározott utcaképhez.
35.§ (1) Az utcai telekhatártól mért 40 m‐nél hosszabb telkek esetén az utcai telekhatártól mért 40 m‐en túli
telekrész nem építhető be, azaz a 40 m‐es távolság egyben az építési telek hátsókerti építési határvonala is.
Meglévő nyeles telek esetén ez a távolság a nyélnek a beépíthető telekrészhez való csatlakozásától
számítandó. Ennek az előírásnak a betartásától csak az adott övezetre vonatkozó eltérő előírások esetén
lehet eltekinteni.
(2) A kertvárosias lakóövezetekben az adott övezetre vonatkozó eltérő előírásokat is figyelembe véve a
melléképítmények közül:
a) közmű‐becsatlakozási műtárgy,
b) közműpótló műtárgy,
c) hulladéktartály‐tároló,
d) ‐ épülettől különálló – építménynek minősülő kirakatszekrény,
e) kerti építmény,
f) húsfüstölő, jégverem, zöldségverem; állat ól, állatkifutó;
g) trágyatároló, komposztáló,
h) zászlótartó oszlop
helyezhető el.”
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1.3. A SZOMSZÉDOS TELEPÜLÉSEK HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK VIZSGÁLATA A
TERVEZÉSI TERÜLETEK VONATKOZÁSÁBAN
A tervezéssel érintett területek léptékéből és elhelyezkedéséből fakadóan a szomszédos települések
terveire nincs közvetlen hatással a módosítás. Ez viszont is igaz, a szomszédos települések
településrendezési eszközei sem hatnak közvetlenül a tervezési területekre.
1.4. A TERVEZÉSI TERÜLETEK TÁRSADALMI ÉS HUMÁNINFRASTRUKTURÁLIS VISZONYAI
Őrbottyán utolsó becsült népessége 7 605 fő (2019 évben), népsűrűsége 278 fő/km2. A lakások száma
2673, a népesség számát figyelembe véve ez 2.8 fő lakásonként.
Őrbottyán területén a közelmúltig nem működött bölcsőde, azonban jelenleg is folyó
intézményfejlesztési program keretében 2022. év végére két épületben összesen 96 férőhellyel
elérhetővé válik ez a szolgáltatás. Az Őrbottyáni Óvoda jelenleg két épületben üzemel összesen 13
csoporttal (300 férőhely), egy harmadik épület pedig igény esetén rendelkezésre áll további 4 csoport
kapacitással, így a meglévő infrastruktúra által összesen 17 csoport, vagyis mintegy 510 óvodás korú
gyermek ellátása biztosított.
A városban jelenleg 16 tantermes általános iskola működik, azonban a korábban említett
intézményfejlesztési program keretében új, 24 tantermes iskolaépület építése van folyamatban.
A háziorvosi ellátás jelenleg két felnőtt és egy gyermek praxissal működik, az infrastrukturális feltételek
adottak egy harmadik felnőtt háziorvosi praxis indításához.
Az alapfokú kereskedelmi, vendéglátási, szolgáltatási intézmények település szerte megtalálhatók, és
a piacgazdasági viszonyok között értelemszerűen igyekeznek a helyi fizetőképes keresletet kielégíteni.
Őrbottyán alapfokú közintézmény hálózattal tehát – köszönhetően az elmúlt évek fejlesztéseinek – a
település nagyságrendjéhez mérten megfelelően ellátottnak tekinthető.
1.5. A TERVEZÉSI TERÜLETEK KÖRNYEZETÉNEK VIZSGÁLATA

1.5.1. Az épített környezet vizsgálata
Az 1. területet nyugatról határoló teleksor az utóbbi évek ingatlanfejlesztéseinek hatására részben
beépült és lekerített, a Csurgó utcát keletről határoló terület lekerítetlen.

1‐2.fotó (forrás: saját készítésű fotó)

A 2. terület jellemzően beépítetlen, csupán a Csáky Miklós utca menti telkek épültek be. A terület
környezetében lévő tömbökben a jellemző épülettípus a családiházas lakóépület és a még fennmaradt
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hétvégi ház, melyek építészeti stílusa igen változatos. Általában földszintes, vagy földszint plusz tetőtér
beépítésűek, az épületmagasság sehol nem haladja meg a 6 métert.

2‐3.fotó (forrás: saját készítésű fotó)

A környező telkek mérete és jellemző geometriája tömbönként eltérő, ebből kifolyólag a kialakult
beépítési mérték változó, jellemzően 20 és 40% kötötti.
A módosítással érintett területeken és környezetükben védett, vagy védelemre érdemes építészeti
érték nincs.

1.5.2. A természeti környezet és a zöldfelületi rendszer vizsgálata
Az 1. területet határoló külterületi településrészen, a Csurgó utca külterületi szakaszának keleti oldalán
a zöldterületek dominálnak.

3‐4.fotó (forrás: saját készítésű fotó)

A 2. terület környezetében a családiházas lakóépület a beépítés jellemző típusa. Ennek megfelelően a
közterületi zöldfelületek aránya alacsony, közterületi fasor nincs, ugyanakkor ezt a magánkertek magas
zöldfelületi intenzitása ellensúlyozza.

3‐4.fotó (forrás: saját készítésű fotó)
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A tervezett fejlesztés belterületen tervezett, országos jelentőségű védett, vagy védelemre tervezett
természeti területet, európaiközösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területet
(Natura2000területet), országos ökológiai hálózati elemet, illetve egyéb táj‐ és természetvédelmi
szempontból értékes területet nem érint.
1.6. KÖZLEKEDÉS VIZSGÁLAT

1.6.1. Közúti közlekedés
Az 1. terület – a Csurgó utca külterületi szakasza – a település egyik fő hálózati elemével, a Fő utcával
párhuzamos vonalvezetésű, kelet‐nyugati irányban helyi gyűjtőút keresztezi.
A 2. terület megközelíthetősége kedvező. A Rákóczi Ferenc utca országos mellékút, melyet a területtel
a Damjanich utca, illetve a Kodály Zoltán utca köt össze. A területet feltáró lakóutcák még nem épültek
ki.

1.6.2. Közösségi közlekedés
Az 1. területen tervezett módosítások nem indokolják a közösségi közlekedés vizsgálatt.
A Rákóczi Ferenc utcában, a 2. területtől gyaloglási távolságra buszmegálló található, mely kapcsolatot
biztosít mind a városközpont, mind a szomszédos települések irányába. Az Őrbottyáni Vasútállomás a
területtől 1,5 km‐re található.
1.7. KÖZMŰ VIZSGÁLAT
Az 1. területen tervezett módosítások nem indokolják a közművizsgálatokat.
A 2. terület közművekkel jellemzően ellátatlan, közvetlenül csak a vízellátás műtárgyai érintik.
Ugyanakkor közvetlen szomszédságában valamennyi közműtípus elérhető, így a fejlesztésre váró
területen minimális ráfordítással a teljes közművesítettség biztosítható.
Vízellátás

Csatornázás

9.

