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Tisztelt Képviselő-testület! 

Gödöllő város településrendezési eszközeinek (85/2009. (IV.23.) sz. önkormányzati 
határozattal jóváhagyott településszerkezeti terv, Gödöllő város helyi építési szabályzatáról és 
szabályozási tervéről szóló 25/2012. (XL 15.) sz. önkormányzati rendelet és 2001. évi 16. (V. 
2.) számú önkormányzati rendelet) felülvizsgálatáról a Képviselő-testület a 71/2018. (III.22.) 
sz. önkormányzati határozatával döntött. 

A településrendezési eszközök felülvizsgálatának egyeztetése a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XL 8.) Korm. 
rendeletben meghatározottaknak megfelelően teljes eljárásban történik. A teljes eljárás 
előzetes tájékoztatási, véleményezési, végső szakmai véleményezési, valamint elfogadási és 
hatálybaléptetési szakaszból áll. 

A Képviselő-testület a 2018. júniusi ülésén tárgyalta a településrendezési eszközök 
felülvizsgálatának véleményezési dokumentációjáról, a 155/2018. (VL21.) sz. önkormányzati 
határozat alapján elindult az eljárás véleményezési szakasza: 
A településrendezési eszközök elkészült tervezetét az elfogadás előtt véleményeztetni kell a 
partnerekkel, az eljárásban való részvételi szándékáról nyilatkozó államigazgatási szervvel, 
településszerkezeti terv esetén a tájékoztatást adó érintett területi, települési önkormányzattal. 

A véleménynek tartalmaznia kell: 

- az államigazgatási szerv esetében a feladat- és hatáskörébe tartozó követelmények 
megállapítását, 

- a területi önkormányzat esetében a megyei területrendezési terveknek való megfelelés 
megállapítását, továbbá 

- a települési önkormányzat esetében a közigazgatási területét érintő infrastrukturális 
kapcsolatokra, valamint egyéb kömyezteti hatásokra vonatkozó észrevételeket. 

A vélemény kifogást emelő megállapításait jogszabályi hivatkozással vagy részletes szakmai 
indokolással kell igazolni. 

Véleményeltérés esetén a polgármester egyeztetést kezdeményezhet, amelyről jegyzőkönyvet 
kell készíteni. A véleményezést követően a beérkezett véleményeket - egyeztetés esetén a 
jegyzőkönyvet is - ismertetni kell a Képviselő-testülettel, amelyek elfogadásáról vagy el 
nem fogadásáról a Képviselő-testület dönt. A vélemény, észrevétel el nem fogadása esetén 
a döntést indokolnia kell. A véleményezési szakasz a döntés dokumentálásával és 
közzétételével zárul. (314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 39.§) 
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A településrendezési eszközök felülvizsgálatának partnerségi egyeztetésére a 
településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településkép védelmével összefüggő 

partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 20/201 7. (X.19.) önkormányzati rendelet és a 
314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján került sor az alábbiak szerint: 

- munkaközi tájékoztató került kihelyezésre közterületi hirdetőfelületekre, 
- az önkormányzati honlapon a munkaközi tájékoztató mellett megjelent a tervezet teljes 

terjedelmében; 
- a tervezetek ismertetésre kerültek a 2018. augusztus 22-én megtartott lakossági 

fórumon. 
(A munkaközi tájékoztató rövid, közérthető összefoglaló formájában ismertette a 
felülvizsgálat tartalmát. A dokumentáció teljes terjedelmében az önkormányzati honlapon 
jelent meg, illetve nyomtatva megtekinthető volt a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati 
irodáján.) 

Azoknak az államigazgatási szerveknek, önkormányzatoknak, akik az előzetes tájékoztatási 
szakaszban nyilatkoztak arról, hogy az eljárás további szakaszaiban részt kívánnak venni, a 
dokumentáció postai úton került megküldésre. 

A beérkezett vélemények három csoportra oszthatók: elfogadásra javasolt, elfogadásra nem, 
vagy részlegesen javasolt, illetve döntést nem igénylő észrevétel. A vélemények ismertetését, 
az azokra adott választ, valamint indoklásukat az előterjesztés melléklete tartalmazza. 

A véleményezési szakasz lezárásáról szóló testületi döntést követően az eljárás a 
dokumentáció véglegesítésével és végső szakmai véleményezési szakasszal folytatódik. (A 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdésének megfelelően a polgármester, a 
véleményezési szakasz lezárását követően a településrendezési eszköz tervezetét vagy 
elfogadott észrevétel esetén a javított tervezetet, az eljárás során beérkezett valamennyi 
vélemény és a véleményezési szakaszban keletkezett egyéb dokumentum egy példányát, 
továbbá azok másolati példányát elektronikus adathordozón megküldi végső szakmai 
véleményezésre az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivatalnak.) 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Kérem, hogy az előterjesztés megismerése és megvitatása után a következő határozati 
javaslatot fogadják el. 

Gödöllő, 2018. szeptember 
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Határozati javaslat 

Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gödöllő város településrendezési 
eszközeinek (85/2009. (IV.23.) sz. önkormányzati határozattal jóváhagyott településszerkezeti 
terv, Gödöllő város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 25/2012. (XI. 
15.) sz. önkormányzati rendelet és 2001. évi 16. (V. 2.) számú önkormányzati rendelet) 
felülvizsgálata véleményezési szakaszában beérkezett vélemények közül 
a) az előterjesztés mellékletben elfogadásra javasolt véleményeket elfogadja és hozzájárul 

azoknak a tervezeteken történő átvezetéséhez, továbbá 
b) az előterjesztés mellékletben elfogadásra nem javasolt véleményeket nem fogadja el a 

mellékletben szereplő szakmai indoklással. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Dr. Gémesi György polgármester (a főépítész útján) 



Észrevétel: 

államigazgatási szervek 

1. Pest Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész 
PE/AF/00202-4/2018 

melléklet 

Válasz, indoklás: 

viz~:i«11á1lé!iti és é!ilátámasztó munkarészekkel ka~>csouatos észrevételeink: Elfogadásra javasolt észrevétel. 

figyelmet, hogy az egyes pmgrnmok környezeti vizsgálataról szóló Az érintett szervezetek véleményének 
rendelet (a tov1íbbí1akt1an: 11.) rendelet} értelmében a kiértékelését követően lehet indokolt 

Javasoljuk rendelet-tervezet telíJ11V12:sg<1lat,at 

építési szabályzat és szabályozási 

(Ll'I.) Korm. rendelet 

megfelelő környezeti 

CXXX. törvényben jogszabályszerkesztésröl szóló 61/2009. 

hogy a Jszr. 

szerkezeti egységeit folyamatos sorszámozással 

Jogszabály tervezete jelöletlen szerkezeti 

rendelkezések~ dmü pont) 

teijes mértékű megfelelés érdekében. 

része nem felel meg a Jszr. vonatkozó 

a latin ábécé betűivel meg 

nem tartalmazhat (PL ,,Általános 

bekezdés], valamint a hivatkozások helyes 

bekezdése érte~lme·ben az önt«ormanyzati rendelie~~lll 

címzettek számára egyérteJműen értelrnezteetó szabályozási tartalommat 

JSZJ« 2.§-a szerint a jogszabály tervezetét magyar nyelv s.zab!iiyainak megfelelóen, világosan, 

közérthetöen és ellenúnondásmentesen kell m~övegeznt 

A jogszabá~ hel)'ekre hivatkoz:11a tartjuk és módooításra, pontosításra 

azoknak rem:le!kezéseknek 

SZUib]elktiv megítélés lehetőségétől, szempontból nehezen értelmezhető, 

dentmondáoos fogalmakat, szókapesolatokat, feltételeket, eroíráookat tartalmaznak. 

[Pl.: St§ bekezdés pont - .,kompakt épitészeti 9.§ (3) bekezdés; 10.§ {7) bekezdés; 

m bekezdés; 15.§ m bekezdés 15.§ 

bekezdés; (25) 

ellenőrizzék a rendetet-ten1ezet szöveget, 

vm1at1~020 és kialakult állapotra 

épitési smbály,zat 

1 

az eljárás folytatása. 

Elfogadásra javasolt észrevétel. 
A rendelet tervezete áttekintésre, 
szükség esetén javításra kerül a 
vonatkozó jogszabályoknak 
megfelelően. 

Elfogadásra javasolt észrevétel. 
A rendelet tervezete áttekintésre, 
szükség esetén javításra kerül. 

Elfogadásra javasolt észrevétel. 
A rendelet tervezete áttekintésre, 
szükség esetén javításra kerül. 



'u'izsgálják 

OTÉK-tól eitéró követelmimyeket állaDítanalt 

[PL 1. 15., 22„ 23., 27.,28., 29.,. 32., 

2 

bekezdés; 35.§ (6) 

Elfogadásra javasolt észrevétel. 
A rendelet tervezete áttekintésre, 
szükség esetén javításra kerül. 

Elfogadásra javasolt észrevétel. 
A rendelet tervezete áttekintésre, 
szükség esetén javításra kerül. 

Elfogadásra javasolt észrevétel. 
A rendelet tervezete felülvizsgálatra, 
szükség esetén javításra kerül. 

Elfogadásra nem javasolt észrevétel. 

Az országos településrendezési és 
építési követelményekről szóló 
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 
(OTÉK) 7.§ (3) bekezdés 5. pontjának 
megfelelően újonnan beépítésre vagy 
jelentős átépítésre kerülő területek 
építési övezeteire vonatkozóan meg 
kell határozni legalább a közműellátás 
mértékét és módját. 

az Elfogadásra javasolt észrevétel. 
A rendelet tervezete felülvizsgálatra, 

sor - szükség esetén javításra kerü 1. 
sor - a legkisebb 

Elfogadásra javasolt észrevétel. 
A rendelet tervezete áttekintésre, 
szükség esetén javításra kerül. 

Elfogadásra javasolt észrevétel. 

A rendelet tervezete felülvizsgálatra, 
szükség esetén javításra kerül. 



1. szerint :f. ooülteté~ kötelezettség, kfüelezö faisor. ltötelezó fi~5itils ten11~;te, stb. nt1m 
jelölhető kmeiezö szabályozási elemként, valamint nem ím@tó elő ezzel k~ipcsolatos 

kötdezettség. Az Étv. 29.§ (4} bE!tezd~ szerint A íelepülési önkmm~nyzat fXllgá\nne$'lere 

önltom1iinyzaü hatbS<Ílgi dön~ében a közérdekű környezetalakítás cé~ából az ingatlan 

nö11fulyzettel törtém) meghatározott mÓdon ~ idfüi belüli beültetési kötelezettségét. irt1aija elő. 

Ha e lu)teleze~ég teljesítése az ingatlan rem:lelieiésszerü használatához szükséges mértéket 

megh:!lfadó riifordítiist ígényel, az önltmmtinyzatnal1 a tulajdonos költségeit polglÍlrrnestere 

önltormányzati hatósági dönt~ben meghatározott mértékben lcell megtérítenie. 

Véleményünk szerint pl.: fa fatelepítéssel, fapótlásáv:tl kapcsolatos előírások 

rnegtuntározils~ nem a 

(pl.: 

megrog~lmti1Z~~. 

fel:lldata, hanem egyéb önltormány:r.ati 
<:él$zen1 ezen rem:!eltezéselm~ lll 

~"f'!r1tlfl11u~ t~intettel kérjült rendetet .. teruezet felíilviZ'.sgál::atát. [Pl. S.§: 24.§ (22) oofl~ezil~ 

poni; 27.§ (20) e); 27.§ (21) b); 26.§ (16H19); 31.§; 33.§; 36.§ (6) bekezd~; 

0. Felhiajuk 111 figyelrnet, hogy HÉSZ az helyi mndjénell. biztositása é1dekéoon szaoolyoz, 

ezért aztiltat jogszi:ibályhelyeket, melye!t építés helyi rendjével kapcsolmtos;~lt, kérjf*., 

tmgy t«Wljéll. <!! r~nd~;tet„tenrezetből. 

F~t\re tekintettel kérjük a rendelet-teruezet 5.§-10.§-4nalt; ámll. táml:iisával kapc:..~i:atos 

r®r1dellu~zéselt -· 28.§ (1) b) 28.§ (11) beltezdé$ e) ponijilnak, 28.§ (11) 

be,;~lfXll~ C) pofl~jánalc; 26.§ {17) be«<ezdés pontjtÍIMk; 26.§ (25) ookezdétt ~Mlfltjánll!k; 28.§ 

(26) beltezdésének; ut~lt rernezési sorolásrn -· 32.§ (3)-(4) ooltezdésént$; stb. 

felil111ii:sgál<J1tát 

Aili~ontunk szerint kertépítészeti ker!rekonstrukciós terv, va!aminí arcula'i:teru 

k~ét nem lehet lil he~yi építési szab.ilyzatban elóinli. Kérjük, hogy a fentiekkel kapt:solmos 

renoomtezt'~wet szí11esked.iene!t törölni. [Pl.: :·n.§ (7) bekezdés k) pont; 33.§ Pl ~ezdés; 33.§ 

(6) bekezdés f) pont :n.§ (7) bdezdés e) pm1t; 33.§ (9) bekezdés e) pont; 33.§ (10) be{(E".zdés 

d) pont; 33.§ (11) be«<ezdés b) pont 38.§ (3) bekezdés k) pont, 3fl.§ (6) be{(ezd~ b) pont 36.§ 

(6) bekezdés ti) pont; stb.] 

10. A te~J>úkmkép védelméről szók'> 201Et évi LXXIV. tfmrény 14.§ (:~) beltezdést} al.'iJ~árt új 

tel-epü~épi követelményt csak a településképi rendeletben lehet megha~ro:rni. 1<é1jük, hogy 

fentiekre t~intettel szíveskedjenek felülvizsgálni a rendelet-.tervezetet [PL 22.§ (9) bekezd~; 

23.§ (6) bekezdés; 24.§ (6) be«<ezdés; 24.§ (15) bekezdés; 25.§ (7) bekezdés; 30.§ (6) 

bekezd~; 38.§ (2) bekezdés f) pont; 27.§ (11) bekezdétt; stb.] 

'lfOU1lJiitko:f() ~{lljjeg~té$1@úU118t: 

2. A ~üliisrendezési tervek egyeztetési eljMWnak rovábbi rendjével kapr.solatban jeleni:!«, hogy 

mz esetlegesen eltém vélemén).ld ~á.~a a 31412012. (Xl. 8.) Korm. rendelet 39.§ {1) ~ezdése 

m~án történhet. 
3. A 31412012. (Xl. 8.) t<otm. rendelet 39.§ (2) bekezdése előírja, hogy a véleményezést követően a 

beérkezett véleményeket - egyeztetés esetén a jegyzokönyvet is - ismertetni kell a képviseló

te~ruletiel, amelyek elfogad~IÍ!vóf, vagy el nflm fogadlÍlsáról a képviseló-testület dönt A vélemény, 

észrevétel el nem fogtlldása esetén a döntést indokolnia kell. 

