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A jelen dokumentáció a „Gödöllő város településrendezési eszközeinek felülvizsgálata (2018)” és a „Gödöllő város településrendezési
eszközeinek módosítása (2020)” című dokumentáció munkarészeinek felhasználásával és aktualizálásával készült.
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BEVEZETÉS
A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSÁNAK JOGSZABÁLYI HÁTTERE
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
9/B.§ (2) bekezdése alapján:
„A településrendezés eszközei
a) a településszerkezeti terv, amelyet a településfejlesztési koncepció alapján a települési
önkormányzat képviselő-testülete dolgoztat ki és állapít meg,
b) a helyi építési szabályzat, amelyet a településszerkezeti terv alapján a települési
önkormányzat képviselő-testülete dolgoztat ki és állapít meg”…
Gödöllő város rendelkezik a törvényi településrendezési eszközökkel és az azokat
megalapozó koncepciókkal, stratégiákkal és kapcsolódó dokumentációkkal:

MAGASABB SZINTŰ JOGSZABÁLYOK
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény (ÉTV),
Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló
253/1997.(XII.20.) Korm.rendelet (OTÉK)
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
település-rendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló
314/2012.(XI.8.) Korm. Rendelet (TRK)

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS
Városfejlesztési Koncepció │ 2006 (VFK)
Integrált Településfejlesztési Stratégia │ 2013 (ITS)

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
Településszerkezeti Terv (TSZT):
Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gödöllő város Településszerkezeti
Tervéről szóló 269/2018.(XII.13.) ÖK. határozat
Helyi Építési Szabályzat (GÉSZ)
Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gödöllő város helyi építési
szabályzatáról szóló 30/2018.(XII.14.) egységes szerkezetbe foglalt önkormányzati rendelete.

TELEPÜLÉSKÉP
Településképi Arculati Kézikönyv (TAK):
Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Településképi Arculati Kézikönyv
jóváhagyásáról szóló 223/2017.(XII.14.) ÖK. határozata
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Településképi rendelet (TKR):
Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2017. (XII.15.) önkormányzati
rendelete az ezt módosító 31/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelettel egységes
szerkezetbe foglalt szövege a településkép védelméről.
A fentieken túlmenően számos dokumentum, határozat, rendelet szabályozza a település
fejlesztését és rendezésének folyamatát.
Gödöllő város hatályos településrendezési eszközeinek felülvizsgálatára a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm.
rendelet (TRK) alapján került sor.
A fentiek alapján, a vonatkozó jogszabályok változásait is figyelembe véve került sor Gödöllő
város hatályos településrendezési eszközei módosításának kidolgozására.

A TERVEZÉSI FOLYAMAT
A módosítás alapjául azok az előzetesen megfogalmazott észrevételek, vélemények,
változtatási szándékok szolgáltak, amelyek a településrendezési eszközök módosítása óta
eltelt időszakban jelentkeztek.
Az egyes változtatási szándékok feldolgozása alapján megfogalmazott megoldási lehetőségek
és azok hatásainak mérlegelésével kerültek kidolgozásra a javaslatok.
A jellegüknek megfelelően feldolgozott javaslatok településrendezési eszközökre gyakorolt
komplex hatásainak elemzése alapján kerültek kidolgozásra a konkrét változtatások
tervezetei, Gödöllő város helyi építési szabályzatának (GÉSZ), szükség esetén a GÉSZ
mellékleteinek, köztük a Szabályozási Tervnek (SZT), továbbá a Településszerkezeti Tervnek
(TSZT) a módosítására vonatkozó javaslatok tervezetei.
A változtatási szándékok következményeinek áttekintésére az alátámasztó munkarészek
ellenőrzésével került sor és abban az esetben, ha az indokolt volt, sor került a szakági
munkarészek (közlekedés közmű, zöldfelületek környezetvédelem örökségvédelem) területén
szükséges változtatások megállapítására is.
Általánosságban megállapítható, hogy a tervezett változtatások jellemzően kismértékű
módosítások, pontosítások.

2

JAVASLATOK A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSÁRA │ 2021

A TERVEZETT VÁLTOZTATÁSOK ÖSSZEFOGLALÁSA
VÉLEMÉNYEZŐK

JAVASLATOK

SSZ ELJÁRÁS MEGKEZDÉSE ELŐTT ÉRKEZETT JAVASLATOK
U01 javaslat (tulajdonos)

Központ │ Kampis tér szabályozása

U02 javaslat (önkormányzat)

Központ │ Szabadság úti kerékpárút

U03 javaslat (tulajdonos)

Központ │ hrsz 290/2 építési hely

U04 javaslat (tulajdonos)

Központ │ hrsz 444/19 bővítése (Kemencés étterem)

U05 javaslat (önkormányzat)

Alvég │ K-VÜ-01 övezeti jellemzők módosítása

U06 javaslat (önkormányzat)

Alvég │ Hulladékudvar kialakítása (hrsz 0124/1, 0124/2)

U07 javaslat (önkormányzat)

Kertváros │ Batthyány utca előkertek szabályozása

U08 javaslat (önkormányzat)

Tervi összhang igazolása (2018. évi CXXXIX. törvény)

U09 javaslat (tulajdonosok)

Új közterület szabályozása

U10 javaslat (önkormányzat)

Barnamezős akcióterület kijelölése

U11 javaslat (tulajdonos)

Kertváros │ Grassalkovich présház és környezete

U12 javaslat (tulajdonos)