ábra (forrás: e‐közmű)

10. ábra (forrás: e‐közmű)

16 / 30

Villamos energia ellátás

11. ábra (forrás: e‐közmű)

Földgáz ellátás

12. ábra (forrás: e‐közmű)

Hírközlés

13. ábra (forrás: e‐közmű)

1.8. HELYZETÉRTÉKELÉS
A vizsgálat során feltárt körülmények alapján megállapítható, hogy a tervezett módosításoknak
különösebb akadálya nincs. A tervezési feladat keretében, az 1. terület viszonylatában a Szabályozási
terv, a 2. terület tekintetében a hatályos Helyi Építési Szabályzat és a Szabályozási terv módosítása
válik szükségessé.
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2.

ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT

2.1. A MÓDOSÍTÁS SORÁN ELÉRENDŐ CÉLOK ÖSSZEFOGLALÁSA
Az 1. terület tekintetében, a meglévő 4 méter széles külterületi útszakaszon a hatályos Szabályozási
terv annak 12 méterre történő szélesítését határozza meg. A hatályos szabályozás nem veszi
figyelembe, hogy a Fő út felé eső területek részben már beépültek, lekerítettek. A Mikszáth Kálmán
utca felé eső területek ezzel szemben még lekerítetlenek.
A hatályos szabályozási vonalak végrehajtása a kialakult állapotokra tekintettel jelen helyzetében nem
reális. Fentiek okán a szabályozási vonal módosítása javasolt, a szükséges útkeresztmetszetek
biztosítása a Mikszáth Kálmán utca felé eső terület irányába történő áthelyezéssel biztosítható.
A 2. terület tekintetében, a lakóterület fejlesztése során a telekcsoport újraosztása tervezett. A
telekhatárok módosításakor a meglévő 30 db építési telekből 39 db építési telek kerül kialakításra. A
létrejövő építési telkek egy részének megközelítése közforgalom előtt megnyitott magánútról
tervezett. Ezzel együtt a (3415/9) hrsz‐ú névtelen közterület megszűntetésre kerül. Meg kell jegyezni,
hogy a 3415/30 hrsz‐ú ingatlan, bár kertvárosias lakóterületi besorolású, azon a Duna Menti Regionális
Vízmű Zrt. egy műtárgya található, így beépítése a közeljövőben nem reális. A beépítési terv ennek
megfelelően nem tesz javaslatot annak beépítésére. A javasolt telekosztás a következő:

14. ábra – Telekalakítási javaslat – 2. terület (forrás: saját készítésű ábra)

A lakóterület fejlesztése kétlakásos lakóépületek kialakításával tervezett. A módosítás célja – a javasolt
telekalakításból következő közterületi szabályozás változása mellett – a hatályos beépítési
paraméterek kismértékű változtatása annak érdekében, hogy a létrejövő beépítés a jelenlegi lakáspiaci
igényeknek jobban megfeleljen. A javasolt beépítési paramétereket az alábbi táblázat mutatja be:
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Övezeti paraméter

Lke‐1 jelű építési övezet
(hatályos szabályozás)
oldalhatáron álló
1000 m2

tervezett szabályozás

a beépítési mód
oldalhatáron álló
a kialakítható építési telek legkisebb
720 m2
területe
a kialakítható építési telek legkisebb
16 m
16 m
szélessége
a kialakítható építési telek legkisebb
30 m
30 m, saroktelek
mélysége
esetén 25 m
a legnagyobb beépítettség terepszint felett
20 %
30 %
a legnagyobb beépítettség terepszint alatt
25 %
30 %
2
2
a legnagyobb szintterületei mutató
0,5 m /m
0,5 m2/m2
a legnagyobb épületmagasság
6,0 m
6,0 m
a legkisebb épületmagasság
3,5 m
3,5 m
a legkisebb zöldfelületi arány
70 %
50 %
A módosítás eredményeként a 2. terület fejlesztési potenciálja (maximális kihasználtság mellett) a
következőképpen alakul:

építési telkek száma
építési telkek területe
közterületek
területe
(határoló utak nélkül)
építhető épületek száma
kialakítható
rendeltetési
egységek száma
létrehozható beépítés bruttó
alapterülete
létrehozható beépítés bruttó
szintterülete
létrehozandó magánterületi
zöldfelület

hatályos szabályozás
szerint
32 db
32681 m2
4529 m2

tervezett
szabályozás szerint
40 db
32971 m2
4236 m2

változás
+ 8 db
+ 290 m2
‐ 290 m2

32 db
64 db

40 db
80 db

+ 8 db
+ 16 db

6536,2 m2

9891,3 m2

+ 3355,1 m2

16340,5 m2

16485,5 m2

+ 145 m2

22876,7 m2

16485,5 m2

‐ 6391,2 m2

2.2. BEÉPÍTÉSI TERV
Az 1. terület esetében nem indokolt beépítési terv készítése.
A 2. területre javasolt beépítés, a jellemző telekméretek függvényében három típusú épülettömeg
megjelenését ábrázolja. Az épületek a fejlesztési terület környezetéhez léptékükben és
tömegformálásukban is illeszkednek. A lakóépületek földszint plusz egy szintesek, magastetősek. Az
építési telkeken a helyi építési szabályzat vonatkozó előírásainak megfelelően lakóépületek létesítése
tervezett. A lakások alapterülete 75, 80, 85, 100 és 135 m2. A burkolt felületek aránya lehetővé teszi a
nagy kiterjedésű telken belüli zöldfelületek kialakítását, lakásonként nagyvonalú teraszokkal tagolva.
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15. ábra – Beépítési javaslat – 2. terület (forrás: saját készítésű ábra)
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Az építési övezetben meghatározott beépítési paramétereket, a beépítési javaslaton ábrázolt
megoldás az alábbi táblázatban részletezettek szerint használja ki:
TELEKKIMUTATÁS
A beépítési terv szerinti paraméterek
s.sz. telekméret alapterület szintterület zöldfelület