4. Előzetesen jelezzült, hogy a 31412012. (Xt 8.) Korm. rendelet 28. fejeztefoon meghmározott végső 

S.7~mai véleményezésí szakasman a 31412012. (Xl. 8.) Korm. rendelet 40.§ (1) ~ezciésében 

rögzíteii t>sszes dokumentum megküldése szükséges Hivtlltahmk részére. Ezen dolmmentumt>lthoz 

cmitolni kell a polgármester nyilatk02'll\tlÍlt, melyben rögzítésre kerül, hogy a 314120'12. {Xl. S.) Korm. 

rendelet 29.§-ooan rögzített partne1~i egyeztetés a helyi szabályökban megáll:i!pított eijárasrend 

$2'.erint megfelelően lefolytat:~srni 11.etűlt és a partnerségi egyeztetés eredménye a településrendezési 

eS2'.köz<>kben megfelelő móc:lon figyelembevételre lum11telc 

5. f:tlliivjuk szíves figyelmét, hogy :!! :~1412012. (Xl. H.) t<omi. rendelet 20.§ (4) bekezdése $2'.t.'fini 

telepúléstendezési eszköz, vagy 11Zok méldooitit'liil, véleményezési elJárás lefolytamsa néltlül nem 

fogadtiaió el, ldvéve a magasabb szinh1 jogszooálly 1enclelltezésének v~~ltozissa mi:~tti eller1tétes 

erőir~s hafiilyon kruűl helyezése esetén. 

6. Ftl'lhivjuk $.?'.Íves figyelmét, hogy a 31412012. a.) t\orm. reride~t (7) ~kezdése értelméoon '" 

konoop<:iú v;~gy módosítás~n'11k elf<>grnciilsm meg ltell, hogy elő;rze a stratégit~ ~ :a 
telepüi®s.~ze1~ezeti tel'lf v;:igy azolt m<itlosföils.'in;,ik tiifogaciását A íelep41l~szerkezeti tern i1~igy 

mc'~t!osit~~11ak elfog:~clása meg ~ell, hogy elön:e a helyi építé~i szabályzat elfogr~d~át 
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Elfogadásra nem javasolt észrevétel. 
A szabályozási terv kötelező 
szabályozási elemeiként is 
érvényesíthető kötelezés alkalmazása 
nélkül is. A jogszabály alapján 
alkalmazott kötelezés esetenként 
önkormányzati költségvállalást is 
igényelhet. 

Elfogadásra részben javasolt 
észrevétel. 
Az észrevételek egy része 
jogszabályban rögzített kötelező 
tartalmi elemet is érint, ahol változtatás 
nem javasolt. 
Ugyanakkor a további észrevételeket a 
rendelet tervezet szövegének a 
létesítésre vonatkozó előírások 
pontosításával figyelembe vesszük. 

Elfogadásra javasolt észrevétel. 
A rendelet tervezete felülvizsgálatra, 
szükség esetén javításra kerül. 

Elfogadásra javasolt észrevétel. 
A rendelet tervezete felülvizsgálatra, 
szükség esetén javításra kerül. 

Döntést nem igénylő észrevételek, 
tudomásul vételük javasolt. 
Az eljárást a 314/2012. {Xl. 8.) Korm. 
rendeletben meghatározott rend 
szerint folytatjuk le. 



2. Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 
PE-06/KTF/11635-3/2018 

11:1KY!J~jj[r.k'ifi \rélle.n1;é1:iy·ezésíl clofo:.1rv1e11ti:~e:!úbain 1sml'!(tetett r.nód'r.:;sföisf!:A<ati ráj- es, ten;::eszc::>lV<hieL1J1• 

'3'.t!';n1p1Jn1tt1:i~ tudomásul '"f•Ess_c:ük, d!Z afaí!.át11awrii 1T,u1r:11i,a·r6sz 1a1;~.aln:1á'<r;;;il: taiics.r;l.mfü.?.!111 ·3s.riTe:1ii.l'18t. ff7l:rl 

rre~:tIÜr;lk. 

[S:árnw:n1:e-liíC!§csi: s:ze.mpm1.tböf;: 

p„ lQ:4~. 1 és 6:42i2 li':rsz.. afafü 1'r.1g,aUanckom" ai <.t'OIQ G1,~NZ 1~fié.lmn:rnili:'51 ~"r,a-0 teri!J:!el/éim feWárt 

s:zém.h<dfB!';ern SZettl>'JIGZGS' 'ilO!ilatko;r,;Jsafü:to'.\1 beaV~l'lir.'ÍS. ff0lj1taQá\sJi:a1 es. karn~e:rn:fesfü:fail ITfil:OrJ:1orfrng 

\tGg:7.:.:esdff\ fém.e~. és ffelférnek · . .-o.n:atlkomn-ábalíl a ~fu'mente.<>M~ii T'f'W}1cJhJri11g fol~·1arás?xai idtHie:zes 

·1örtét1.t. 20it:~-füan te.n1mijf·asra, kerU!f a zái:iiclak111rH~T11Jád<i, rnelynek clufral;fo.81 je!0r:(·~ föf~;alinu~b(!f1ffi x.•a111 ;"1 

J.:'i:rcí.sí Hio1afca~ efüít 

A fóldfani. közeg rnfo1ősége r:e~'' 0esz:é~~·ezteth~ti~'J. A ~;ocMz:aif<':IS' 21rí:r~a4nk.J!1aj KZJ(iiC.Sd\'..il,~ban e~ lh::'.! 

t',1\lianii feé:~d11 aJ,:JJfft( r;.iz.ek véde!mé.rőí sz:6M1 2%UL'.tm'.!l. C.H!i. 211·Í 1.'t .. f.ími'i. :re1u1'ele:tt eliiúa1s.mít 
,~i;p;enn'yíbe.n azt az el!öz6' frmület..fP.füasz:n1aL3s: mik'la indokc1:la fr:~k·n~ial'fs, 5Ze:nr1:riez6 flm1r:ás 

1üz:eim·elt a ~enJ:létte.ílj, a Mnl.:h:;clk:, te:reprer1d·$Z:ések és épiiftee.ás.ek rn11!gke2.~Jés0 ta·ki{ti ai tei:We:! 

'!l6mve2etwé·1ielr.1i fel!á:r-ásái. ei ke\li v:ég,exn1i, 111rregJ kel'I 1.lizsg;füvi a1 1:.a11e~ n:'i1'ltős:égiat A ·itiz:s:~:ílaíi 

.sr;c•,j1r:11én11ck afla:pJ)Zt< dönlt'lt31td el, \1cfi'f szükse:rr \!'an:-ei ká11r.nent:e:;:,;itesn,,. 

Te~file,tf!k: fe:ICcii!ése eseléru a fe!fölles tal;;r;'.mecl,"laJíl1\ka1: Lulaf;dcms<iga:i rílTlel'Jelti ai fcH'i51l'őh <.1'LtyatJ 

szet.\:f'11),1·2z:ettségétt 1is me.g keU! ''11\i!:Sígalli'li. Csak al)Ja,r: arq;rgi r1ef1fe1.l1.e~t'5 •Bl, lílitE:l'if a ffölldri:a~1i i!<óz:eg:e~ 

füc!N k~árnGiiJ;8'. 

A 3~,lliZfil1'i2: -1,XL B.} l<c·rnri. rendelet 41L §-ai a:lap[arn, Güo'üUd· \fam.s f.;kg~ú 

r:ncdos:1&ás81 •iárg'y,·ahmt ~'2J1}'1:í/toi.t dokumerifáiÖ'~·aJ kat::.t":;ofaiH1rll111„ a J'másí Hiv.:J:t'aJI r1Tu1:1m em:eJ kfüio~:asL 

Je(er1 ·i•ét•Z!i'rtéti'}f ú'.elYl he3)H.'!'ttesfü ?.! tefi',IC-.2.Cti foílHSI(éfr:i:i{<;, 1,1rre9:v1a!Ös:füiefíhoz; SW~sege\J. GJflrg;e<i.2éÍSJ't>;~. 

be:S2'.-9J2'.éfü~i, i(i)e'l:ve a c(áirásil Hiva1a! hevanésát az: e.gyaS' e:ljáraimlk'.Lli-] 31 ú1;a.ti.ti-s!rörréfüe Llía~t sz:ai4&&.desr,:!!'. 

1:ic:inaikrn>z:ámlihan. 

l~:eiri;1il!r., 21 Jl~4f20~Z. (X'l Jl) Korrr1o ren<1e!en 43.. §'. «:n he'kem.fése é,rtte!méheu1 ai j&wáliwr;1ay,:ofili fiei;•,r l~y1 

r:1~d'a1,1:qáti. dig,itáHs fornMifü1mban az 1L\gtt,i'rra1sz:árnria1 iü111afü0z.'"a sz:b·0sr1e:t:lI011:e!k: nrreg.küe<é'<eírii ai Já1iá.:sil 

R-fo\!a~al {mn B'ud'apes.t. N'<i<Q~ !Diófa u1:C<ili 4ui..~2.} n'faz:ere>„ 

3. Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 
2866/ 4/2018 
(jjjJ~It~ \1-:~E\;~; ~aúike.6111 
[,'l)f;.i,fü11t:1fal.:: 

- rni-.:;.:oJ\~(~,; jd1:1:1r.·t"\s-égi.ú 11~dcct: ccm;h!.1';1z:cvn tc1:nrer, a1 GéMmi:tJ,u ID.oml'wcd'ék T&~vddd11n,i: K fü·z,~t t~s: a Cad~'%róii 

bsu,~Jlypa:rk li crn1cs.zccv6!tdnn1[ T crl!hlef; 

e:mí<Í[Y:ní! ki'.i\á}ss:J'.gijclerrilís:egtU: termiszetwé'.<le.l'mÍi rendel;ectes.í.ú fü:.rrtfü:.R ((~bteu:r!fl 2n@a lle::fJJl'c;fj., a; Gi:i'dű"Utói:· 

d:t1:n:rhs-ií1g clmcV'e:?:~':i:á, HEJO U 2:00:B JdUi ltfotuclu .f:denuih>egú t\.~trn1e~~mrcg.dirí?'~:>f tkw~Ifot. 

itx. kcg,e: ~A~.-dt.>:UC [;í,.p, mdy a ~cnnéu:ec veddmérőli szd[a [;•~9'6. éwr. Lm törv~~rny 2'.t § 1(1), lbekt:'.zd'6'c ,~ 

J'.S;o ~ ((-tt t:ll'.'.i!:e;z:Msc a:hr.1aj;án (cK 1cgp) m:;:zagos jeleLleds:eg;iíi ved'ctC tc:nmrc:>Z:C';Ci é.r1n[d~:ndr m:itids~ü~~ 

lhé:llylr úd~iil'.iih;!gü vcdétlt. Ce1~1n1é:>:z:eui w1:t1forck, az: !Ell7séfoet:-prnuk f<Suutlé;:;'T..Ctvoo.d~un 11\~lil'li!!cv~ :Ji S:ZIE 

M.:::z:dg;1zcfa1ságü cs l'<,iimyczc.tr.trdrn1n±nyü IK.:u<L Ni:lvé:n;;;11J:~t~ CS' hc~frdórck l:V(o~an:fktr,§ 

!'.ü:11ie ló'f'u1é:ilx~rrv~deími TcrfücL vabmcnt! GödiJfüiU A1~bm:éum1n: fl!.'.~-ull'.~w~~t:vód'efo";u Terfüd:, 

'11z: O~~J:igü::; T crüle.t1tt!ndie:z.e~.ü lré!rvrö~ s:zötó 2003„ ~ve XX.\l'l ed1rvé:i.yi1c~t l(<Jirli"!í'y é:t: a. llhrcl'<I[kc;1;ü 

!\g.gSl'.11111~(:!r.:~.d~\ Ji'~'.11iúlctlri:;nck:T.ésl 'Jr'c~"vcrd.r ~z:.ii·iá 21'.J\Gli. c':vi !] ){UV, Eö1~v.:'nyht:c~• 1(L1/fli1:1l·l ;.r;fü;1&iinolt 

(lffSJ'.:Ígc:ct; 2ik<i:1iúg:í~Lt h<iL<lzat dvezde:; 

l!ili:!El:td[eLt 'k.c:1:dendó 1,c1:iltcu 1~vez:ct.ct! korJhb:m is lig,a,;;~aJds:l:~mrk ~td:J1[~zoligM~at1&s,1mak rm.,gii:.~fdceLr 

t1;1rt1nl1.ua;.'.Q:1•„ ;;1bl:l:h1 vd:l:tozáS: .felc:.n l~:füh!lzRgúlat srn:;,\.n F\'.!.'.Hl vfü:t:dr:;L "·' eú:fki.tu:ve~tdmi. s·zc.Jiilp-Otlefodt 
~-.i:c:mdt'c1,1 i;_:adur:d'ó r.c~n:i[e:t övcz„cti lch;~c,fo:üá15<ie licnyúit\1tt S'z_;~f:1.tl]yó:z1i:\Ü 'i!"L'l:\í ~:irr:.:2dm.>:•TZ.i~., 11,l'l::!'y 1rd1~1'l 

cl't!""~E· t0ugp1,ic;;Ji~u111k ad;tt'szöl'g:állat1i:s:<t sz1.·rintr •. itlt"l1.é .. tz OTrT-h~1.~ 1'111\:\gjdent: ld~avánJ.lásl'öli, !a dt:é'.1;~s 

4 

Döntést nem igénylő észrevétel, 
tudomásul vétele javasolt. 

Döntést nem igénylő észrevétel, 
tudomásul vétele javasolt. 

Döntést nem igénylő észrevétel, 
tudomásul vétele javasolt. 

Döntést nem igénylő észrevétel, 
tudomásul vétele javasolt. 

Döntést nem igénylő észrevétel, 
tudomásul vétele javasolt. 

Döntést nem igénylő észrevétel, 
tudomásul vétele javasolt. 

Döntést nem igénylő észrevétel, 
tudomásul vétele javasolt. 



fül:c:ftcUltc1:1ílk llih'~g cgynMtsn:~k cgyértdml:ict11. C~1szcrü lett vol!n;~ lq_;n,!úhh 1;;:íhl1 ~12';ttc1:-: fonm\h:fü a;: dve?c;ui 

fic:;bk \1;.r1tC<i1z:<is:Je ös;szdúgli;iJnH', lhfJP.,Y egytész.~ rn 1nódo:mld:s kd1<rn:y~:n 1~yomo11: ~;ö·vc1r1c:J). ~e:gycn.„ 11n<"is:ré,;:n 

dk,1:11ii;1iul'Jret:d· [t:g:vcia: a1x: ~>;gyc:;J cívaic'.thcz l<uioz.ü goza1bá1.ly"1zá:ú1 ck\ir~sok béF11yüifcJU\ ft~tvdokwfü:1i!C<Í:Ci1\\ 

;-;:~euimrr ll~uvez:eut L11t'icfosfo'is~1k011\ bvüll v:Htazmtan.sága. 

"'!:Od'"'""l'J.\!cJC,, 111c1.,;,1· ibl: egyes 
1; Ll KmrnL rcntrfe,!é~li sz:c:riincii kö1·niyczcrt vizsgálat foföiytaitastll ai tdcpül6s:i·crxfoz.i:'Rn csz:köz:ök j10l\:n 

fo1Jiiii~~·1ingataitla:, ~11116d10sit;l.isa1 :\<01r:fo ligazg.í!.t16ságun1k tucfo1n?i::;a S7.corinu li1.<~Hn1 tiSt:v~nl. m1z:g. ::\;:iílks~gt'.S: ez·::n 

l:Z:errn'. fecwJk:ritu c1Cifrdisaitn;tk ffigydctnhcv~ftde. 

4. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
FKl-KHO: 2735/2018. 

y~ fo\ifüllif~ V'éftf"l~'S· :s2:aQ1afi1fZ<J1!.il lé~f(Vl!Zc.:t(éfü!k 3,:;,, 
1{1iÍ v nm11ímqi;11m1.:.nK hllt:oc.t:(~Siti.L;1s;11 sl.í.l veg11ész:re: 

,,}\. V-OJU .ieM (fm~ll.ów·izek m:11:.ih-e é:s: ll}arRi ~Jvez:etl. LertHeuen: 

Döntést nem igénylő észrevétel, 
tudomásul vétele javasolt. 

Elfogadásra javasolt észrevétel. 
Az érintett szervezetek véleményének 
kiértékelését követően lehet indokolt 
az eljárás folytatása. 

Elfogadásra javasolt észrevétel. 
<fi 

1.'1'.':t'Yl\Í\l!Cl\[c;;l'.f!:s:(i 

terfl1let: foH1rntm1áts;füaz éji: rcr:Y<folllll\.:fie~s.lenil mt.ikJ.i<rfi-s"'lhez: A rendelet tervezete felülvizsgálatra, 
eL vah11u]i~1:tt <~ vfzu !>lporlt és Ji céliiáu ·szükség esetén javításra kerül. 

Hm~)[ó, cs:úr~~1:k.ldköt~) inety. arntecrnyfö.et11 a V[2~f!.;\&z:iCU11u1.<.i;:1<a1 (l!~>o tl~::v-:::1<.1..:-m1'vs(~sl'.c~11 nternn: 

a: Hseder. a ptfffri wói>·, a 11i:::fána e.1: ,a 1•.i:::ek ú.ll!af 
·;~„,,.:-„;,19·„,,-,,1P1:,,,~11 fcnd1et«:!:l.f frasi::eráJátútál, lww::rws:il'úsd!róJ', Fa!amfw· i'!S~'f!,Ji'r.i!tP ,(f. rr~6g_'1Tf::t; 

mi:!devi~·'!::dé~~é /Jen· kd.1:-::fcé.wJmdt é«< .farta!mié.1'1r.t t·avratfw::.ú :\Zúllr:íi 8'3/201:41.. 
~Ul!t 1!4\J) E<.1N1íU. rre1rndle[eU :!.~ Q.}f. faelkez<lés{!', va~m1rnÜtt1: .rn h:rusrn~c1sfüi!s;,~C 8. 3.~ (2:}1 b:) f.x~ke·zd\ese' 
f;11~lllt'11mn7~l'~] 

me·gKc:n~!;1iti(e··rt~ SíCa1K.:111:ni(Jsw1g11 :iy1:;n~111ügraw1st ;1d' ikL 
A ':i'.J.<1:!klin;J1li();~;:Dgn ;;fü;b~r.u.~~J<Ll;t~;u1'an ~:í:tll{S''l:~ge;§ lkúl~.fücsclket .mmdyek lhell.'1!:<t'1sw mdk:Ut ai. 

1m'.L1rwuseg1, um1wse~;l is, iiiIJ<llmfüitsi; w(szmuyinőL~\t,. ;ne: <kvú11;- és 
lbi[O§ lit.u:tá$ lhek.Jv·ettke.lése fü~m 

lit<Jgy ameumyilb:e1T1 az: efüdye&<.:ésre kc[tMú ú] ijiucsfnméunyek vu2~cutan.~isa, 

cs;]pl'.lll\l.~l\{.Vlil'. dve:r.eré~ ktl~zlizemi tráf <á:i'.;«1Ulla~ 01rtegoldotlf., Uo1v:J:fuM rnem lkdefikczuk 
~1:,{íuü~z.111ítlá·~»tí dl\ lkrn111~l!t1\lllili.Úlú§t'ó~ dté11ii~ mind§eg:_@ valam11mll 111em éd1rnt 

sá1:.1j;f,l( é§ vfizfo]1zu~ véd~i.l:eL'lHeté~, a: egyes kö:::ivdefr.en kc!rws::.erií'11] indok 

§::1,l'lit.iiNff0.~'1'.Q;!{:\m MN.1!1Wi1'!.<;1ff(/f SZl'..1'!6 )]ij/Wrf. 1(XrtL 2.l~)-~ Kmm .. 1·en<l1E,:llf.~ I!. mefréldell 4L 
vaM<lzatUa :>izerrifillt ltrev.rmás. és l<.űz:remiílk·Mis fo~tétde: t'tem .31z. 07[<\J-lU[([J vfa:véde'luuui 
s;n:~m1:)n1nll:)<l\J s;r;;11.k'.t1a~os~:llR~3 f:taij.ii:skttirrel! nei:n re~t<le[ikeijl~. 

S. Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 

01348-0023/2018 
llre.lkez:d~-S\~tr kéujrrk rnz. ::u[ábföbk ;:;.x:c:Flntr krcg;ész:őteni: 

Ce'1,filéte11· -kiizegés:ségú'.~yi ... 1Jk1okbdt- Fe:w:dá/Jb .... " 

!\ U(k §(S), JJ\ölk.enfé;;éli kérjük mód'n<ifüHt! úgy„ hegy:. 
''Si! ,<;;zé!m1yt'1'::: crU.1t(.1tl1MtEanlt~isa: J~i;· a- tú::dtott :rzem1;Nczek s:.íkfl.u:s::l<'isa cwk 1Nc'lif4>Rr!u1'11~.f!{;.\at' 
é: ''Tri:.(·'o4~ .• &1: lb:1nire::<'!:tw!'dehni' 1!erfitel'" állal aem <lrlút:ell' liecfpiúfrre 1rem 
etv:ffd;;t'pz:•xfll!. kon~::ertl:· is: .1·:airs::edii x:emcyvl:..ti:~:::1Ir:á kI''>.51!1.-endé:::c!ss-e[ 111t!geage1I.fötc 
eser'i/'Jen:, mt'.d\.'eÍ.::: teníletén: látüfo~'!!J eugedút(vrd 1·endétk'1.~:::;?i kút' Mre . .,;iik" 

A.z: (5\, beR::cz:doi.s- d:;-d rnundaurésLct azc'.rtt.favasnijtl!k k.~vct111lii„ mert eHent:t.1wndás:ban fdi[ :11 tHl hellcz:d'és: 
m)' pm11~f1im1lik. cls:t:i· m.mnd!atrrésze.veL Továbbá Uga:zg;.1tódgunk vé:l'emenye s:r0.1<in~ a:z: ,1.[y::rn f.:ertílct:<C'.keL~, 
Jlh:>[ a1 vcz:c:tC.:ke:; ~;iiz:dlla~ás J:üzrr.1.51'ttnH., Ott' a: sz:e1.1nyvfzeHá1as ~1üztosie<isa rs iind(\lknll'. 

s 

Döntést nem igénylő észrevétel, 
tudomásul vétele javasolt. 

Döntést nem igénylő észrevétel, 
tudomásul vétele javasolt. 

Döntést nem igénylő észrevétel, 
tudomásul vétele javasolt. 

Elfogadásra javasolt észrevétel. 
Az előírás kiegészítésre kerül a 
javaslatnak megfelelően. 

Elfogadásra nem javasolt észrevétel. 
A 10.§ (4) bekezdés kiegészítése alapján 
már nincs ellentmondás a két bekezdés 
között. 



6. Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

36300/2368-1/2018. ált. 
-tGú~EB°fWi v;f;:.;$-ucleiu~ltssl:c:r&ew'li r.eiiv~irr~~1~:1 Tt~vT 't&.~~LsTsiil&;flyiaü!~-a:lk- :ti:i.O<lbiE1~~~1~óll~ -~ 
lkaOL1sííll1nólii.nvé~J:cfie:m1tmf 6s <..li boz:z:ii1 (~gyc:s tiir.JHweL'llJJ'C:K h1s1iód>::t:xfü~s.:~ról s:z1&ló :m 111. b1v 
fJOC\!l[~ll. 24. § (!} ibelk:l'iz~ft.ts,t, vaJ<111n:írnt'. ai 1~;,~ 

t'.d,?:11til1~.é~:re110:c:;c:é:'~·n csz:kdz:~ik:~,61!, ·1terilamn:inntl 11:gye~ 
], li 1i/2:~J ll :t i()ff. & .. ) Km:o.T" l'l~m~dd ]?L §-~. 

Tájél<nztaUom nmrA1hL'1'1·, hog,y a, \N.~ílem11\':nvcí.<:~11 

vemai11Ü. 

7. Budapest főváros Kormányhivatala 
Népegészségügyi Főosztály 
BP /PN EF-TKl/01429-4/2018; BP /PN EF-TKl/01430-4/2018 
G'C.-dölf<J; •\iámf,:. tefepúllésvendezésí> es:zllí.C.z.elriefo: áUbgó f'efl.Uv:1iz.sgá.fa,t'ai t!élemér1~<ezése1"ek: eg;yezte:ié-s:1i 
eiférasábam: a .nét1eg/:0szsé.cgtiigy,i r-e:1a:iJlaiköféter:i1 el[.3n6 BQidaµes~ Fö1~áms 1:<'.(1'frt-ianyh1\1afata (8' 
1ovál'.1f.l1'.albaF.i: Bi::L\H} a íervezeieft az afábbi észlfe,vét.e:lf&O e.[fc~g_:ad'f.&: . 

A. r:nd·rJ<0sfü3ssaJ é::rinCeit\ területeken a; fel's;r11c alaft~' 1;11iz:e1~: •;ré,Seim~f<!5~\ s7.Ji,:ó 2112,12.0(14, ((VtL 2 q Korm. 
rer:-idl::lét eföírasairai \!afcmnint a s2eli'llT!lfE!Z:e:lt ferrli11ef:e:k r;r!i'e1Ciib0ű káfrmemtesieésére, i'<ez:e(es:é:re fol'.1:ozc,t'f 
t?g,y~ülJ1et keLíl foi;<'fiit:ani. 

8. Nemzeti fejlesztési Minisztérium 
Repülőtéri és Légiforgalmi Hatósági Főosztály 

nem küldött észrevételt 

9. Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala 
Közlekedési és fogyasztóvédelmi Főosztály 

nem küldött észrevételt 

10. Miniszterelnökség 
Örökségvédelmi Hatósági Főosztály 

nem küldött észrevételt 

11. Pest Megyei Kormányhivat~I Érdi Járási Hivatala 
Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 

PE-06/0R/973-4/2018 

Döntést nem igénylő észrevétel, 
tudomásul vétele javasolt. 

Döntést nem igénylő észrevétel, 
tudomásul vétele javasolt. 

;1· ;;,;.,'111 Elfogadásra nem javasolt észrevétel. 
:üoL 1'(:t:vcc·etc . , r.~ifrisx;;;::i A premontrei rend alapításának 900. 

;nuQTnd di;·<>ó:ú::i'.arn1 k6td::sd.;)~·,. L::'.pp-.~n nmd;, l' 
ö'.okumcm:i . .r.iá évfordulójához kapcsolódó fejleszté-

L-:t'i.';í„11 l':~,:;rctern müecrJ(1ci kfünye:r.crén b::lii'l '.l lh»:mG\ct1·ei 
fo1:m.<ÍLisr1, :ir, Űct'filékl v:1;b iír.e:,;,,t{~'.;·;~ "'Ct Fd 

kell 

·ni:.:'11rn'-"'2"'''d.:'.ln:n sekkel összefüggő feladatokról" szóló 

p.5!.!:unuw.~1 1726/2017.{X.10.) Korm.határozat 8. 
q,.;;:W.'lfni~ll.'.U.J l',HLJ•C 1.'CJ<C'>.Lt {dh{<,1ui!; J, pontja rögzíti, hogy 

l' rd:::pükst>': ','(l\L:l'lkr;;<;,:., a Gödöllői Premontrei Perjelség 
·c:ztrKse\•es, i:fo,~lk:sl~f'~"edldrnü /1 

,s~vi~H.'t (nv . . hitéleti és oktatási feladatainak 
){,'l}\'.IX!. [CH\kk:i: (:t l·•f"úbbi.·.1ldnn: t<nrnL. i•cnckkt) LOJ,!;'.clt,:r:tck ié'.edr1( :'.l l'•:'.ndd<:t H elősegítése érdekében - vizsgálja meg a 

x1:1kÍrdl•.rúk. óröé.,_sti'.'.;;vé1.k\.i;';'l~ h1·1irr1i:r.trJ.d:-rn:fnyh;m 1L1<:::>.!.L'"';!;'"r..u":''"·'J'. éctll'.Li(:vc~d~~l~1IL-Í: ~et\f _s:écr::;iu: G "d „ 11 „ 4948 14 4949 4951/12 
kell 1·11•,,;c;h::i.ú1:G·JLtl :l.'-c óróks•!:Q.".'·{~.;~dcmmd éiÜm0 r'.1: ,.„,,,,""''''"'·'''·1 ·\:t.crw1[ 0 "f·d·"'''i\»-'C ·-e:: 0 0 0 /' / / 1 

r,:k.:p-üléf:r<ctkk'.;:c•;;!>n .;:sc:b~'zukct. 
1 

' „, "" 'i'' ·"· ·" , 4951/2, 4951/4, 4951/6, 4939, 4938, 
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4951/8, 4953/2, 4954/2, 4950 helyrajzi 
számokon felvett, a Magyar Állam 
tulajdonát képező, a Szent István 
Egyetem vagyon-kezelésében lévő 
területeknek a Gödöllői Premontrei 
Perjelség részére történő ingyenes 
tulajdonba adásának lehetőségét, és 
készítsen előterjesztést a Kormány 
részére az átadásra javasolt 
ingatlanokról." 
Az észrevételezett változtatások a 
Gödöllő város hatályos Település
szerkezeti Tervében már korábban 
rögzített területfelhasználási egységek 
megnevezésének a 314/2012.(Xl.8.) 



Korm.rendeletnek megfelelő 
harmonizációjára és a kormány

határozattal összefüggésben a 

területfelhasználási egységek határ

vonalainak pontosítására térnek ki. 

Az észrevételben megfogalmazott 

elvárások a településrendezési 

eszközök jelen módosítása alapján 
kidolgozott konkrét tervek ismeretében 

érvényesíthetők. 

Gödöllő város a teljes közigazgatási 

területet feldolgozó, jóváhagyott 
örökségvédelmi hatástanulmánnyal 

rendelkezik. A 115 oldalas 
hatástanulmány 55 oldalon foglalja 

össze Gödöllő város épített környezeti 

örökségének a településrendezési 

összefüggéseit, míg a régészeti fejezet 
56 oldalon részletezi - a lelőhelyek 

részletes ismertetésével - a régészeti 

örökség területi egységeit és értékeit. 
Az örökségvédelmi hatástanulmány 

2012-ben felülvizsgálatra került és ahol 

újabb ismeretek álltak rendelkezésre, 

azok beépültek a dokumentációba 
(például a régészeti lelőhelyek részletes 

leírása) . 
. Az örökségvédelmi hatástanulmány 

kiegészítése, megállapításainak 
módosítása nem vált szükségessé sem a 

településrendezési eszközök legutóbbi 

módosítása, sem a Települési Arculati 

Kézikönyv és a településképi rendelet 

me~~lk~tása során(?91J.). 