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

m²
779
750
750
825
734
750
779
734
750
733
734
750
790
859
750
1114
865
808
736
736
736
736
769
775
753
1035
857
857
857
857
858
890
736
1409
1035
752
782
868
941

m²
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
175
204
160
205
205
177
160
171
171
171
160
160
155
216
204
204
204
204
202
202
160
276
216
154
160
202
204

m²
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
350
408
320
410
410
354
320
342
342
342
320
320
310
432
408
408
408
408
404
404
320
552
432
308
320
404
408

m²
448
435
418
433
400
418
391
392
418
374
377
418
425
439
418
600
450
410
380
416
395
394
413
418
452
535
443
443
443
443
443
510
383
707
611
393
426
523
468

szint‐
beépítési
területi
mérték
mutató
m²/m²
%
21
0,41
21
0,43
21
0,43
19,4
0,39
21,8
0,44
21,3
0,43
20,5
0,41
21,8
0,44
21,3
0,43
21,8
0,44
21,8
0,44
21,3
0,43
22,2
0,44
23,7
0,47
21,3
0,43
18,4
0,37
23,7
0,47
21,9
0,44
21,7
0,43
23,2
0,46
23,2
0,46
23,2
0,46
20,8
0,42
20,6
0,41
20,6
0,41
20,9
0,42
23,8
0,48
23,8
0,48
23,8
0,48
23,8
0,48
23,5
0,47
22,7
0,45
21,7
0,43
19,6
0,39
20,9
0,42
20,5
0,41
20,5
0,41
23,3
0,47
21,7
0,43

zöld‐felületi
arány

%
58
58
56
52
54
56
50
53
56
51
51
56
54
51
56
54
52
51
52
57
54
54
54
54
60
52
52
52
52
52
52
57
52
50
59
52
54
60
50
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A tervezett épületek tömegformálását egy korábban már megvalósult beruházás keretében készült
látványtervek jól szemléltetik.

16. ábra – Látványterv – 2. terület (forrás: megrendelő adatszolgáltatása)

17. ábra – Látványterv – 2. terület (forrás: megrendelő adatszolgáltatása)
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18. ábra ‐ Javasolt útkeresztmetszetek – 2. terület (forrás: saját készítésű ábra)
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3.

SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ

3.1. A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATOT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK
Az 1. területen tervezett beavatkozás nem igényli a HÉSZ módosítását.
A 2. terület fejlesztését elősegítő, tervezett beépítési paraméterekkel szabályozott építési övezetet a
hatályos HÉSZ nem tartalmaz, ezért a fejlesztéssel érintett építési telkeket egy újonnan kialakított,
Lke‐ 7 jelű, hagyományos kertvárosias lakóterület építési övezetbe javasolt sorolni. Ennek megfelelően
a HÉSZ kiegészül az új, 41/A.§‐al:
„41/A.§ (1) Az Lke‐7 jelű lakóövezet övezeti paraméterei:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

a beépítési mód oldalhatáron álló,
a kialakítható építési telek legkisebb területe 720 m2,
a kialakítható építési telek legkisebb szélessége 16 m,
a kialakítható építési telek legkisebb mélysége 30 m, sarok telek esetében min. 25 m
a legnagyobb beépítettség terepszint felett 30%,
a legnagyobb beépítettség terepszint alatt 30%,
a legnagyobb szintterületei mutató 0,5 m2 / m2,
a legnagyobb épületmagasság 6,0 m,
a legkisebb épületmagasság 3,5 m,
a legkisebb zöldfelületi arány 50%.

(2) Egy építési telken legfeljebb két lakás létesíthető, melyek kialakíthatók egy, vagy két épületben.
(3) A 33.§ (5) bekezdése figyelmen kívül hagyandó.”
3.2. A SZABÁLYOZÁSI TERVET ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK
A tervezet az alábbiak szerint érinti a szabályozási tervet:
Közterületi szabályozás módosítása
Az 1. területen a 12,0 méteres közterületi szélesség biztosításával a szabályozási vonal áthelyezésre
kerül az Lf‐1 építési övezetbe sorolt terület irányába. Ezzel a meglévő állapotnak megfelelően a Gksz‐ 1
építési övezetbe sorolt terület mérete növekszik.
A 2. területen javasolt új telekosztás eredményeképpen a (3415/9) hrsz‐ú közterület megszűnik. Egyéb
közterületi szabályozás nem tervezett.
Új építési övezet jelének ábrázolása
A 2. terület változással érintett építési telkeit új, Lke‐7 jelű, hagyományos kertvárosias lakóterület
építési övezetbe javasolt sorolni. Az övezeti jelek ennek megfelelően módosulnak.
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Új övezethatár ábrázolása
Az 1. területen a Csurgó utcától nyugatra fekvő területen, az Lf‐1 jelű falusias lakóterület és a Gksz‐1
jelű kereskedelmi‐ szolgáltató gazdasági terület mérete a szabályozási vonal áthelyezésének hatására
nő, a két építési övezet közötti övezethatár meghosszabbítása szükséges tehát a meglévő közterületi
határig.

19.

20.

ábra – Hatályos Szabályozási terv kivonat – 1. terület
(forrás: Őrbottyán Helyi Építési Szabályzata)

ábra – Szabályozási terv módosítási javaslat – 1. terület
(forrás: saját készítésű ábra)

A 2. terület már beépült építési telkeit a javasolt módosítások nem érintik, azok övezeti besorolása
Lke‐1 jelű, hagyományos kertvárosias lakóterület marad. A létrejövő új Lke‐7 jelű és a megmaradó
Lke‐ 1 jelű építési övezet között övezethatár ábrázolása szükséges.

21. ábra – Hatályos Szabályozási terv kivonat –
2. terület (forrás: Őrbottyán Helyi Építési Szabályzata)

22. ábra – Szabályozási terv módosítási javaslat –
2. terület (forrás: saját készítésű ábra)
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4.

JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ

4.1. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő‐testületének
…../2021. (…) önkormányzati rendelete
Őrbottyán Város helyi építési szabályzatáról szóló 2/2016. (I. 29.) számú önkormányzati
rendelet módosításáról
Őrbottyán Város Önkormányzatának Képviselő‐testülete az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (3) bekezdés, valamint a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. 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.) Kormányrendelet 9. mellékletében meghatározott véleményezésben részt
vevő szervek, valamint az érintett területi és települési önkormányzatok és partnerek véleményének
kikérésével, Őrbottyán Város helyi építési szabályzatáról szóló 2/2016. (I. 29.) számú önkormányzati
rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

(1) Őrbottyán Város helyi építési szabályzatáról szóló 2/2016. (I. 29.) számú önkormányzati rendelet
(a továbbiakban: R.) kiegészül a következő 41/A.§‐al:
„41/A.§ (1) Az Lke‐7 jelű lakóövezet övezeti paraméterei:
a) a beépítési mód oldalhatáron álló,
b) a kialakítható építési telek legkisebb területe 720 m2,
c) a kialakítható építési telek legkisebb szélessége 16 m,
d) a kialakítható építési telek legkisebb mélysége 30 m, sarok telek esetében min. 25 m
e) a legnagyobb beépítettség terepszint felett 30%,
f) a legnagyobb beépítettség terepszint alatt 30%,
g) a legnagyobb szintterületei mutató 0,5 m2 / m2,
h) a legnagyobb épületmagasság 6,0 m,
i) a legkisebb épületmagasság 3,5 m,
j) a legkisebb zöldfelületi arány 50%.
(2) Egy építési telken legfeljebb két lakás létesíthető, melyek kialakíthatók egy, vagy két különálló
épületben.
(3) A 33.§ (5) bekezdése figyelmen kívül hagyandó.”
(1) A R.) RM‐1 jelű mellékletének normatartalma az e rendelet 1. melléklete szerinti
normatartalommal módosul a módosítás területi hatályának vonatkozásában.
(2) A R.) RM‐1 jelű mellékletének normatartalma az e rendelet 2. melléklete szerinti
normatartalommal módosul a módosítás területi hatályának vonatkozásában.
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(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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Ügyiratszám: PE/AF/00202-20/2021

Tárgy: Őrbottyán

településrendezési

eszközeinek

módosítása tárgyalásos eljárás keretében kiemelt
beruházással kapcsolatosan
Időpont: 2021. július 21.
Helyszín: Pest Megyei Kormányhivatal
1052 Budapest, Városház u. 7.
Melléklet: állásfoglalások másolatai

JEGYZŐKÖNYV
PMKH Állami Főépítész, Váradi Tibor: a Pest Megyei Kormányhivatal Állami Főépítésze köszöntötte,
majd

tájékoztatta

a

megjelenteket,

hogy

a

településfejlesztési

koncepcióról,

az

integrált

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: R) 42.§ szerinti
tárgyalásos eljárást Őrbottyán Város Polgármestere kezdeményezte.
Váradi Tibor elmondta, hogy az egyeztető tárgyalás Őrbottyán településrendezési eszközeinek
módosítása érdekében, a R. 32.§ (6) bekezdés szerint, kiemelt önkormányzati fejlesztési terület
ingatlanának területén – beruházás megvalósításának érdekében kerül lefolytatásra.
Váradi Tibor kérte az önkormányzat részéről és képviseletében megjelenteket, hogy röviden ismertessék
a településrendezési eszközök tervezett módosítását.
Őrbottyán Város Önkormányzatától, Péterffy Márton: Röviden ismertette a tervezési feladatot,
beszélt a területtel kapcsolatos előzményekről, valamint nagyvonalakban ismertette a településrendezési
eszközök lényeges megállapításait.
PMKH Állami Főépítész, Váradi Tibor: az eljárásban érintett államigazgatási szervek megkeresésre
kerültek. Azon szerveket, melyek nem adtak véleményt, illetve a tárgyaláson nem jelentek meg,
egyetértő félnek kell tekinteni.
A tárgyalás megkezdéséig a következő államigazgatási szervek jelezték távolmaradásukat, véleményük
megküldése mellett:
BFKH Népegészségügyi Főosztály

iktatószám: BP/PNEF-TKI/1764-4/2021
és BP/PNEF-TKI/1764-5/2021

Kifogást nem emelt.
BFKH Országos Közúti és Hajózási Hatósági

(Az állásfoglalás jelen jegyzőkönyv melléklete.)
iktatószám: BP/0801/00722-4/2021

Főosztály
Kifogást nem emelt.
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Kifogást nem emelt.

(Az állásfoglalás jelen jegyzőkönyv melléklete.)
iktatószám: DINPI/4242-1/2021
(Az állásfoglalás jelen jegyzőkönyv melléklete.)
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HM Állami Légügyi Főosztály

PE/AF/00202-20/2021

iktatószám: 9306-2/2021

Kifogást nem emelt.

(Az állásfoglalás jelen jegyzőkönyv melléklete.)

HM Hatósági Főosztály

iktatószám: 9556-2/2021

Kifogást nem emelt.

(Az állásfoglalás jelen jegyzőkönyv melléklete.)

ITM Léginavigációs és Repülőtéri Hatósági

iktatószám: LRHF/78237-1/2021

Főosztály
Kifogást nem emelt.

(Az állásfoglalás jelen jegyzőkönyv melléklete.)

Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság

iktatószám: 03571-0016/2021

Kifogást nem emelt.

(Az állásfoglalás jelen jegyzőkönyv melléklete.)

Országos Atomenergia Hivatal

iktatószám: OAH-2021-00017-0695/2021

Kifogást nem emelt.

(Az állásfoglalás jelen jegyzőkönyv melléklete.)

PMKH Földhivatali Főosztály

iktatószám: 10.154-2/2021

Kifogást nem emelt.

(Az állásfoglalás jelen jegyzőkönyv melléklete.)

PMKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi,

iktatószám: PE/V/2165-2/2021

Hulladékgazdálkodási és Bányafelügyeleti
Főosztály
Kifogást nem emelt.

(Az állásfoglalás jelen jegyzőkönyv melléklete.)

PMKH Közlekedésfelügyeleti Főosztály

iktatószám: PE/UT/1692-3/2021

Kifogást nem emelt.

(Az állásfoglalás jelen jegyzőkönyv melléklete.)

Csomád Község Önkormányzata

iktatószám: CS/6798-3/2021

Kifogást nem emelt.

(Az állásfoglalás jelen jegyzőkönyv melléklete.)

Pest Megyei Főépítész

iktatószám: 779-4/2021

Kifogást nem emelt.

(Az állásfoglalás jelen jegyzőkönyv melléklete.)

PMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, Novotnik Ádám: A tervezett módosítás ellen
kifogást nem emelt.
PMKH Állami Főépítész, Váradi Tibor: A tervezett módosítási szándék ellen kifogást nem emelt. Az
alábbi észrevételeket teszem, javításukat kérem:
-

Javasoljuk, hogy a Szabályozási Terv módosító mellékletek bevezetésénél a rendelet-tervezet 2. §ban a szelvényezésre ne hivatkozzanak, mert könnyen félregépelhető és sok szelvény módosítása
esetén a rendelet szövege átláthatatlanná válik. A szelvényezés nem része a Szabályozási Terv
mellékletnek, csak a könnyebb használhatóságát segíti elő.

-

Felhívjuk a figyelmet, hogy a tervezett közterületeknél a szabályozási szélességet minden esetben
jelöljék az R. 6. melléklet 2. táblázata alapján. Az 1. számú melléklet esetében a „törés” utáni részen,
a 2. számú melléklet esetén egyáltalán nincs jelölve.

-

A tervezett zsákutcák végének kialakításánál kérdéses, hogy a megforduláshoz szükséges méret
rendelkezésre áll e (pl.: mentő, tűzoltó, kukásautó megfordulása stb.). Véleményünk szerint, mivel az
új zsákutcák elég sok telek és nagy terület kiszolgálását oldanák meg, ezért szakági tervező
bevonása

szükséges

az

építésügyi

és

az

építésüggyel

összefüggő

szakmagyakorlási

tevékenységekről 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján.
-

Kérjük, hogy a Szabályozási Tervlapon a lényeges alaptérképi elemeket ne töröljék ki (pl.: helyrajzi
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számok).
-

Felhívom a figyelmet, hogy a módosító rendelet tervezetének teljes körűen meg kell felelnie a
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.), és a jogszabályszerkesztésről
szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet (a továbbiakban: Jszr.) vonatkozó előírásainak, ezért a
rendelet-tervezetet az alábbiak szerint kell átdolgozni:

-

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Jszr. 52. § (3) bekezdése alapján a bevezető részben meg kell jelölni,
ha a rendeletet más, jogszabályban kifejezetten, az adott rendelet megalkotása vonatkozásában
véleményezési hatáskörrel felruházott szervvel vagy személlyel egyetértésben, valamint ha más
szerv vagy személy véleményének kikérésével alkotják meg.

-

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Jat. 2. § (2) bekezdése szerint jogszabály a hatálybalépését megelőző
időre nem állapíthat meg kötelezettséget, kötelezettséget nem tehet terhesebbé, valamint nem
vonhat el vagy korlátozhat jogot, és nem nyilváníthat valamely magatartást jogellenessé. A rendelettervezet 3. § (2) bekezdése a folyamatban lévő ügyekre is előírja az alakalmazását amit nem tehet
meg.

-

Kérjük, hogy a rendelet-tervezet 2. §ban a módosításokat úgy vezessék be, hogy azok csak
egyértelműen a tervezési területre vonatkozzanak (pl.: …módosul e rendelet 1. melléklete szerint a
tervezési terület vonatkozásában) a Jat. 2. § (1) bekezdése és a Jszr. 2. §-a alapján. Ez a probléma
azért is különösen fontos, mert a Szabályozási Terv kivágatok a tervezési területen kívül is
tartalmaznak szabályozási elemeket.
Váradi Tibor
állami főépítész
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Ügyiratszám: PE/AF/00202-21/2021

Tárgy: Őrbottyán

településrendezési

eszközeinek

módosítása tárgyalásos eljárás keretében
kiemelt beruházással kapcsolatosan
záró szakmai vélemény
Hivatkozási szám: 2562-11/2021
Kérjük, beadványaiban hivatkozzon ügyiratszámunkra!
Szabó István Ferenc polgármester részére
Őrbottyán Város Önkormányzata
2162 ŐRBOTTYÁN
Fő út 99.
Tisztelt Polgármester Úr!
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: R.) 40.§ (2) bekezdésében foglalt határidőn belül az alábbi záró szakmai
véleményt adom Őrbottyán módosított településrendezési eszközeiről:
A megküldött dokumentációval kapcsolatos észrevételeink:

– A dokumentáció államigazgatási egyeztetési eljárása a R.-ben rögzítettek szerint megtörtént. A
dokumentáció

partnerségi

egyeztetése,

az

osztályunknak

megküldött

tájékoztatása

szerint

lefolytatásra került.
Alátámasztó munkarészekkel kapcsolatos észrevételeink:
– Az alátámasztó munkarészekkel kapcsolatban a jegyzőkönyvben rögzített észrevételeket kérjük
figyelembe venni.
A jóváhagyandó munkarészekkel kapcsolatos észrevételeink:
– A jóváhagyandó munkarészekkel kapcsolatban a jegyzőkönyvben rögzített észrevételeket kérjük
figyelembe venni.
Az egyeztetési eljárásra vonatkozó megjegyzéseink:

– Kérjük, hogy a jóváhagyott településrendezési eszköz egy példányát a R. 43.§ (2) bekezdés szerint
irattári elhelyezésre hivatalunk részére eljuttatni szíveskedjen (nyomtatott, hitelesített, olvasható
léptékű példány, valamint 1 digitális példány). Jelezzük, hogy a tervlapok hitelesítése és a 266/2013.
(VII.11.) Korm. rendelet 14.§ (5) bekezdése alapján a tervezők általi aláírása is szükséges.

– A R. 43.§ (4) bekezdése értelmében a polgármester gondoskodik a településrendezési eszköz Étv. 8.
§ (4) bekezdése szerinti nyilvánosságáról.

– Kérjük a R. 43. § (2) bekezdésében foglalt határidő betartását.
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– Felhívjuk a szíves figyelmét arra, hogy a Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm.
rendelet 4.§ (4)-(5) bekezdésében foglaltak értelmében a jegyző feladata a helyi építési szabályzatról
szóló önkormányzati rendelet egységes szerkezetű szövegét – a helyi építési szabályzat mellékletét
képező szabályozási tervvel együtt – a helyi építési szabályzatot módosító önkormányzati rendelet
kihirdetését követő öt munkanapon belül a Nemzeti Jogszabálytárban közzétenni, valamint
továbbítani a Nemzeti Jogszabálytár szolgáltatója által e célra kialakított informatikai rendszeren
keresztül a megyei kormányhivatalnak, a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős
miniszternek és az igazságügyért felelős miniszternek.

– Felhívjuk a szíves figyelmét arra, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 2.§ (4)
bekezdés b) pontja értelmében az önkormányzati rendeletnek illeszkednie kell a jogrendszer
egységébe, ennél fogva az, más jogszabállyal nem lehet ellentétes, ezért jogszabályon alapuló
vélemény, észrevétel a jóváhagyáskor nem maradhat fenn.
Kérem fentiek szíves tudomásul vételét és a véleményeztetés-egyeztetési eljárási rend maradéktalan
betartását.
Kelt: Budapesten, az elektronikus aláírás időbélyegzése szerint

Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott
nevében és megbízásából:
Váradi Tibor
állami főépítész
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Váradi Tibor állami főépítész
részére
Pest Megyei Kormányhivatal
Állami Főépítészi Iroda

Iktatószám:
Ügyintéző:
Telefonszám:
E-mail:
Tárgy:

Hiv. szám:

BP/PNEF-TKI/1764-4/2021
BP/PNEF-TKI/1764-5/2021
Tamási Krisztina
06 (1) 465-3866
kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu
Őrbottyán
Város
településrendezési
eszközeinek
módosítása
tárgyalásos
eljárás keretében – írásos vélemény
megküldése
PE/AF/00202-3/2021.