(:nn.t•:ns.eQ:eikl;,.j r.i·é;o;zd'iiigg;és!iK·u i':, :~?:JJl;.,:~:·ct~~'m:'k ,fre:'.:cufr '· konfür:Elfogadásra nem javasolt észrevétel. 
IKigy m:inó'i~zd( ;;i:,: Öl'.ökúgvúkln.Az örökségvédelmi hatástanulmány 
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2012-ben felülvizsgálatra került és ahol 

újabb ismeretek álltak rendelkezésre, 

azok beépültek a dokumentációba 
(például a régészeti lelőhelyek részletes 

leírása). 
Az örökségvédelmi hatástanulmány 

kiegészítése, megállapításainak 

.módosítása nem vált szükségessé sem a 
településrendezési eszközök legutóbbi 

módosítása, sem a Települési Arculati 

Kézikönyv és a településképi rendelet 

megalkotása során {2017.). 

Jelen tervfelülvizsgálat kötelező 

jogszabályi harmonizáció miatt vált 
szükségessé. Az eszközölt módosítások 

nem befolyásolják a régészeti érdekű 

területeket, illetve régészeti lelőhelyek 

területét. 

Lásd még: előző bekezdés 



·;nr:i.t ·i L t!i·::g-·J:.tÍ .ós·í l:n ·n:;'._/ .. ~. t~·:)[1 d.nL~1n::;_ ·,)y .:rJ 

h 0 ?'",c-!''l1'•,Í';C'i'o''I''(• i ·"''>'' 1 kd\ tCf?C:tl'.J.Í: 

t.::.01>.~ -~ (L]! bf:kl~'.ó'3é:; 

(á!.J.munLí1~:1~1 ér:trá~~H ré~~zi:~n :rl:1~ 

'itl'e,t!;fi.~!;:.'d~"- pdi'ln·., é;; ídir:::; foLüJeró} 

1!,r/, .1c7,i. .. 1h:jbi r !>':tb:',l· ,:Döntést nem igénylő észrevétel, 
tudomásul vétele javasolt. 

1:m·:ihb:,7J;r.)""1:,: Kiii> . l L ~; éo.di:r.dKn Nem építési szabályzatot érintő 
i<rJ.den:i :ihv: ilhrnk. · figyelemfelhívás. A hivatkozott 

, . előírásokat az adott beruházás 
;1s.,.,r:1LL , , , 

br.:1uh;,,_,"'''L)., ít tivik:ii·.H·''""·n 1-,;~·~::-,,„1tervezesekor, engedelyeztetesekor kell 
betartani. 

:•1LLi1;.,Ji:·,orr·11:1„"'" ::1.1 r-i;oöntést nem igénylő észrevétel, 

„, 
1 '~·~1·~:'t''.~?~'"tudomásul vétele javasolt. 

1:·1.....Lü_,__,..í_ -ti _._. ~) , , , • , , • „ 
,.nkL,úd.i:r;(Nem ep1tes1 szabalyzatot ennto 

"·
1·ifigyelemfelhívás. A hivatkozott 
előírásokat az adott beruházás 

,„„,.~1„.,.,, .• ,,~,c 1:ó1:1bm1~ .. :-1cr.:i niuo: h:n0~~tervezésekor, engedélyeztetésekor kell 
e:;"·" lié1t<'i:-.,í1~obeta rta ni. 

l:J>~''\1\'.t.~i'.'.Í.'>:<:d \{,1,pc::101:i;I\ 

1P.~~J.Z\J/i-zCi ('cégé;-;;':(, 

:i1haiJ a l:;.:•lys;:LJl.oiJ.1 l·ÜtCÓ' 

„fo d.-1kum:::nt:libís:'" 

- /~ IT(ót'C". 22. ~; 

iJJik\t'fü('.t\'(iici:ó O•::l~111 

i:Jfü1:ni) h·;i d/{,7~cr(~~. n~gr~ ~~;:/f 

1rc',:.t1_;;::,~':fü:«: l'''ii:'.;;·:~J};tl;,1 1::\'.l11t ;:.1cgi:r:.wa1q.1xr1-r.,k ,;ze1111nt 1te 

b~·1·.ul~iÚ:·: "Inl(;s 

lx~irr.il1.~r::i1s 1'.ottYi:ncü v;it:c~;nu,e, r:epJ(,~cén 

·:1L.·2riLH lu J. fdtirá.t' .1 tud.C<.1~11~nvrn: [;:mei:cC•ckd 

J<.:)i\' .. 22. bd·.:,_,,xlésc ahJJjil~· :) [{'g~:::rx~r~ fd.:1d:1tok:i1; :r. 
lf.1né'.::ii.1at.í.m1:h·;tl"i·a. 

b.cmh:í,zó l~ii 1hs~'i','é'tS<:l·~GéL ,, Kó1:v. l9. § 
1'·t\!,.:'.'~/;e1 i Cd:r .. :.i:lt·tUát.:ís l1<HÚSÚF~ .:Í.L' :t.l:1,p1i11 
e ~u.:'1t:1J1t1i,zz~~. 

~\'. § (4) lx:b:z.J,&,;.~ '~ttck11~lx1L 

:traku. '.\ Knnn. t"':Gt·d.tk'.t !:\, tHd'lékk: 

- ;\ [<iiv.„ 2'.2. ·:~ (:2) !nd"·zdi•s(,' sz1.'l'int ·i::ilürnuoki-:al j:tr:Ú Ílt."C·:rl.1 h:í~nk c!i\k.~:szí.:c:~<" sor:Í:t '"'kÍí'.('l•2S r~·~~·'.'.;::t.( 
ddzu.m.~múci-<'> (:•; r:ov:.föui;1;[ducr,: E[tD) b;.~;;:ó:lwt.(i, küb:iir;-iiscn ·t i'?il;dc.;:ádo:-ki.1·:ihc;·..:1:ísl1ro'.)Z 

Íii.(diiléshe:1.; tlf..'t:l\ arngyf.Jn'U~t;t:t.:L; ('Sc'tén ~. b-::culh:i:;:-;'1 :l'l. FHU fo:'.·~zú,~st'\"d r'~~kú:isni i-ug\1stdt i"''"·"'·''"~'''"'·": 
LiK·p;. 

kkíhdynr:l; n•::m n:úr.6:.;(j/_éi \\ot•-:ílctctt ·D·-ddmu11k.íJ: '.'.o::ín 
2-~. §-ihm fogL::r.lo.k s2.<.:r~m kel.! d[iff1ii. 

1.\ r'.~:2n·t.i.(:kkd ,;~i.~,·:,:;;b:urgb:10 ,jde;~~~m,~ '.t1n1~.' ·~'::;~I.Í'<;~:;. ön1k~·1~·2~(-~~'c\:11::kitú í'u.1::.'1st:l'.l.túnm·r;; Elfogadásra nem javasolt észrevétel. 
~:.g:r·~~Gl.('l.·~i·3t~t kc.-~.~!'.::t6en 1lud1uk ::l t2Jlcpüf:.~-sn~1tl1i\,.:J~·~:-\-i rn.ódosíisLi.;;Ü 
,;.,tékdn[ s•'.„;w,pomhGödöllő város a teljes közigazgatási 
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területet feldolgozó, jóváhagyott 
örökségvédelmi hatástanulmánnyal 
rendelkezik. Az örökségvédelmi 
hatástanulmány kiegészítése, 
megállapításainak módosítása szakmai 
álláspontunk szerint nem szükséges, 
ugyanis az eszközölt módosítások nem 

érintik az épített és régészeti örökséget. 
Lásd még: előző bekezdésekben 
összefoglalt válaszok. 



12. Pest Megyei Kormányhivatal 
Földügyi és Földmérési Osztály 
10.146-2/2018 

A vetemef\ye·z.ésre me.gkül.dött egyez.t.efést d:Okmnentácró a1a1*ili11 a 1'.etem.le.g:é lecvrnócfosf!ás soran 
az a.tabb> !errnnCífőkltemalet.ek ővez.eH átisornfásá.~ fervez:lk: 

:r~as szar:nnn:at jeCéílt ~akdöveze.tíl á.tsorn!ásra (errvezeJt a Peficzei &ló• utca paratCan oldalán 
emi:efyezf<:.edó (vo[t!]: zánkertt telíQílet. Tekrrll'eltel wa, h0'9,Y az é:rili1fett terü:lel je1'e11{éfa· rré.s:zb.en1 rnár beep1fü, 
az o.v.Blzefi a~somtas. el!e1m kifogásfr nem ernefek. 

5-©s szárn:n1:aU fefö!t, ·szirtl'ét11 lakdövez:efü' áfsornfasrn. terve·zeft a 0:1194.115.6:~ 15·7. ©'·194/178', 
(TJ~9A'S11ff9c.200J, (i),1,g4J/Z1J4. és ~})1!g4'l2.49• fi1rs:z.-t!, 111i1egJ:öz:e.ílítde111: 0:,7 ha nag,yság;lii:, tefepO:r.ési v1isz:o.utyl.atbam: 
atlagosITTat giy,eli1g,ébb mlnős:égd1 temi.dfől'dterűlet. Tektnt!elf.el arra, ho~:Y Gödöl!ő vams belferülefé11~ 
J,ele~1tms: me:l!1.n.y,iség,Q1 be:épíle:Hen lerul'eR tatálhafó1, valamrnt h.ivalk.ozva1 a fem1:öföld véd'elrné:rélll szól0 
200JT.. év,ii CXXPX. f1tkvény tlovábbiakban,: Tívt)! füB. §1 (2.}' bek:e-z.désémek b1b por11fiabart fog,fallakra1, az: 
d1tezeti áts0mlásti10.z: 1;üncs. lehetőségem t1ouáfáfUJlnl. 

. 10J~es;-szaÍinlilnai:-1<ir~lti, siirntirni takóöveieti á.rsoriolásiá. térve@&,(\(' a ö@es ~fl 'hrsz:-ú tcÚÖlei. és 
ata®uéseik. Az. érinfett terület Clvez:e!t afsorofása!iaz: a Földügyű és Fdld1n.éréso Osztály jog;eföd'j'e 1'0.249'-' 
4.12CI08!. szamm1 l'\0•m311aJUllt, az:onban tekiuttel(ef arria, hogy a: ferület'en1 betm feléflf:ős memnyiségbem: 
tafallh:a!P: áHag:osnáll iobb: minöség:~l: terrm'.ífől'd is, e.feng;e.dh.eleHennelk latomi fGOhfvnii éli figyelmet a lTvL 1' 11

• 

§ (2:)1 és (\3:í lbekezdé.seibe1rn fogta[fakra. 
~a-as. számmav telitillt, szintéli1i lak.Óöve·z:elú á~s011Űl1ásra terneze,~f a 0>226· és @2:2.B: husz:-Ci f.Gl'IITJet és 

ataMrréseil!.z. Tekinf:effeli arra, hogy az éuintelt lerm6told' átlagosrnal jobb rminőség:lih., vara.mint hiiva~kozva a 
TP\?1L 6fü'., §! ~2); belkezd'és a): és b); paí:1~fában fo~J,fa((alkria, az övezeH áts0rara:st\oz: nincs feh.elősé:gen;i 
1!10,zz:á(áfuln U. 

2:5:-©s, sz:ámr11~ali 1:erarn, kütönte~e:s ovez:elbe sarnlmt k.fw:int a: ű 11 33#7-9 fhfsz:-ú. össz:es61J1 
m,1::g:kdzerntöeli1! 1. !la na~yságú,. tefepWésn viszonylatban á:tfa.g:os~1áJ Iobb n:tinőség!Dí lermöfötdierfüetr. 
Tekimfe;tfe( an-a:. hog,y· a fejtesztés egy már meg,févői telepheJy bövftesét szotgál1~ai. az: atsomlas eUec:t 
l<:ifogast li1em emelek, az:'oHban úe~hivom a Hg,ye{t.neC a· Tfvt 1i t. §;-áb:a1;11 fogiallalhai. 

- V~ Jel'ÜJ, Ofü631 !wsz-ú teuűleten t-errvezelt iJf kiafa!<Ltásai eUen l<iío.gást1 nem emel1ek fekénteUet! acra1„ 
fnog;y, az: é:rimfelt te.r;r;m6főfdl átfa:g;osnál gyengébb r:Tüutőségtl. 

-----A\-tervbe.1~-5:z,e;,e prcr-·füvaba1 tertl.l.ete-i<···i«mteRile]T;-mezcrg,a;z'dasá.gi-lhasiii~0a1as:·-ai~ff-áiló. 

f:euni!dféildterrfüelet li1em érintenek, i'g.y ö.vez:efü átsouolás:Qil<.:~a~ kapcso.latlban ha('ásköri l!lián),!abam 
í:1Y,ifa:H:<'oz:rn11 ní11cs: m:ooor;mban. 

Söd:~u:Q', va,_o_s.-r-.er~i1~te-te~o~.s-sz_e_s_e_1u_6_19'2:,3if1ie~l'á.li, au1elynek 64.ü: %-a tern1ofamTet EbMT-i 
mieei:dgfo!2á.aság:rta.g naszm:isif.olt terül~~ 1258, 78· hektár «e:·z: a1 tefies terüre~ W,,3> %""31)1. Az alláb!Jö tablázafi a 
reJepfilfes. l.!iszonyi!atal)aílJ megl.1é:vö, attagosna~ fonb mín©ségü te1ir11öföl'dlerulelek ma:vetési ágat rmínós:égí 
aS4:MJy:a.u és. terule(nagy,ság;á! mu~at):ai az adott rm.1livelésl ágban att!ag0s auanyK:omina éritek: 
m1egj,eföleséveiL 

szántó 

Mff:lőSé!!l.ü oszfál'v 

' . 
' 

3 

2. 
3' 

' 
' 

i·.' 

1i~6.9 )87' 

475„~ i33 

42A4!t1 
4,,1'5 

Döntést nem igénylő észrevétel, 
tudomásul vétele javasolt. 

Döntést nem igénylő észrevétel, 
tudomásul vétele javasolt. 
A tervezet nem tartalmazza a terület 
átsorolását. 

Döntést nem igénylő észrevétel, 
tudomásul vétele javasolt. 

Döntést nem igénylő észrevétel, 
tudomásul vétele javasolt. 
A tervezet nem tartalmazza a terület 
átsorolását. 

Döntést nem igénylő észrevétel, 
tudomásul vétele javasolt. 

Döntést nem igénylő észrevétel, 
tudomásul vétele javasolt. 

Döntést nem igénylő észrevétel, 
tudomásul vétele javasolt. 

Döntést nem igénylő észrevétel, 
tudomásul vétele javasolt. 