Ez a levél kizárólag elektronikusan kerül megküldésre!

Tisztelt Állami Főépítész Úr!

A tárgyi üggyel kapcsolatban megküldött – melynek egyeztető tárgyalására 2021. július 21-én kerül sor,–
tervezetet áttanulmányozva a népegészségügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros
Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) a dokumentációban foglaltak alapján a tervezett módosítások
ellen közegészségügyi szempontból kifogást nem emel.
A módosítással érintett területen természetes gyógytényező érintettsége nem áll fenn, ezért e
szempontból a BFKH véleményezési lehetőséggel nem rendelkezik.
A BFKH jelen véleményét a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 08.) Korm. rendelet 9. számú mellékletében; továbbá a fővárosi és megyei
kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról,
továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. §
(1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel alakította ki.
A BFKH jelen iratot az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló
2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdésére tekintettel elektronikus úton küldi meg.

Közegészségügyi Osztály 1.
1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203 – Telefon: +36 (1) 465-3866 – Fax: +36 (1) 465-3853
Hivatali kapu KRID azonosító: 427094958
E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu - Honlap: www.kormanyhivatal.hu
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A BFKH felhívja a figyelmet arra, hogy a BFKH-val elektronikus úton szükséges kapcsolatot tartani
(szervezetnév: BFKHNSZSZ, KRID azonosító kód: 427094958).

Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint
Üdvözlettel:

dr. Sára Botond
kormánymegbízott megbízásából

Dr. Kelemen Erzsébet
helyettes fővárosi és megyei tisztifőorvos
helyett

Közegészségügyi Osztály 1.
1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203 – Telefon: +36 (1) 465-3866 – Fax: +36 (1) 465-3853
Hivatali kapu KRID azonosító: 427094958
E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu - Honlap: www.kormanyhivatal.hu

Iktatószám:
Ügyintéző:
Telefonszám:
Tárgy:

Váradi Tibor állami főépítész úr
részére
Pest Megyei Kormányhivatal
Állami Főépítészi Iroda
Budapest
Városház u. 7.
1052

BP/0801/00722-4/2021.
Bánhidi Viktória
+36 1 815 9633
Őrbottyán
város
településrendezési
eszközeinek
módosítása
(Kálvária domb-Csurgó utca
területek) – tárgyalásos eljárás

Ez a levél kizárólag elektronikus úton kerül megküldésre! (KRID: 216397999)!

Tisztelt Állami Főépítész Úr!
Őrbottyán város településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos PE/AF/00202-3/2021.
számú, 2021. július 7-én kelt megkeresésére a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján az alábbiakról
tájékoztatom.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet 9. melléklet 12. pontja szerint Budapest Főváros Kormányhivatala gyorsforgalmi utat, közúti
határátkelőhelyet, szintbeli közúti-vasúti átjárót érintő településrendezési eszköz esetében vesz részt a
véleményezési eljárásban.
Fentiekre tekintettel a területrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatban, hatáskör hiányában
észrevételt nem teszek. A 2021. július 21-én tartandó egyeztető tárgyaláson nem veszek részt.
Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint

Tisztelettel:
dr. Sára Botond
kormánymegbízott nevében és megbízásából:
Bognár Géza
osztályvezető

Gyorsforgalmi Útügyi Osztály
1138 Budapest, Váci út 188. – 1387 Budapest Pf.: 1007 – Telefon: +36 (1) 474-1770 – Fax: +36 (1) 331-9917
KRID: 645240704 – E-mail: uto@bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
ÁLLAMI LÉGÜGYI FŐOSZTÁLY
mint katonai légügyi hatóság
1055 Budapest, Balaton utca 7-11. • Postacím: 1885 Budapest Pf. 25
Telefon: +36 (1) 474-1469 • HM 21-670 • Fax: +36 (1) 474-1404 • HM 21-685
E-mail: klh@hm.gov.hu • Hivatali Kapu: Honvédelmi Minisztérium – EIR

Nyt. szám: 9306-2/2021/h
Hiv. szám: PE/AF/00202-3/2021

sz. példány

Váradi Tibor
Pest Megyei Kormányhivatal
állami főépítész részére
Budapest
Tárgy: Őrbottyán Város településrendezési eszközeinek
módosítása tárgyalásos eljárás keretében
Tisztelt Állami Főépítész Úr!
A fenti hivatkozási számú megkeresésére tájékoztatom, hogy az Őrbottyán Város
településrendezési eszközeinek módosítása tárgyában tartandó egyeztető tárgyaláson a katonai
légügyi hatóságként eljáró HM Állami Légügyi Főosztály nem vesz részt, és a tárgy szerinti
módosítással kapcsolatban kifogást nem emel.
Tájékoztatom Állami Főépítész urat, hogy véleményemet 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: Kormányrendelet) 42. § (4) bekezdésére és 9. melléklete táblázata 14. sorának b)
pontjára figyelemmel, a katonai légügyi hatóság kijelöléséről szóló 392/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet
1. §-ban kijelölt illetékességi területemen eljárva adtam meg.
Tájékoztatom tisztelt Állami Főépítész urat, hogy véleményem nem minősül a
Kormányrendelet 9. melléklete táblázatának 20. sorában meghatározott honvédelemért felelős
miniszter, mint államigazgatási szerv véleményének.
Budapest, Időbélyeg szerint.
Tisztelettel:
Dr. Benkő Tibor
honvédelmi miniszter
nevében és megbízásából:

Lázár Béla ezredes
Repülésfelügyeleti Osztály
osztályvezető (főov. h.)

Készült: 2 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintéző (tel.): Csáder Zsuzsanna főhadnagy (Tel.: +36 1 474 1218; E-mail: zsuzsanna.csader@hm.gov.hu)
Kapják: 1. sz. pld.: Pest Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Építésügyi Osztály (Hivatali Kapun továbbítva)
2. sz. pld.: Irattár

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
ÁLLAMI LÉGÜGYI FŐOSZTÁLY
mint katonai légügyi hatóság
E-ALÁÍRÓÍV

Aláírta: Lázár Béla
Időpont: 2021.07.09 11:28:42 CEST

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY
1055 Budapest, Balaton u. 7-11. • Postacím: 1555 Budapest Pf.: 70.
Telefon: 06 (1) 474-1680 • HM 215-12 • Fax: 06 (1) 474-1467 • HM 21-740
Hivatali Kapu: HMHH (KRID: 210267399), e-mail: hm.hf@hm.gov.hu, web: http://hm.hatosagihivatal.kormany.hu

Nyt. szám: 9556-2/2021/h
Hiv. szám: PE/AF/00202-3/2021

. számú példány
„Elektronikusan továbbítandó!”

Váradi Tibor
Pest Megyei Kormányhivatal
Állami Főépítész
1052 Budapest
Városház u. 7.
Tárgy: Őrbottyán, helyi építési szabályzat módosítása, Kálvária dombCsurgó utca területe - tárgyalásos eljárás, véleményezési szakasz
Tisztelt Főépítész Úr!
Megkeresésükre értesítem, hogy a tárgyi dokumentációt megvizsgáltattam és azzal
kapcsolatban az alábbi állásfoglalást adom:
A fenti hivatkozási számon érkezett dokumentációban foglaltak a honvédelem érdekeit
nem érintik, a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai végrehajtása
biztosított, ezért a tárgyi módosítással kapcsolatban észrevételt nem teszek.
A tárgy szerinti témában meghirdetett 2021. július 21-i egyeztető tárgyaláson más
irányú elfoglaltság miatt nem áll módomban részt venni.
Jelen állásfoglalást, mint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. sz.
mellékletének 20. pontjában megjelölt államigazgatási szerv adtam ki, figyelemmel az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (2) m) pontjára.
Tájékoztatom, hogy jelen állásfoglalásom, nem helyettesíti a 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet 9. sz. melléklet 14. b) pontjában nevesített katonai légügyi hatóság állásfoglalását.
Állásfoglalásomat a honvédelemért felelős miniszter nevében, a Honvédelmi
Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2019. (III. 5.) HM utasítás 42. §
(10)-(11)-(12) bekezdése alapján adtam ki.
Budapest, „időbélyegző szerint”
Tisztelettel:
Dr. Benkő Tibor
Magyarország honvédelmi minisztere
nevében és megbízásából
Dr. Gulyás András ezredes
főosztályvezető
Készült: 2 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintéző (tel/fax): Karl Mihály (tel.:+36 (1) 474-1649; HM 022-21-139; fax: +36 (1) 474-1467)
Kapják:
1. sz. pld.: Irattár
2. sz. pld.: Címzett
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HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY
E-ALÁÍRÓÍV

Aláírta: Dr. Gulyás András
Időpont: 2021.07.14 08:30:27 CEST

IGAZGATÓ

Dátum:
2021. 07. 20.

Tárgy: Őrbottyán településrendezési eszközeinek módosítása tárgyalásos
eljárás keretében - Kálvária domb Csurgó utca területeket érintő beruházás,
válasz
Melléklet: -

Ügyiratszám:
03571-0016/2021.

Váradi Tibor úr részére
állami főépítész

Előadó:
Lendvai Zalán

Pest Megyei Kormányhivatal
KRID: 216397999

Tisztelt Főépítész Úr!
A tárgyi témában küldött meghívót köszönettel megkaptuk, azonban más irányú
elfoglaltságunk miatt a tárgyaláson részt venni nem tudunk. A véleményezésre
küldött egyeztetési anyagban tervezett módosítások ellen kifogást nem emelünk,
az alábbiak betartása mellett:
Felszín alatti vizek vonatkozásában:
A rendelkezésünkre álló információk alapján a tervezési terület (Mikszáth Kálmán
utca – Szent István utca – Gárdonyi Géza utca – közigazgatási határ által határolt
terület) „a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló
vízilétesítmények védelméről” szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet.
előzetesen lehatárolt, vagy hatályos határozattal kijelölt vízbázis védőidomát,
védőterületét nem érinti.
A tervezési terület „a felszín alatti vizek védelméről” alkotott 219/2004. (VII.
21.) Korm. rendelet, valamint „a felszín alatti víz állapota szempontjából
érzékeny területeken levő települések besorolásáról” szóló 27/2004. (XII. 25.)
KvVM rendelet szerint „érzékeny” vízminőség-védelmi besorolású.
Az érintett területre eső felszín alatti víztestek lehatárolása, a víztestek
állapotának besorolása, valamint a víztestek jó állapotba hozásával, illetve a
víztestek jó állapotban tartásával kapcsolatos intézkedések megtalálhatók a
„Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről” szóló
1155/2016. (III. 31.) Korm. határozatban és mellékleteiben.
A vízgyűjtő-gazdálkodási tervben a víztestekre meghatározott környezeti
célkitűzés a jó állapot elérése és fenntartása.
A hivatkozott 219/2004. (VII. 21.) számú Korm. rendelet 4. §-a szerint:
„(1) Alapvető célkitűzésként legkésőbb a Kvt.-ben meghatározott időpontig el
kell érni, hogy a felszín alatti víztestek állapota feleljen meg a jó állapot, azaz a
jó mennyiségi és minőségi állapot követelményeinek.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak teljesülése érdekében úgy kell eljárni, hogy a
felszín alatti vizek, illetve víztestek esetében:

központi telefonszám: +36 1 477 3500 • 1088 Budapest, Rákóczi út 41.
titkarsag@kdvvizig.hu • www.kdvvizig.hu

a) azok állapota ne romoljon;
b) a tevékenység következtében kialakult jelentős és tartósan kedvezőtlen irányú
állapotváltozás megforduljon;
d) a gyenge állapotú és a külön jogszabály szerinti kritériumok alapján veszélyeztetett
helyzetűnek jellemzett víztestek állapota fokozatosan javuljon.”
A fenti jogszabályi előírások teljesülésének feltétele a szennyezőanyagok talajba
és felszín alatti vizekbe való bejutásának megakadályozása, a keletkező
szennyvizek és tisztított szennyvizek ártalommentes, nem szikkasztással történő
elhelyezésének megoldása!
Gondoskodni kell továbbá
ártalommentes megoldásáról.

a

csapadékvizek

elvezetésének

és

elhelyezésének

Felszíni vizek vonatkozásában:
Őrbottyán Város TRE módosítása Igazgatóságunk vagyonkezelésében lévő kisvízfolyást
nem érint. A módosítással érintett terület csapadékvizeinek befogadója a Bara-patak,
amely nyilvántartásunk szerint önkormányzati tulajdonban van.
Az érintett területen történő építési munkálatokat és változásokat „a vízgazdálkodásról”
szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (1)-ban foglaltak, valamint „a vizek hasznosítását,
védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre
vonatkozó szabályokról” szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendeletben foglaltak
alapján a következő előírások szerint kell elvégezni:
−
−
−
−
−
−
−