A termoföfd 'íiéd'elrrné~óll szól.ó 200,7, 1M CXXIX. .. t0fívérw flifm.11 tautarmazz:a a tevr.nélfüiC«frot Döntést nem igénylő észrevétel, 
széilcJ. t994. élbi IL V. td!Vé:n.ybfü kfemelti, a termdfötd lh.asznosútásávafi, a fOkfvé<tlletemmeL, a tal.ati 
véd'efmeve~. és. ai g;y0.mi5tcsülleívé1w telepfféséne.f< enge0:élyez:esé:veij, lilJyiG\.lát1J.arPásáva1J 1.<:apcsal1a.tos ún tudomásul vétele javasolt. 
nmd'elf<:e.z:éseke.t 

Felfüvom ff9yel'mét, hogy a1 h!vatka·z:oll törvény rondelke·zéseíl sz(g:cmuam1 védtk az: átlagosnál 
!obb1 rrn:fn6'ség:ű teumöfüldlerűCetel'<:e~, metyek igé1üybevé.teférre kizaFó[ag id6l'egeseí:1i, via~amí~11~ !helyhez: 
kőffüt befül'tázás; eseten kerifühet s0r. Hel:y!1ez l<ötalt ígenybevet'efnek kell fekint:en1i ai megtévéí 
fetesffürmér;i,yel< Mvl(ését„ közlekedésű és. közmÜI kapcsouatainak k.iépfü~sét, valamni'nt a bány:a~ilz.e.met és az 
eg:}1é.fu· ter:rnesz:e.ti kincsek kíternri:e!ésétiez szükséges l'efestt11~en:yt 

K&iem,. 1'109,y, teuvezéstik során l.eg,yeflek figyelemmel a termőföld védelmer,őU szóló t0.rvéoy 
aUag;osttáJ jobb minőseg:ű termőfö{dferi:Hetekre vonatkozó rendelkezéseire, hiszen ai késő!Qb~ más 
céfú lhcas:wosítas: engedéL'yezesére irányulö kérelem: föfcffr\ivatal'i efölral'asa sarán az: illetékes farasi 
f'01dti1ivatalJ rs, - széleskörű mérle.gelési Jogköre mellett -e törvényi! elfürrások: a[apjan fog dőnte11r az: 
eog.ed'ely rnegad'ásár,ól, vagy rnegtagadásaról. Az emlütett széleskőriü mérlegelés; e9yik s-zenipont1'a a; 
tennófötd men1:1.yiségi1 védelm.e tek.irntetében az is .. h.ogy· a telepüfes beJlerüleXé1,1 található-e. az adott cél 
n1egva.lösüás:ára alkalmas. azonban még fo.I nern használti terrület.. !Ezzel K.apcsolatban fé.lj'ek.oz.ta!om, 
l1.ogy Gödöllő Varos belterületén 1394 darab i.ngatlan szerepel az ingatlan-nyilvántartásban 
beépítetlen területként,, melyak összterülete 192t0262. ha, E tény figyelembe.vételével újabb 
termöfőldter,ületek tervezett i(:lénybevétele jelenleg nem támogatható\ 
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A Tajél<:azJat'óbat1J részlete·z.ern fogs:z:aMJy1i eftfüás<Dkbóli förüosnak talj\Qrin k1'emeJnr a füfdved'efrníl 
efj;arasrra, valrui;t1'M az Onkormányz.atolcra, vonxitkozó· el<iTrasokaL 

A nvt. 2.Q\~3. mo.vember ~-e\leO baMiybe l'.épe@ módoslfti3sa l:<;űt0m1 j;e.~1;szaba[yú uem.d'elkez.eseket 
f.actlafm~ a1 tel!e.pűlé.sriendezé.sí f.EHVek: vefo.m&\yezési1 etlá!íáS'.ií.~a, vo.mat:ll:oz.ó(ag;. E00:eli:i me:gfer.etően 
a1 fi\flldlh:ilha(alnak:, mtn!: \léleményezd, nat©.sagnak·. ve.remény,ev.eU ét~én)l1l kern szerezni! annak, li10gy a1 
fle.éjpíféSJ1e sz:a.n:t Ceraretelli kifeldlése (ehetös.ég1 sz:efíint( a g,ye:r:r.géJtibí mni0őseg,lilí ~eimnöfötdeken, a lehel~' 
legkisebb mér:tél<:ü ter.mofdldJ cgé0>ybevéteféw~u töFfé01:e0. A vélemém,w kcadasa: sor.ám: ~rg,y.erennm.ell kell 
fem.liti to,v,ábM aura rs. hogy az: e9íye~:efesi, etyáliCis riesz:é!: képez:©, f'öl'dfész:letel<:KeJ sz:omsz:éabs 
f.e{i]jl;r0féll0:el'<i rrn.e.gifelető mez:őgaz:daság1: nas.7.'110s.tfásáf1 az: dvez:eft átsor0lás sz:eriintfi t'em!lle.t~ffefhas.zná1:;fa me, 
akadáfynzzai. Az egyezJ'elé.s:i e!fár:cís. s0rrán a1 föl'dhí:<.<atafna!K l<íföga.sJ: kel;U emefnre. az: é>v~zet't átsor0fas. 
ellem abban az: aselben, fira a (e.rep0.fes•e1:1:dez,faó e«;;zl(i51z: kesz:ttese„ vagy· 0M'.l<if0.sl;fás<L arap/ám: lkifel:Olt: 
fD:e:építésre: sz.anc tenfHetek íé!bbség,élrie:~ atla.g:a:sr:táU f,obbi OT;Üm'.íségü te:n;nöfítll<'felk'et erimte1m:!k, e.s. é3l 

beépleés.re szánt Cerüfet Q.v,eze.H besorolása.na& rrne.<gfü.feJó:., t'eruleHeflhasma~asra1 fr1asan(ó1 lkéivül'menyek es. 
fBit'étel'e.k eseté.mi áHag,osná:I: g1ye:mgébb„ vagy' atlagos, 1,1ni1ff<!lsegc1i ternnéíf~fa:eken rs s:of:' &erOJhet IKifog;tíst 
IK'elíl eiM'efrnn továt!Jbá abban az: esefben 1's, ~\a az: avez:efJi lb~sarofásM!il: te1íl!Het-fe{hasz:ná(as:rai 
l<eff<fl Lérir;n:értél<ben tefile.tdsé~ 1ta"11 ai lerepu1Jés már beé!iJilC&.srei d'e még; fel me!il~, haS'Z:'i1álf 

Döntést nem igénylő észrevétel, 

tudomásul vétele javasolt. 

A tQf:dved:e;(ml elf;ára!l a1 terrm0föf.dl meJJY11wisé.g,1i l(éd'efoíléne.k éli\H~fi'liyuei Jjci;t~~a!'ásaMaU, 1tafatuún.t a Döntést nem igénylő észrevétel, 
le.r:m<Dfdfdl más <e:.él1ü ín:asznosffá:sánaK: en:g;edéi:y,ezés.ev,e.U kaíj1<es0(at0s, hafcis:á@i elfarás., mel,y,ne& 
aJ~aCmáv,af ai föfdhtvaJal mimden ese.f.be.01 hel:Ys:zrrT1 sz:ernlBt tarlL tudomásul vétele javasolt. 

F'C:Hdi\H!cl'efmii elfárásnak. r:ninosm a rernrnöfdldl íd'öl'eg;es es: végleges. más. célü lhasz:nos1tasának, a1 
l~efterül'.elbe1 v,Qmásan.al:< eng:ed:é[yez:ese, l;('Cl!~amnúnt az: emg,e:<rfe(y,' 1mMküU nrnás: cél6ai ha:sznosffo!t 
terfJl!lőfdCdle~tHete.kr;e voli\'aflkazó, h·afóság~ eltara!S., rnellfl'\elk: s.0rram: a1 fd!d.t:Tívala.li a~ e lóu'tény éH~~ 
rrneg,szaltlott kőverermény,el<. a!apf,án ~&ef€n1re; ©00if. a m,1as célú li1:asz:r.ias:it'iliS· t'©váhhtoty~a.Msansk 
em:g:e.<d'étyez:éséflőC vagy; az: euedeU áUapati: lii.et)';ueálfüásanal<: elrertde(ésém'.lll. A fiemJ f:et:somrn k·efiele:irnue 
fow:l\v.l'ó elJárásakéuf:. a kéretmezdnel< a: föfdvédafmi 1:1.eJós:a~fi eff:áras. C\'J:a!ZyaUasi: sz:afgáltia(ás~ difanak 
mértékélfő! és a1 dJfP, meg:fizetésének részle.fe.s: sz:a.báLy;aiuőíl szóló. 2i0b201J5',. (('Vll 615„/: IFMJ riencfeJe~ alap(an 
íg;;rzgarasr szaf'~áf!a:!:ásií d:fiafr ke:rn fliz:el!~i.EL A lhiva:Fal.!h0t tf:lCfüi.rn elfar:&.<s:mál (en:g,e-OJ~ety1 1:1élküti más «:él'.IW 
lh:<1szn0.s[fas.)1 a: fö!dhi:vafal egyéb· ellárái-si k0ftsége~ szá01rn fot 

Az: Omkol!líllányz:atol< vonafkWAs~bam1 a1 (errnőféildi véd.efoT1é-Oil)IJ szőr© 2.00J7. é.vií CX.XI!)( lduvémy; Döntést nem igénylő észrevétel, 
aiz aJ'al!)lDi reui:delkez:éseket haz:ta: Küll.eufilrell temíll)fflldl belt'e<rO:f'efüe varm3.sa 1'rantn ké.fefr:met: l'dzalí©fag az: 
Ömlk.m1111él.n)Jz.afok tetj,es:z:theJnek elő. A ké.teCer1111 r,me,gafap0z:o.H:ság:at: ;;iz alaltllh; rrész.t:etezetit m.ód:arn; tudomásul vétele javasolt. 
íg;azofmía ~em. A ~ére\'em efbnra~ásán:áJi eftlltasfüis·íl ok leliiet!, l\ai ai kerreJermmelJ Mnfern feuméíföldlerr\ll.left 
nlml sz011nilédos: a.1 befte.rfü~net. vafantít, t1ai a, föl~füési!l'el'(ek~ átlag;os:máli f obb: roínőségtilelt és a 
b.elfe.uUleUeU át:fag:osn:áU g,~eng;dób tarüfetek rs határiosal«:, [i;,fütdezen túli ai f.:le!fecüretlie: v0rnási l<e~cfo:l:et 
e;li ke:Ui ufa.sfüan~., hai az nem ot:yan fil!'<frészletekre: 11011aGkGl>2!:i'l<:., am.et;yeket az om:k.cir:má.oy,ra~. a 
(elepüres:szerrkezet:ij tervben m.egfla(árrown cellla 4) éven belül lény{eg,ese:m1 fe1['1as:znal!m1í [eri~e,z, 

13. Pest Megyei Korn1ányhivatal Érdi Járási Hivatala 

Földművelésü~yi ~s Erd~gazdálkodási Főosztály 

nem küldött észrevételt 

14. Nemzeti Média- és hírközlési Hatóság Hivatala 

nem küldött észrevételt 

15. Országos Atomenergia Hivatal 

OAH-2018-00057-0506/2018 (AL) 

A\ teL·vez:és:u te1nJfet frgyeliembe vee.trtdö köz:e:liségéJtJe:in\ a1z: OAH ha1ttáísJ~areliJ:e tramta:z:ó 
[éte:sCtményk.élí1t aiz: MTA 1Ene11gnattudomairílyli KUJtatókeJ;zp:an1t !kllJltatc6:rieaktoira, a 
fBtrdla:pest~ M(ilszakl1 Egyete1m oikttattó1re:a1lktto)1rai, v:a:ifiarn:lntt ai fPúJlsip:ö~:s:z:füíg{lj' ha:ta1rab·ain 
tt:al!alhaitó Ra:ciltoalktf\1 HutraG:ték Fe:l1do~gozó és lráitro:lló IDizernet 

Tá!jékoztaitto,m ugyanaikko1rr, hogy,· Gödfü[d:ii vairas tr.eJe:píll1éslie:ndez:ésu eszköz.e:inelk 
J]efü.ni rnódiosútása az: elhatrá:Wl:O:ttt celnk és; ai lk'ümt!.JJltattotíC lhaittasok: a1ijaifPJJáln:" aiz OAH 
!hatás;- És fel1adatköt·eüt nem éuü1ntiL 

IFeJM\torm a figyeJmét, hogy a Koum1„ rendelet 7 .. §i (Ei): b.e:l<:ez.dés:e: erteílrné:lben„ a 
nukle:ar[s; ~étesfürnény és; a 1radcoa1kttívfr11ul!lia:dlé:k.-tá1rolló1 30i km1H2:s. ld)!rz:etében 
rn:uncfaizo,in vesz:éliy·es fétes:ítmé:niyek és tes.iélk.enységeK: e:n:gedlétye'zés.e. esetélíll, 
ann1e~yek. tte:kunte,té:oert fogs:z.alb:áil.y védlőt:áMoJság l~~;ellöllésétt il'Lia1 elő~,, a1z 
eng:edJélye.zést végzö hatóság az: e:lrná1irása1 megln1cH:tásáriőll tté1Jlélk:o2:~a1ttJa a biiz:tonság,i 
a.vezetett ki]e:fö[o sz:ervet (az OAHl-tt)\ va1[amrntt a i:uuikle.ái1íis: llé:tesílL111éni:y· és a 
radioaktívhiu:ílfadélk:-tárnl!ó engedélyesét Az rnyen e:~Járiasb,an az OAIH' é:s a; Kaftn. 
ren:delét sze1rü1tu engedélyes űgyté:linek m[rn3s:ü1l. 

Az eUfogadion: tellepüliésre:nci1ez:esf eszJköz:ölk:rőlJ az ElJ'fR~ 43'.. §! ~2')1 b:ekez:cfés:éne:k 
megfelelően ké1,Unk tájékoztatast~ 
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Döntést nem igénylő észrevétel, 

tudomásul vétele javasolt. 

Döntést nem igénylő észrevétel, 

tudomásul vétele javasolt. 

Döntést nem igénylő észrevétel, 

tudomásul vétele javasolt. 

Engedélyezési eljárással kapcsolatos 

tájékoztatás. 

Településrendezési eszköz elfogadására 

vonatkozó tájékoztatás. 



Észrevétel: 

II. 

1. 

önkormányzatok 

Pest Megye Önkormányzata 

379-7 /~_<:l_!?_~-----
(J~i'S'2r.e~~S:<!~g:(~IJ·em1 c11 r!e:11-Uet~•e:z1:e:sztiés1"'1iH és telffli!e.tre111dez~mfH sz<fifd1 X 99t6i. évé .'KXIL 

v::rJ]a1Jit11fü;1itt a 

"'""""'·.-··"·'""'··CS.f [fövm!... ve:rr:dL 9„ § i[llí bekez:dlis: 
al\ábfoh:i1kh;JlJíl1 fög,aü111tW-l2'.őO:li tn:teg: é'.11 v<f:ll<eményc;111: 

di. 

a ReK-vek méfoftJ,siJ.'fusil :s:<Z<áU:'t.déka ITTet:Till 

, "-··----·----·~ 'f1i;t'1ilJ1·:etinE:Ptcli2Zé'!SI! Temról 21[}@3. <i!.l!Jt }[},(11/ff. M111yen,17!ff,i'EJ. 1fOTI1l'J', 
K1"c.raci;J;J•?.Sl':i1 .1tg.g.l!am:ierufo:rií 'fiiffúleeiY.?111drcz'0si· 'Jf'en;érúll $'.id-C<5 20(r)5 ér,A l:it.Z''fl. 

~e1rtt1fe~ekef clJiZ 

iedr1tettseg.iuei' 
k:ah'lfTciil .szv[cí: /i.:c::11111:1crJ.iyve1uft2let 

a-ry; O'Ftl" megszÜL'ttc;i:r"1tt,. n:e 
Az; «}il"rrr -bctrn mJ:~g'b2ltá!lcí[fZ!DJh':t 

beke-z:dését ikefr alll~;,'!J111l\a:z:.nili: „.A l'lri<em!J!:Ct 
l:eőep1Wtr::.~s1<::wv'!1!e5e~"~ es.zk.ö.zó-lt 

\·L IF'c;Illl1lhla.t't1l J1 L11&.ydmet!: 8Ji1'dl 8. téves-, rul'.;mfán.OS'8lll1l dú:e;trj<:.d~ rn«~g~Hlii:r.p·iil1-.9tS.lí1Ji, 
g17dö.tek~pf:tés1:-c a!II-1:afü;r:.ias ~:erú~~~f. Ö·vezetét'tek L"l't~11.e'il1~;1és:e csaJk ru 
hen Er&11tdepifiéSTl.".: ja~:m1s1:rfü:: ü~ril!let. a~rezeU.é1:-e.w & etrcRdtd:epí~eSff\-!' jaiv·ascrlltt tei:úLe~ 
cr.vi:.zetét a<diatS':wUgfJJlratas aJ1a.pján, fü:ellli febatáircrrllt--iu< A•z ca•\iaet ketllie osz.J.itlk: 

eLs0dll'.cgeseL1. jiai~aisoilQ:- és; 1111ásodlf.ag;osmtt ja.vas-<tllit tÜ1\í~b"e,. ammti teijegen clltté1r{lb:et)) a. 
BA'lf"14i -lb\'!t1l sz.e1~epí~.6 Eniót·~fopjítés1:e alk.&llmas t:e11ti1Re:t <liv~<!eterot 

Az a.d\aJC.~z4Ilgrut;..ntasú &tl~rál61- és jcú' teli1m~<lihe~yi atdl<ü.ttts:&gü1 S'.7"Á.h1.tcá.Crn!rl\átet 0,~1ez:etek fa·, 
eJternelk me.mt<e:sak a !3'A.1\1;'1l' ciivezeteítőL f.'11anemm az; Qll\trT á&tt::lll! lcr:lh:a1tlárnllfts1ktttá[ ii:si„ 

«.f.. FellLidvm;:t S\ fig<?elme;t ax1·a\ ns, b.agy a. 2(!]1t6. é~i\ l<'«.11 ~füi tr.di<l\fc.9z:C!lilgá!Htt:a,w.sa 1:fil!a!PJjáu11 a 
ttd.epfiJiés; nnenm édn1iieLI~ '"'' kiiwafó teirr:nőhel~fii adrailtts'a~! s:z:áut111tiii• ttccrület. <Ö·V~'.%CtC:v1elL Nce:mn 
érrinbettl: <J.\ j@ t':ern1n,'1.idhelJ1i .\lldl1J.fctsátgúi s:zál.l'litó terfn[etl •UMeZii!:ltéwea s-ie:aru. A teh3.tá1r@láisolli: 
eHtéirhetm:_ek a H.A\'lit"f is O'Jr\"li-lb.ici:u szerepRő.· Relhíatáuí"aflátS'«Ü'd:cii>l íís. .~ 01\rr'F 
lilendieUk:evÉsei ~zeti\nt l'!!Z ad!ac~sz.tr;RgálltaJ;füst l~<:e.fill llligye1.<!!1ílml'.l1:-; ~ne;1r1.1rr.iL 

e. Ezzel lk.ai!l1CS<O:L3lttlh·m1L rajeko;Iti::afom, ho15Y a f@l!~Jmetreaíi. és Tá~rérzékie[ési füntcénetL - 3!2 

1.J ll2/2;(CH itíi. (VL l.J.i Koti11n. hmttáiroza&, ta.válbibá az: c~gyes; f.~;ö,zil~nti hi~r::Jttalok é$i 
kii'J>ltl:s:é~riE.res-.n S'-zer'ori fom1ában. m:1111í:ki~cll6 miinfoz.teid.lillmi há!tttéri\tni1hfa.m<tny~;lk 
tieLU!hrl~rngálatiwil cösszefüggd jog.utrikUás:áli<Üil, ~rall.amndtn.tt ~res lkciJ;zfcdadaitcDik 
átlxréretél'.tÜll s:r.cil:ói .'.1.'?8/2CH6c QXIlll..2 .. !i K<llm't. t:<!trr:d~tell: é1ntellm.§b:etrr, - jC<JgUt•ó<d'.liáss:aJ:. 
Sudapes:l': fF'1ővru·o.s; lfü:ir:tixr:inyh[vatlaJiábai töKtén<.l beo.twaci!áss.if,1 m~@'z.úunit. ai fi!l1,fücdl.ataii:t 
2fQi ll '7. januá:L" L llllapjái.tt.01 Budapest Fówá!F<'J'S l!f<Utrmái:1:yl:1iwaJcalla IF\u)Mmr.1é1rés:i, 
T'.-avétrreke:tésii is, Ffüdlhi'ivat.afi Fda-szftályai llá1tjia elL Jo.@lltó:dkéntt !Bludaip~".slt IF'd•ir:3u'.1n:s 
RcJ1n.t11ál'tyhfarataifa ~BlFKE-q llétQí, a j1Jgfölly1l<at1,ossag hfzt\1,1slitá.."$'a, étr~ek<élb<Gtt. (Budlape:sfc 
Frd1wána-S\ f{l1}mtfu11yhüvat:afa ad"üru: I.056 Budiai1p;1;s.tr,. Vád. utC:cai. 6.2-<54'.v 

tf. <"~-"~ Offt'r'li" enMl{l~, ~·ümdkska.rasztl.enrd és. szd[dikarasz1te:1md é!d:rutett te1rü1l.ettekn?.1 
~rc(J1nattkazdt el:öfür-ásait iis: szfillltS'eges: érvé11yesiitte1rnli a1 telc;pfHes11\:.~nd'e~ési eszkci'iz~kbc.m. 

g. fü:;in1,1c~-.et(!~t11k s;ze1d.11111 ~ 20 llG" évi I?ÖMlC acilatszaUgrutaJ.81si aifap.J1ám~ - God01fü1, ucm 
b:cat:'l:.riideki°: tdcpfüés, es L1.<3Ll1l rendlellkeziik: Il-fR beso.rcn11áS1ú lt.<i\tQ:!,med ti~rufotel\dceL 

fhi. /\x CJTi:'F' 8\" §) ((2:1 beke-2:dés.lbe111 szerepi'@ mn1mrakste;nrmd.fruel1s1i lk-.acffis21lc:.:rn\ te1rufet<.u;l1a-e 

i. 

vr:HtatkQ\z<la.·m a, Nllt:BH-!i. t<cn:«fe1ke:dllk: fiuT.fö•1rnm.iciiúvaill 

FZi:',r,1:-m .1 k.:~~söbbrc.i.:.lh'.n :·s tc:kkss•::1,-,;,: l~.n1gsl-;l_1,r 

r:'.[':j1: .1isa.i.:-:.1.. am·:l-.•i:·-ket ,,t_ 13.\T:':" i-.::haL:i.n:L;,;;0;1 b1~lüi 

'x·n. 

BA'L'~T S '.?: (7)-IS) bcke·zdés
s:.:lj k~~--~-r:t-~ h·-7t'·-·)s~1\:ü~·L :.1 TSZ."f'-
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Válasz, indoklás: 

Döntést nem igénylő észrevétel, 
tudomásul vétele javasolt. 

Döntést nem igénylő észrevételek, 
tudomásul vételük javasolt. 



2. Veresegyház Város Önkormányzata 
3966-4/2018. 

-~---·"··------- ----·--·--··- --------- --------------------------- ----~---------- --·-------------- ----·----~----------~----

Köszőn:el'tef vettem Gödőffö 11óms. Tel'epűfésJen.dez.és:n terveínek' fofűl:vfz.sgóüatóm 
vcnatik:ozó véteményeí?J3s:íl dokurnenitóC'lót 

A dokrnnenróció .. o tef epOl:és:fe[lesztésü kon:ce.pcíósrróll, az: tiel:epOliés:fej,res:zJ!ésí 
st:raleg:Góról es. a te.te.pűtés:rer1dezési esz.kfü:ök v1afami~1:t' e.gyes· tel:epül!és:re.rtdez:és:f 
sajó:los togi1ntéz:ményekrói sz:ól'ó 3'U4./20I2. (iXl. Korirnó.0y-reU1de.fetl 3'7.§-bani fogb[l:o.k 
szeriinfr a 1og.szabólyii ~öveteümér,:yeknek meg:rrel'eL 

1Tó'té!Koz.t:ato.n1 továbbá, 
és:zuevétellt nem !'eszek, az 

OJ 1téfeméITTyezés~ doku1menfó:déiva.I! sz.emberi 
tJovább1 sz.akasz:aíbo111 rész kí.\tóftok venni 
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Döntést nem igénylő észrevétel, 
tudomásul vétele javasolt. 



Észrevétel: 

m. partnerségi 

1. ingatlantulajdonosok 

ltzza:Il <3: fk:tfo~s,sefl fölíduJlm1k OnJh:idz, ilHJf§.Y a: 1P',1,nmát1M: ~J.f.c:a - L0mfJ, utGl! 

~ö1n:1fühen ~'aJM!ill1:atcfr l[fü •. lQ1ll faes:ornf.á.sŰJ dve?:.E~ti_ett Il.J~:<~-~n lllc:s:ouo1[ásci1 o.ve:ze~ne va1M: ar~~m1a!!.tsca1 
§Z:Ívcts:kedJern a, GBSiZ fá1:Sa.d'aillmn egye:z:ttenés:étr nile:gl~Löz:den:. l~térref.1tullli1;rke:t a,z: alá:lbhratl~t@f 
aMtJ1i11aszuanr~ a1 ]e:föUt t6mblaem1 ((mefiyek szánTa a1lJlbliJ, 11,ft\L'tat~á} tevő füiTg;;i:1ila1mm 
iiugat!Faat eielVl[e:fsz:edí.emi ha:s:;máínnak i3l C5'ii:fAdil ttáz:l~:ea.tt .. A,. fü:ett ÜDi~~aJdkJiL'llbúU 
i[j.§szkdz:m.fil!ve~,. c.s~11tmrnJ1va1 ils 1remd:efkez:ü[c ~ ttöhhi i.ri1gpEfia.m1 cs;111:omrt.'ll llt;~l'úz~11ltl1:;a1 

\-fc!Bi, a, vfzügyt ceo:g_e:dé.llyez:n~t1fa mrregEc51:tén1o A. ILcílmrrh utc,31 folij:d1ltrt1 s.z:a[{.1,sz:..im:a:f<: l~e:1mw,iuosü.1s. 
fa{~óö.vez:etté vaJ'ó, áunlim.éls:fi~ese: a:J; e·füz.:6 GISS:Z. rn<iídasntás kapc.:>J1n A f:ak6k -;z:e~i1;111 
mimd'e?..:ek éFteUmnélDe.n iJrd0lkatmak Mt[l!lk az. ö:;:sz:eJugg,<li kerrtv,11L1J<:;;i'd:S· lkrrl'Lérl~:ftrá\s.'rili, cl'E 

rnga~[afö'JÍ\an m:a1galba1 tl0gl<1llcfo tömb kecí0\iilrnsi'as LcTfróü\rez::eHé ~railc{i: áílí:mTtiimtístíL1t<:;él. 

2. ingatlantulajdonosok (írásban és lakossági fórumon is) 

lt~1:t1 a:1clm1-osa11 szc.1:etrlék., lr~1: a: 
lh~Et~e1rfü1l'.edhe ~NJnma·~ .~x.. 

OL'1:klr:ll"U1J11cl:ríüYZ:;Jln eITt'faet<l:'iern ez:l'. 1:i.em:t1 tiéilitend 
bQ~Vm1cisfü.1Cl•Z: sz.üks~ge;: f:rnfrras(T~J:k.t'QN:al Jé.~ktr:RÜ$, rga:z::, h.lll·SSZablh: távm'l\ 
k.ifl.l.r>S!ég;!!;_ei: jitlm;m a1 sz:Jntűm:.l!, A s:zó.baa me:a'lga:z:&1ssgii r:c;1ii1Ldke1~1ti ~wüUwú:m1tt'llrrttio.t1L 
kih1mr<őlt1,raislk.<:i;1: "Mll111a:irc:<!Ll~1z:c1:lt", ntéllyeblben l'elbr6 sz-:...~ntőfeuü:lett azamibrnL1! )l:eorn n~él:y l~ek~ré:;:e\ senrn 
viis~z(Q.l'TVllrn\f! k.ÜS! twtei:ete, .s:em szem1p1auttlbúli mé:i;vc.~ s-z:eC<rlla11mlb1altr, SZl~ttc111p;uclz:ö.úf. 

L1:a1TVtJn1,~m1va:rn'll menni aJ~krnhnas: álfüJJJia1m.1a·s. m:k';Z:c5.gan1as<iigii mmUivele~x, .. 
aiz: 1\1•nko1nn11á111yz.al: üs ciisz:füábai,li vnm:, ht:tÜLttl az:z.::1!1! is, Iwagi,y a ik::jJm1c1tl!<·i~s: 
sz:e!lda'.f:lfo~1Jlu, kföa.sz1crd&airtliamtl'l1Il lfc.JJnri1 í:enfületlet ~ntel.mn.esoth1! l.s; litt'h':i'ZliT1asfü:Jhiattlihi 

TimdetWd ij;.'Jlv21Jsolim.im, foag.v a.e; iJ.m[wmn1~~m:y_:z:.1l\ a' :'iíl„:úhan ll"larrgŐ>JQ~rrt1ilc.tet fáhilzaú11S:lflkt ::;~wll.l.i:m li;e: 
L<!fa\Űö'.Vl!'Z'etfö.<t';,, s VQl:lf31 bdce1:t11.e~lhe .. !Első: Mp6:ilte.L1Q_a1 fl!!m'>h1S QI(:l('.a! es a1~ Ná\ffd!§ lLliCll m.e-.m:li [J)Jkotttt 
olldk:rc[Jp:, kiil:z.veVJ'ernúll aiz; __ úF/uttic2: mn:dUetti:u S:livh3il11 fekvő. lleüífo.t\ellr.etl, alh:o:U rn lhdzit:11Ui1vek el!eve 
ad'.0~1·;;!).s;. láépüesük m:em1, ~~1r t'.líllbb[e.~kol:trsigtr.efl az:. i:Jm.kammdr\\vza..t sz:arnd1i:a. nm~m1tt 
afo1g:;i az fümkotnITT<h1yz:af: ezt a lB:l:afö<J. v<ci1rfrS'uesa:föe:t1 tr.alallh:a:l'.6 Ak;idfat nrfc1\ es:ettélhem~ 1teU.tc;., Mit~1dl 

(';Z: Jll'. fi~1ga1f.l):;n111tt.U1lii!ijd:cJrn;o.s(ofaT!<lik ÜS cmdeihWk„ CZ:elitt a:. liaOCüS<':>i.Íig'.Ú rész;~;aJifa.li:iíG az: ~e;tt[~,geS:C.!Ill 

folim~ctlf.ő) kitJ.lltség:eket WbUme11111o<;rgá.tóli il11!~-~.Mcí.L 

3. ingatlantulajdonos Sírásban és lakossági fórumon szóban is) 

tre1ztll'Jla;td-0110S:..:J Jl tGooőif.t.! t1rs;;i:, 5]2'i '<C·J;J}ljl~ •rn_ il'.~ i1tg.:JiU!;'Jj(i1.~M~, ttHft,J:lhOf•Url1J <t ~aill:t;á:("IJ>i!JJ8'.a\'.W ft-t:;rr'<+'~ít Ji:?. 

i~aitlainoílMJflJ s;ie11e!]l1t! t~nte:a:ettr ~zail:llál'r,f©Iáis:í '•'lllt'l.aJI l~lfcm, a.n: t1thídfü"li '.'>.!C•.i•e-!-.ík€C«j)jtc11n:t. 