El kell készíteni a felszíni vízrendezési tervet.
A felszíni vizeket a befogadóig el kell vezetni.
A befogadó vízfolyás, csatorna befogadó képességét ellenőrizni kell, és amennyiben
nem megfelelő, a rendezését be kell tervezni.
Amennyiben a befogadó vízfolyás a beépítésből származó többletvizek
befogadására nem képes, a beépítésre kerülő területen belül meg kell oldani a
többlet csapadékvíz időszakos tározását.
A vízfolyások, csatornák mellett 3-3 m parti sáv nem építhető be. A partéltől
számított 3-3 m távolságon belül építményt, fát, kerítést, bármilyen a fenntartást,
esetleges védekezést akadályozó létesítményt elhelyezni tilos.
A mély fekvésű, lefolyástalan területek, valamint belvízzel veszélyeztetett területek
beépítése nem javasolt.
Új utcák, telkek kialakításánál közterületen kell helyet biztosítani a vízelvezető
árkoknak vagy zárt csatornáknak.

A vízgazdálkodási érdekek érvényesítése céljából, a fent hivatkozott
jogszabályok előírásai mellett az alábbi jogszabályok betartására hívjuk fel a
figyelmet:
−
−
−
−

−

„a környezet védelmének általános szabályairól” szóló 1995. évi LIII. törvény;
„a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról” szóló 72/1996. (V.22.) Korm.
rendelet;
„a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól” szóló 220/2004. (VII. 21.)
Korm. rendelet;
„a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett
területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi
mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról”
szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet;
„a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és
alkalmazásuk egyes szabályairól” szóló 28/2004.(XII. 25.) KvVM rendelet;
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−
−

„a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló
tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról” szóló
30/2008. (XII.31.) KvVM rendelet;
„a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez
szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről” szóló 6/2009 (IV.14.)
KvVM-EüM-FVM együttes rendelet.

Tájékoztatjuk, hogy Igazgatóságunk működési területéhez tartozó településszerkezeti
terv, helyi építési szabályzat, illetve szabályozási terv részleges módosításával,
adatszolgáltatás megadásával kapcsolatos szakvéleményünket az Országos Vízügyi
Főigazgatóság (OVF) kijelölése és meghatalmazása alapján adjuk ki. Ennek megfelelően
jelen levelünk mind Igazgatóságunk, mind pedig az OVF tárgyi megkeresésre vonatkozó
válaszát is tartalmazza.
Kérjük, hogy az egyeztetésről készült jegyzőkönyv egy példányát szíveskedjenek
elektronikusan megküldeni részünkre.
Az eljárásban továbbra is részt kívánunk venni.

Üdvözlettel:
Szilágyi Attila
igazgató
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1539 Budapest 114, Pf. 676
Telefon: (1) 436-4801
Telefax: (1) 436-4804
E-mail: haea@haea.gov.hu

OAH-2021-00017-0695/2021
Váradi Tibor
állami főépítész
Pest Megyei Kormányhivatal Állami
Főépítészi Iroda
1364 Budapest, Pf.: 270.

Ügyintézőnk:

Gábor Anita

Ügyintézőjük:

Kimmer Dávid
Kálmán
PE/AF/002023/2021-001

Számuk:

Tárgy: Válasz Őrbottyán településrendezési eszközeinek tárgyalásos eljárás
keretében történő módosításáról szóló értesítésre
Tisztelt Állami Főépítész Úr!
Az Országos Atomenergia Hivatalnál (továbbiakban: OAH) 2021. július 8-án
érkeztetett, fenti számú levelével értesített Őrbottyán Város településrendezési
eszközeinek tárgyalásos eljárás keretében történő módosításáról a Kálvária domb
és a Csurgó utcai területeket érintő beruházás megvalósítása érdekében.
Levelében elküldte a véleményezési dokumentáció elérhetőségét, és az egyeztető
tárgyalás meghívóját.
Az OAH alapvető és más további feladatkörét az atomenergiáról szóló 1996. évi
CXVI. törvény (Atv.) 17. §-a, a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági
követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011.
(VII.11.) Korm. rendelet, a radioaktív hulladékok átmeneti tárolását vagy végleges
elhelyezését biztosító tároló létesítmények biztonsági követelményeiről és az ezzel
összefüggő hatósági tevékenységről szóló 155/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet a
nukleáris létesítmény, a radioaktívhulladék-tároló biztonsági övezetéről szóló
246/2011. (XI. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) előírásai,
valamint további jogszabályok határozzák meg.
A tárggyal összefüggő OAH véleményezési jogkörről 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: EljR.), illetve annak 9. melléklete
rendelkezik.
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Az EljR.-ban foglalt kötelezettségeinknek megfelelően az OAH áttekintette tárgyi
dokumentumokat. A jogszabály felhatalmazása alapján, megkeresésére
válaszolva az alábbi véleményt adom:
A tervezési terület figyelembe veendő közelségében, az OAH hatáskörébe tartozó
létesítményként az Energiatudományi Kutatóközpont kutatóreaktora, a Budapesti
Műszaki Egyetem oktatóreaktora, valamint a Püspökszilágy határában található
Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló üzemel.
Tájékoztatom ugyanakkor, hogy Őrbottyán Város településrendezési eszközeinek
jelen módosítása az elhatározott célok és a kimutatott hatások alapján, az OAH
hatás- és feladatköreit nem érinti, ezért a meghirdetett egyeztető tárgyaláson nem
kívánunk részt venni.
Mindemellett felhívom szíves figyelmét, hogy a Korm. rendelet 7. § (6) és (7)
bekezdései alapján a nukleáris létesítmények és a radioaktívhulladék-tároló 30
km-es körzetében mindazon veszélyes létesítmények és tevékenységek
engedélyezése esetén, amelyek tekintetében jogszabály védőtávolság kijelölését
írja elő, az engedélyezést végző hatóság az eljárása megindításáról tájékoztatja a
biztonsági övezetet kijelölő szervet (az OAH-t), valamint a nukleáris létesítmény és
a radioaktívhulladék-tároló engedélyesét. Az ilyen eljárásban az OAH és az
engedélyes ügyfélnek minősül.
Az elfogadott településrendezési eszközökről az EljR. 43. § (2) bekezdésének
megfelelő tájékoztatást elektronikus úton kérjük megküldeni!
Budapest, 2021. július 20.
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