J.ri•J<il!l!r.Jtow1 ~;~wJiktM, lh:o~rll' a 'ill!JJm'ií;réd-0'5 iv1J.?l<ll~!Jim:m (t?iw6 i-e~"'l!l\!'get~ :tJ'.a1l'cr;f,tv•o.nl1Sll ~"ll1ltrt.ait.iltl r.t l\ÖJ1ntik1l 

'it.:i''11ell'l:.~tem.~~{, tte~tílil)tlfe, ÚHJfli\!' ill ~J.aurl$e.édJi:<S; 1'n€aAIJJ1Jt111lJlk k&1J~Dill «-t,'Jjrn1 aig 1iu'l@,'IJ!l('alrn te&w~ii!'(Sti hai~ár.:ím1 alz 

5'?l;i!4\ ~r'ü:-rJ.ÍJ Ú;Jl c'r,:ÍJrJt'(JlOOi. 

fo. lk:ére';t<!%1T.e~ .:ll.!'. 1:n<l1icrk<0ilf13l, lw.tg~ O; SJ.'aJfciáÍt14a.IÁl5:i te!tnllal[lfűn §Zi:!ll"C~f!!© u,iJllit\l!.~lttllUJi'S. ~$4!il!éwu ,ilJf rh"IJ3altl.íill1J>:'.lllTlfTaJ 

teh.;:ff(Séf.l.lC.:íJffr;m.iő;rJ-eij ll•iJ:crMm:f bet11:1Q<ÍJ'i ficb·:etlet~e11:r,rié '.v.áhi:aL A ter>J~zet!: dJl,ill1p:r.in 1m.~gs;:rüfftUef\n@ lli:l"tíiirri~ r..ei:rdrt!~ 

ti~Jfltt\JSM;i~ t~i:~~nl~.~ <JJl 1lv11.<p.llUla11r{J!f1tt:.fi Mri't<l!:rw] ÍiliÉ'jrw'l:ál':>t 

í~'J i'.~Jl~Í.íJlff:f,11 ~étlfá\V~ilihwe:t :;.;:~m1éhrg1:pi:;acs;1\1;iil 1i~ -, !lti:i~íé~1N1i fwejut!:á1$ ,i~~i~n ,f[fo:1;w11ttiw1,1r~ 'fcte('1JTJ ~WtrH'.~l'I~, 

iltiJ,iÍJL'1dt~.~ R<1:1ij&•l'.fJJ ~~1ell:té.ges, llel\iintve hoig"y' .~.e '5in4.t. thlíS-1:-0J 1lltt .41 111mi21N:'r s.té~s, ai ($ipll!n~ utciq'b áJl!jiliGl!ill:ó 

1ieilr~el rfl;illf;'r! s;:J)mlii aiuv.ó (Uill!T~töl. 1"1.•1'. Ílíl.~u.til,1Jc1.::Nl: m<l?!gfortdllV;l'á~rai l"eb~ltfü~g mírtlf~, 1i..alrJiu11tl.'.~f: ;s.2 

[ngaitltarr:an Cé~ro ét:i:-Ol[+:?tek, g.:ti 1T1vcw11:.;ts;;:sfüi.lli.~ett6 .2fütP.ly~.i:t~edéi~1t. 

e\ [el1e:m~(12:g1' á:frillp,ottl-aJLl mffn{fefi) ing~t(t.'i!in 1n1:eglltőJ~[jt;~~e lh1iJW<,;útor(tL min~n iVhgaJR!airr,•tQJ:Í:atnknrrro:;ITTa~ 

t:'11:egf•c:l•z:1!1i\\. 

~1:1:rrennyfü.;i:n a: '(E'l"l<\i.H!'ll~ '.d:lr:r:.n.:ait.hlJJ.< r:a·1~·3''-"lkodm:ilo:, ;l~t~(mr .'!J Hr:-<:i:. 

p;nJcl.THT'''~ \p;g,Jl.füiJ, 111Jlr~1i•:fl'I, l•!(~.é,'Jf),ti/,f(\f.{:'·;.;!· .„„,_,~-.Jl~lif'~ 
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13 

Válasz, indoklás: 

Elfogadásra nem javasolt észrevétel. 
Jelenleg nem adott az átsorolási 
igénynek megfelelő közművesítettség. 
Az ingatlantulajdonosok kérése a 
szükséges fejlesztések finanszírozására 
vonatkozó megállapodás, és 
településrendezési szerződés egyidejű 
megkötésével egy későbbi módosítás 
során figyelembe vehető. 

Elfogadásra nem javasolt észrevétel. 
Az ingatlantulajdonosok kérését 
megvizsgálva a Nádas utca északi 
(páratlan) oldalán található ingatlanok 
belterületbe vonásának és lakóterület 
építési övezetbe sorolásának akadálya, 
hogy a Pest Megyei Kormányhivatal 
Földügyi és Földmérési Osztálya az 
átsoroláshoz egyelőre nem járult hozzá, 
mivel az érintett termőföld átlagosnál 
jobb minőségű (a termőföld védelméről 
szóló 2007. évi CXXIX. törvény 6/B.§ (2) 
bekezdés a) és b) pontja alapján). A 
kérés a szükséges feltételek 
tisztázásával településrendezési 
szerződés esetleges megkötésével egy 
későbbi módosítás során figyelembe 
vehető. 

Elfogadásra részben javasolt 
észrevétel. 
Az 5321 hrsz.-ú és az 5325 hrsz.-ú 
ingatlanok megközelíthetőségét 
biztosító közterület-szabályozás 
módosításra kerül a kialakult állapot 
figyelembe vételével (magánút 
kialakításának lehetőségével). 



5314, 5315 hrsz.-ú ingatlanok megközelítésének biztosítását kérik 
jelenleg az ingatlanok közterületi kapcsolattal nem rendelkeznek, az 5313 hrsz.-ú 
(Tanító köz 7. sz. alatti), önkormányzati tulajdonú ingatlanon keresztül 
közelíthetők meg 

Kérrj1tük„ fil:og:y' ai szabályozási: tervben az: ingaiHa.ITT:o:k 1neg1kó1zelűtlh1et6s-é.gene:lk 

rn1yonn1vana.fáf1. a1 közJ:ekedésü l'éUes-ftméITTy1ekre: vo1iTaitlk:oz:ó sz:abá~)f(l)k ílg:yereumfüei 
véte:[éve1!1 sz:úveskedtenek &Ueröl'nL 

S. ingatlantulajdonosok 
Panoráma ú~ vai11to2'.t!ll1ra'Sf< 

smolá1s 1c:lu,tta5itása ·~!len. 

[nc'.dlt.1J;'m: 
ön:!~or:mámy1atnak íégíl adó~;;á:ga a; terület Zitsorolás»:iL f.\pitési ·:;zándékunk 1mia1tt kért:'ii:k az 

i:ive.zet íbe:rnrolásának megjelölés;ét. A üdrjíote!k.oknek 
1rne•J\!!•2télc ,;ii te11üle~>!l'.R, az.zaíl a nneq,1eqv:[eS~·ZI, hc·gy 

[íNGAnAN BIELüERÜLF:"BE FOtl!,11.,il\,IJATBA\\i V.4N., 

lj'1~;t ez ~g.y 
J".öbitsz:dr ·~gy izlben <WC"' "Jáii.as:zt kapr:•u!\, hegy rr,inc;: 
.füdolg,OJztaUásárn, iLI éndekelte:imek k1ellen<E ,'Jl difa~ 

k1fö:etr;c, ak'.(or .~tte·r-1ezr:ék. Mo~t készfü c11i t2nf iis. rrn'!.gfrr.t ·e(millrJdt az 
- l(H 7-b~:n kérésseí !fordult ílm:zárnk, hogy támog:assuU{ .;i;z ,qntailhe1gy 110.. ütem szen ny11ízcsatornt11 
ép1ítésé\'. Ez 1nyiih1.;iin 1T1a:gáva! hozza .:;,z iutca 11e1rie:p§ZtGl'tjén1·ek valar::iiíéle (-31káí kdzúzmlék) 

frrelyrr~állfrá-sát Kdzmúves:ített !es;z 

>i'!piv.ést 1negiin1t a szÚJk 1áitók:é'í'nG rendezés.i a'.k.a;dáf.yozzJJ. 
/l.itra1 a.?. indnkukra, 11,ogy az "ínfrastnJJktrnráí1)5 f.2lté1H~!ei'l 11'H"9 kelt 

v.~las;zo1nr1, hegy P.ano~áirn-01 utca. vámsi ol.d!a!án ha.;;01.„lióa1k a 
zár~keriJieihez. 

Köve:!'ke.zó i11.do'kuk, '';,JJZ újabb i.Jikótenfü·,tek 1önkcrr1;i;ár:1·yza:trd! t~á1nuló ellát\ási köteliezi':tttsé•;J!i!Í" 

re 11ab hÍ\1a:tkczás. 
NNn :esak .iJi lkiadáisok, dle a bevételek is ncinének, :n1,:Í';;t~s.zt tJtca beltel'iil('.?tÍ olcfalu miatt, 

már .:rmúgy is biztositan1íuk ke!f ennek tetemes részét 

Kérem 1:ndokaim áitgondoliását, elfogadását. 

A i;éfemef;lyeleS:úe kiad0.t:t S:zaiba[y0l'asr ftuv S». szel.vé.oyébe e.1'.6 ~tallllegy,, &'a:nmrá:ma: ~!'\'Cili íe.l'e.nl~g. Mk;··l!.·e.s: 
kült.euül.eti be.s:arnlá.s!cV terüfet. A. fent e111Jite.U: telket is édnro te~űfetresz a1 lranor;áma· utcai fofSö: ol'daláni„ a Z:Sálya1 
utca: fofytatás:ában1 (0258'/21-es ingatt1antdll e.gés:z;em ai CJ258[6'3i (vag'rl· 0•258'/f62)i fet'tU: dtíg; ü.diil:Oővez-etó [eUegci; 
1mgatJlaoo.ltat t·artal\;n.xz: \,Id. ai mellékelt áb.~an zólddefl 11,1egjelOl:v.e);, A.r. itteniJ ing,JHan0k dőm:~i5i töl!lbség;én1 Mtvégii fi;faak 
v'a nmak;, de: a. tul'afdono.sak egy rész:e a; telfeS' nyfo id:ószakban,,. rot többet• egész: é.11fueru (W ila.lh'lalt. 

A terület jellege és: a.m.1Pata ürlül'Odve.z.e.ti. A. megte:IOlt' te.rrü(ele.tl.1\et ol:dlakó~ mJr; üd.fill'<ti'ővelet ltatá'.colf a, ez:iM: ltéuem:' él! 

reuiílet: b:esorol1ásu mód'ositásá~ Mk-01...r,ől, ŰfHH -re„ 

Amentcy\öen a: Kilátóo tftct fe.tót me.gl.i::őleUthe.tó telkek rrre.m. felelmek meg a:z: Űlil·©:t-es be.s:ornlás:nak, abban a•z.: esetbem 
oak a: Pat1ocall.1'a\ uttca1 rnegfe.féilt: te.lReinek átmioásitését ké'.temf (Ha' gamdot feCeHt a·z: al.tatuDk tiil!i1:'0l<:olt: Cl25~/:l7'4l·e:s: 
tefeK. R.iterfe.des·e, a.mnak k·etfiete ontása: e.tót C1ero1 ~a'.ct<öz:oro: el)1„ 
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14 

Döntést nem igénylő észrevétel, 
tudomásul vétele javasolt. 
Nem szabályozási tervi kérés, a 
hatályos szabályozás lehetőséget 
biztosít az ingatlanokhoz vezető 
magánút kialakítására, melynek 
megvalósítása az ingatlantulajdonosok 
döntésén múlik. 

Elfogadásra nem javasolt észrevétel. 
Az átsorolás infrastrukturális feltételei 
(közlekedés, közmű) nem adottak. 



teve!ie:nri Göddil:J., Lázár Vitrnros (Lázár l/i!lrnos 1J, 52., HF15Z:2E92/9) utci'Jban érvényben [évó la~:óf11áz 
épi1c~si :tilalom ü9yéhe11; i~·01T1, .1 b!!JM~~SQQQ!!Qlllill?E.!:!ill?.llit9!:_gg:~~~!!l!:!.!:"!!~m.:wm1.lli~ 
ainy:JJg·gal ka1pCS(if!at:bJin, 
nnely szerint tcvá!bho<i párti Inak hozzá (ak-6há2 ·"'"'~µ""H""'' és nem ezen Walom efWrlését 
nem L~~jáik írn:loko(tnak, 

l.(ére1nn Öinök(::t, bogit -gondCJiljZik áJ·1 ezen ~zabáfy módosítás él~. merti mint elozó 1~v1~1euntH~n1 
-teljes köri:er1 liáirncig:atom az utcában a szer.111irvíz elvezetés me9o!dását 
-és f<ijei-enteffi, \1ogy amennyiben ez me9való5ul, akko~ szerettném én is az íngaitlilírnt a 

icsatc1m.aihállózatra 1;á:kö~111i 

fov~bb:á vegyék IK.gye!embe, ihiogy ameddig a tílti!St nem oldj?ik fo! .vaigy spedális 1t2chM1iogiai 
kialakíf:áis révén 1nem e1ngedélyezik lakóház építés~. 
a:ddi91 ill tele\'< lhasz1nálha!l.aitlain, illetve .iJ:mennyíben többi l,;ikó nem járul hozzá akkor nem is lesz 
lha~znáihaJ'.có 

Mint ·elózó levelemben i,s ·emliteHem, 1ilyern je!legü Y<''f1111.01rc>v1«> 
•2lóúrásokrca!< rnegfoleló Q22rt.állyrendszerek készülnek, 
rneiiyek te1je~€ggel! kizárjók ai tall2ijszen:nyezés; iehetóségét 

nagyon komoly lbiztGnsági 

7. ingatlantulajdonosok (írásban és lakossági fórumon szóban is) 

GM~lfd• Ke~skés; tcecttvlaf,db~1osaé az alábbí1 Gé:SZ'. mád©s:í.fas1í J~avaslalta~ forrl'iuftmk Ő1i1li1.'©·z:, elf;:e ai 

GOd'<i5lf0J ~aco.s. tel'e.~1!JJés:n<M:1..d'e.zési esz:ki!5zeinek fefül\t,ízsgáfafa lkap.csálro adód61 partm.egsegi1 e~,y,e1zt'e1e.s1i 
rehet'6ség.gef'. 

Mdd'os:f,f:ásfj {avaslat r~vidl ref~a'Sa: 

Kecské:s:. f<.ellfes r:m:ez<()g,azd'0ság,li ővezeHbó~, hétvégi Mzas. űdl!lldtem!1fe.fbe s0rofásai. 

(md'of<ofás»: 

A Ke:~késl feofü.fe:(érm um.e:z:li5gazcfaságé mé1\re!és nem föty,tk, figyefeirnrriretl ai sifámy ~allaj)Tai {Ul\.5-2:,(i)J AA~~, 
énmely me~ga!Z:d'aság~ t;Tas-zn0sft:á:sra1 neti!it alkafmas. A. területet<:: az eJ'mw.I{ evew fölyamá·1m mlllverésü ~gMn 
l(iv~nnásfJa1 k.ettllfek, fefem{e~: a (ufa:)'.d'~m0sok egy' uécsze J,Díftené's~, O:dl\11ésfi cé~ca:ttial h:a-szmál]a1 vagy a1 
fővl':l.belíll OCyeli\J cdlf.a~ k\Lva11fai hasznáfmi a1 tellk:e[(el', az0nbali\1 a: ~maxwtuw;n 31 o/o-0s beé!llll.lhet1!5s:é\gj «aunef~ 
to.1táblb:i szaML'yoz.ások.afi is; t:amafl!IJ1aiz:J1 rn:agyom1 k©Flaf!11zzai a·z: rnye;(i'{1 ináfl.ya na:szn0s:i.f.ásl A eerillUe.Cet: 
e.lhamyag;0lfsá9;ánaf< csőM:emJése' éirdekéhen 11i1dokolt tenm:e fálmog;atmn ~ fü:ftlfésii cei11ill lrtaszmosífásti.. 
F\~mfíek:ra lhiMat~o~ássalí ll::énJ'.lilit, th:0~1w a Kecskés, eeutlletéR hébtég,il ház.as, l\1€Wf©ferül!efüe «01!::.b 
sz.~veskedJ',G!ile~ áls.<'l~ollitü., t'el<i!ilt'eltal! arra1 ai l:éíliyue: is, hogy ai rarat'ett l<l!lzvet'f'e~1 szamsz:édságába1J1J 11m:áff tón 
l<iepült: ~is.v.arosias, raMferr©Jetek 1.wrn!il:af<:, magas. nn~irmálisar\l lilile{l.ál!apH.o~ beélflíflh.et<\1ségf airámrn,yia:U. 

Az új GÉSZ-b·en a Kecskés ltovábbrii is mezőgazdasági övezet maradna. Ezértjavasfom, hogy a Kecskést 
mezógiazclasJgi ővezetból. üdlliló ővezet!:é szíveskedjenek átsorolni. 

Indokok: 

,, a tetüle~en mezogazcJaJsági il"'lúvelés folyik {az e!hanyago!t "gazdátdan" teruletek kedveznek 
ac irne-gálls l1<ommumális és veszélyes hullad!ékleril~ásmk, és az alle~gén gyornok 
elszaporodásának) 

• a: silllány .Ak.) af:kalm~s rnezógazr.fosáigi hasznositásrJ (a folszintói több méter 
rnélysé9i9 fr.of'nok ualálható. ,]melynek a viz és tápanyag megtartó képessége nagyon alacsony. A 

111ezógazdJasáigi múveléshez foHyamatos trágyázásra, mütrágyázásrn, vegyszeres 
ti1övényvédelemre valmrnint öntözésre ~enne szükség, ami viszont nc1gy hosszútávon 
rnntar:.!i a felszin aiatti mirnoségét) 

• ili :tulajdonoso~ kivonták m mlíve!ésböl 
éíe~viteiszepjen, vagy tavasztóf OSZÍg idOSZail<O'ii:'ín 

a v~ros ezen területe is kicsit több figyelmet k;:ipnJJ 
fTHl"lri,,nn:.~r~o eletúket a kozmúszo1gaitJtás és a közlekedés és 

fóté( ir,ú1yjból a Dózs.a Győr.gy úton a TESCO utainig 

közt oot~<1:(~oz:vJJ, 

8. ingatlantulajdonosok 
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Elfogadásra nem javasolt észrevétel. 
Településegészségügyi- és talajvédelmi 
okokból a területen a közművek és az 
út kialakítása indokolt a beépítés 
feltételeként. 
A terület 11talaj- és környezetvédelmi 
terület", ahol biztonsági okokból zárt 
szennyvíztározó sem helyezhető el. 

Elfogadásra nem javasolt észrevétel. 
A terület összefüggő, hagyományos 
kertes mezőgazdasági terület (Mk). 
A terület beépítésre szánt területté 
történő átminősítésének vizsgálatakor 
számos szempont egyidejű mérlegelése 
van szükség. 
A terület üdülőterületté minősítése 
esetén - az önkormányzat 
megnövekedő ellátási 
kötelezettségeiből származó 
többletfeladatoktól eltekintve -
lényegében a lakóterületekre 
vonatkozó építésjogi 
követelményeknek kell megfelelni. 
Városszerkezeti szempontból a terület 
bevonásához az infrastrukturális 
feltételeket (közlekedés, közmű stb.) is 
meg kell teremteni. 
Ha a műszaki infrastruktúra 
követelmények adottak is lennének, 
.további követelmény az újabb 
lakóterületek önkormányzatra háruló 
többlet ellátási kötelezettségeihez 
szükséges költségigény 
biztosíthatósága. Az önkormányzat 
lehetőségei azonban ebben a 
tekintetben korlátozottak. 



,1lap,ián Bjnálatta[ olva.s'?arn, ho~w (8elterülei, de űdüio 
öve.zet, nern !iJJkóöve:zet) laikóövezetté továbbra igy a lfolyamatbOJil (évo épi'tkezésüf,k 

során továbbra tudjuk meglévó harom gyermekünk után j.]ró mililió foríntny~ CSO'K-
ot, flletve további 5 rnillió forintnyi ÍJ.FA vi5szal:érítéstó( is elesünk, nem cs:ak vz;gyunl< ebben a1z 

nem javasolják 

i"v'~'"'"'7'"n infrastruktúra vain kiépitve·, 
érdekek köve·tkezté'ben mf'nrr1rti>11t 

!nfr:'lstruktúrára hivatkozva, pedig kornyezó 

átsorol<i,sai évvel korábban egyéb lobbi 

Mik a tervek ezzel kapcsolarrbanr Milyen feltételeknek kell megfelelni ahhoz. hogy áísorciják ezt a 
hogyan gandolják i!Z utca és szil,\rd 

1<ialakít'!s,ít7 - ha jól tudom lenne a feltétel. 

9. ingatlantulajdonos 

!Hivatkozva ai LO':i11tii"lr101"'='i::li<'li 1Fov1P>:rl1·Pt1r:tsrr·@ „„,i,:i,.m.iir,i· irrtec1isrne11ve 
lbesom~ás módlo~:;;Étá1s:ár1'a:K 

me:eismt:~tetiClk korábbi övezet átscirofas! 
i"ö.L•i,,...lf'oil-~óll a Hrsz. -e„ 

Endok.a!nk változatlanok: 

is 

házaikat 

10. ingatlantulajdonos 

fonti ~erveze~ kapcsán: 
5. lakossági igény: Atsorolás Valkói út melletti volt brpóttási terület 

VcilWLíatás nem javJ1solt. 

Nem érthetó számomrJ, hogy önök mindent a régi megrögzött és jól bevá1t módon indoko~nak, 

hogy nincs ezen terület bel~errJJetesítésére elegendó önkormányzati pénz sem az infrastruktúra 

pedig J szociális kiJJ!akítására. Kérdésem lenne, hogy a Polgármesteri épület 

!ebontáisára szánt összegből na ezen belterületbe vonják akkor megoldódott volna 250 
tulajdonos gondj<1, miszerint a kárpótlásbi.l kapott tudnának a fiatalok és 

vár.osban szeretnének ezaltal maradni' 
Vagy épúló komplexum. mely városh,~za helyére épül, esetlegesen abból 
pénzból ezt a be~területbe történö iltwlal<it<lst 

is költói, tudom, lehetetlen, mert nem akarj<l 
ezt a gesztust megtenni. hiszen nekí nem fáj a volt kitelepített csa~;:\ciokb;rn mai rMp>q 

szenvedó emberek sorsa_ i\·1ig máshol onkornünyzatoknál (Veresegyház, Kerepes. 

fellijítasokat kezdik meg a beHeniletben lévó volt mellett es gyónyöru csaiadi 
alakultak ezeken a Gödöiló önkormányzata kialakított rendk1vüli koiKeociójib 

polgélnncstcr:Jnk 
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Elfogadásra nem javasolt észrevétel. 
Az átsorolás infrastrukturális feltételei 
(közlekedés, közmű) nem adottak. 

Elfogadásra nem javasolt észrevétel. 
Az átsoroláshoz a tágabb környezet 
felszíni vízelvezetését biztosító 
infrastruktúra Rekettye utcát érintő 
szakaszának megnyugtató megoldása 
szükséges. A kérés a szükséges 
fejlesztések finanszírozására vonatkozó 
megállapodás, és településrendezési 
szerződés egyidejű megkötésével egy 
későbbi módosítás során figyelembe 
vehető. 

Elfogadásra nem javasolt észrevétel. 
Az átsorolás infrastrukturális feltételei 
(közlekedés, közmű, humán 
infrastruktúra) nem adottak. 
Ha a műszaki infrastruktúra 
követelmények adottak is lennének, 
további követelmény az újabb 
lakóterületek önkormányzatra háruló 
többlet ellátási kötelezettségeihez 
szükséges költségigény 
biztosíthatósága. Az önkormányzat 
lehetőségei azonban ebben a 
tekintetben korlátozottak. 

További probléma, hogy a Pest Megyei 
Kormányhivatal Földügyi és Földmérési 
Osztálya az átsoroláshoz nem járult 
hozzá, mivel Gödöllői város 
belterületén jelentős mennyiségű 
beépítetlen terület található, 
hivatkozva a termőföld védelméről 
szóló 2007. évi CXXIX. törvény 6/B.§ (2) 
bekezdés b) pontja alapjára). 



bizto,;an rne11 erre nem vezet bicikliút sem esnem lakik egyetlen koliegáp vJgy 1ó 
harátjJJ1 Akkor ib,iztos:<tn meg lenne oldva ez városi problérrM valoszÍn\Í!12g 1 

Sajnos, meghird·etetl fórum idópontjában Sárvaron voltunk nyar3l:1son, 

válaszát, miszerint ,ebben eletben várható e a belterületbe tórténó von;lsa ezen vagy 
megvárjdik amíg kihai a nemzedék 

e valaha a Rónay G. kár pót!ilsí 
háromszög? 

e v<>laha árok tísztítás a Rónay Gy. utcában' 

11. ingatlantulajdonosok (lakossági fórumon) 

Akácfa utca (Lke-01 építési övezeti besorolású) északi részének belterületbe 
vonását kérik 

ingatlantulajdonos (lakossági fórumon) 

7240/1 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonását kéri 

13. ingatlantulajdonos (lakossági fórumon) 

3891/3 hrsz.-ú ingatlan megoszthatóságát kéri 
az Antalhegyi utca és az Ibolya utca közötti telkek döntő többsége a korábbi 
szabályozás alapján megosztásra került 
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Döntést nem igénylő észrevétel, 
tudomásul vétele javasolt. 
A terület jelenleg is Lke-01 jelű építési 
övezet besorolású és belterületbe 
vonásra tervezett. A telekalakítás 
feltételeinek biztosítása esetén a 
terület belterületbe vonható. 

Döntést nem igénylő észrevétel, 
tudomásul vétele javasolt. 
A terület Lke-01 jelű építési övezet 
besorolású és belterületbe vonásra 
tervezett, megfelelő feltételek esetén 
belterületbe vonható. 

Részben elfogadásra javasolt 
észrevétel. 
A telek - a minimális telekterület 
600m2-re csökkentése esetében sem 
megosztható, mert az övezeti 
előírásokat a beépített telekrész nem 
tudja teljesíteni, a beépítettség 
jelentősen meghaladná az övezetben 
megengedett mértéket. 
Településképi szempontokat 
figyelembe véve azonban a rendelet 
.tervezete kiegészíthető azzal, hogy 
közbenső, átmenő telek esetében az 
egy ingatlanon elhelyezhető két 
rendeltetési egység két fő rendeltetés 
szerinti épületben is megvalósítható. 



Észrevétel: 

IV. hivatali 

1. Városüzemeltető és Vagyonkezelő Iroda 

Tanító köz 7. sz. alatti (5313 hrsz.-ú) önkormányzati tulajdonú ingatlan: 
a meglévő épület tetőtere beépítési lehetőségének biztosítása 

2. Városüzemeltető és Vagyonkezelő Iroda 

09/63 hrsz.-ú ingatlanra tervezett magánút jelölés módosítása az elkészült 
telekalakítási vázlat 

3. Városüzemeltető és Vagyonkezelő Iroda 

Válasz, indoklás: 

Elfogadásra javasolt észrevétel. 
A rendelet tervezete kiegészül a 
szabályozási jellemzők pontosításával 
(épületmagasság, szintszám, 
szintterületi mutató stb.) 

Elfogadásra javasolt észrevétel. 
A szabályozási terv tervezetén a 
változás átvezetésre kerül. 

4411/4 hrsz.-ú ingatlant érintő tervezett szabályozási vonal módosítása szükséges Elfogadásra javasolt észrevétel. 
peres eljárás kapcsán A szabályozási terv tervezetén a 

, '- tervezett szabályozási vonal 

(hatályos állapot) 

4. Városüzemeltető és Vagyonkezelő Iroda 

2252/2 hrsz.-ú ingatlant érintő szabályozási szélesség módosítása: 10,0 méter 
helyett a meglévő jogi telekhatárra kerüljön a tervezett szabályozási vonal 
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módosításra kerül a meglévő közművek 
nyomvonalának, továbbá a vasúti 
fejlesztéshez szükséges terület 
figyelembe vételével. 

Elfogadásra javasolt észrevétel. 
A szabályozási terv tervezetén a 



(hatályos állapot) 

5. Városüzemeltető és Vagyonkezelő Iroda 

Kossuth Lajos utca 444/19 hrsz.-ú ingatlan közterület-szabályozás módosítása 
(kiegészítése) 

(hatályos állapot) 

6. Főépítészi Iroda 

2242/9 hrsz.-ú ingatlan esetében megtörtént a közterület-szabályozás, 
a (2242/8) hrsz.-ú közterületen jelölt „telek be nem építhető része" törlendő 
(technikai jellegű javítás) 

7. Főépítészi Iroda 

Technikai jellegű javítási igények: A Fácán sor - (4849/13) és (4849/26) hrsz.-ú, ill. 
a Gomba utca(2866 hrsz) közterületek építési övezetbe sorolása miatt tervezett 
szabályozási vonalat kell jelölni a szomszédos közterület felé eső telekhatáron. A 
Teleki téren (3569/1 hrsz) a szabályozási vonalat a meglévő buszmegálló 
közterületen való megtartása miatt korrigálni kell. Szabadság tér 4. (5869 hrsz) 
műemlék épület (Smarni étterem) telekhatárát korrigálni szükséges a meglévő 
sétánynak megfelelően. 

8. Főépítészi Iroda 

A premontrei területeken közterületként kiszabályozott utak magánútként 
kerüljenek jelölésre, továbbá a meglévő lakóépületek közötti út is magánút 
jelölést kapjon (jogszabályban meghatározott fogalom szerint közterület állami 
vagy önkormányzati tulajdonú lehet) 

9. Főépítészi Iroda 

Kiemelt kormányzati beruházásban megvalósuló vasútfejlesztéshez kapcsolódó 
korrekciós igények (pl.: építési hely korrekciója, beépítési százalék, szabályozási 
vonal korrekciója) átvezetése. 
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tervezett szabályozási vonal 
korrigálásra kerül. 

Elfogadásra javasolt észrevétel. 
A szabályozási terv tervezetén a 
tervezett szabályozási vonal 
módosításra kerül. 

Elfogadásra javasolt észrevétel. 
A „telek be nem építhető része" jelölés 
törlésre kerül a (2242/8) hrsz.-ú 
közterületről. 

Elfogadásra javasolt észrevételek. 
A szabályozási terv tervezete javításra 
kerül. 

Elfogadásra javasolt észrevétel. 
A szabályozási terv tervezete javításra 
kerül. 

Elfogadásra javasolt észrevétel. 
A szabályozási terv tervezete javításra 
kerül. 