Máriabesnyő │ Kökény utca szabályozása

U13 javaslat (tulajdonos)

Máriabesnyő │ Övezeti átsorolás

U14 javaslat (tulajdonos)

Haraszt │ hrsz 6864 szabályozása

U15 javaslat (önkormányzat)

Blaha │ Dobogó utca környezetének rendezése

U16 javaslat (önkormányzat)

Alvég │ Üzleti Park

U17 javaslat (önkormányzat)

Egyes szabályozási vonalak pontosítása

U18 javaslat (önkormányzat)

Központ │ Kastélykert óvoda átsorolása

U19 javaslat (önkormányzat)

Egyes GÉSZ rendelkezések pontosítása

U20 javaslat (tulajdonos)

Zárvány lakóterület (Tisza utcai vasúti híd)

U21 javaslat (tulajdonos)

Övezeti átsorolás │ belterületbe vonás

U22 javaslat (tulajdonos)

Parókia létesítése a hrsz 379 építési telken

U23 javaslat (tulajdonos)

M3 csomópont környezetének rendezése

U24 javaslat (tulajdonos)

Csemetekert │ Telekalakítás

U25 javaslat (tulajdonos)

Isaszegi út – Fürdő utca környezete

U26 javaslat (tulajdonos)

Meglévő áruház bővítése

U27 javaslat (tulajdonos)

Meglévő áruház bővítése

MEGJEGYZÉS: az „ÉSZREVÉTELEK” oszlopban szereplő módosításokra kattintva, a konkrét javaslatokhoz juthat (egyidejűleg „Ctrl”+”Enter”)
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Az előzetes véleményezés során beérkezett észrevételek helyszínei

Gödöllő városrészei (forrás: TAK)

Az előzetes észrevételek és a 2018. évi CXXXIX. törvény
szerinti települési térség összefüggései
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A TERVEZETT
VÁLTOZTATÁSOK
BEMUTATÁSA

U
MÓDOSÍTÁSI ELJÁRÁS
[ELŐZETES JAVASLATOK]
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U01 │ KÖZPONT │ KAMPIS TÉR SZABÁLYOZÁSA
Lásd: 1. melléklet

U02 │ KÖZPONT │ SZABADSÁG ÚTI KERÉKPÁRÚT
Külön eljárás keretében került egyeztetésre

U03 │ KÖZPONT │ HRSZ 290/2 ÉPÍTÉSI HELY
Helyszín:

Szabadság út, városközpont

Helyrajzi szám:

290/2

Probléma leírása:

A korábbi településrendezési eszközök alapján építési engedélyt
kapott lakóépület eddig nem valósulhatott meg. Az építtető a
korábbi terv szerinti épületet szeretné megvalósítani. a korábban
hatályos állapotnak megfelelő, a jelenleginél nagyobb építési helyen.

Javaslatok:

A Szabályozási Terv módosul.
A GÉSZ módosul.
A GÉSZ 32.§ (9) bekezdése kiegészül a következő új g) ponttal:
„g) P+F+2+T szintszám helyett, az épülettömeg tagolása
érdekében, helyi védett épületekhez való egyéb illeszkedési
előírások betartása mellett, részlegesen P+F+3 szint is
létesíthető.”

Indoklás:

A hatályos Szabályozási Terv rendezte a Rákos patak telkét és
mellette egy 4 m széles, a Rákos patak karbantartásához
szükséges közterületet jelölt ki, vonatkozó jogszabályok alapján
(„parti sáv”) és ettől a szabályozási vonaltól változó szélességű (69 méter széles) előkertet állapított meg.
Az építési hely határainak módosítása során:
1. figyelembe kell venni a Rákos patak keleti oldalán álló, helyi
védelem alatt álló Bezsilla villa kerítésének vonalát, a karakteres,
terméskő és áttört fémháló kombinációjával kialakított kerítés
Rákos patak felőli sarokpontját.
2. célszerű egységesíteni az építési hely Rákos patak felőli határvonalát, a közterület szabályozási vonalát követő 6 méter széles
előkert kialakításával, amely a Rákos Patak utca és a Patak tér felé
szélesedő be nem építhető területet eredményez.
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A tömb Szabadság út felőli utcaképe meghatározó a
városközpont építészeti arculata szempontjából. A helyi védett
épület tömegformájához, magasságához való illeszkedés
településképi rendeletben előírt kötelezettsége a telektömb még
üres telkén megvalósuló új épület tekintetében a tömeg
megmozgatását, vélhetően különböző beépítési magasságok
alkalmazását teszi szükségessé. A harmonikus épülettömeg- és
utcaképi komponálás érdekében indokolt a szintszám
differenciált meghatározása.
KIVONAT A HATÁLYOS GÉSZ-BŐL:
32. § (9) A Vi-13 jelű építési övezetben:
a) Legfeljebb annyi lakás helyezhető el, hogy jelen rendelet gépjárműtárolásra vonatkozó előírásainak betartásával az épület parkolómérlege telken belül biztosítható legyen.
b) A földszint fölött kialakítható lakó funkció.
c) A HÉV és a Szabadság út környezetterhelését a saroktelek
beépítésénél figyelembe kell venni.
d) Saroktelek beépítettsége legfeljebb 75% lehet.
e) Kiegészítő épület csak meglévő épület esetén helyezhető el, csak
gépjármű tárolására.
f)1 Legfeljebb 1 épület helyezhető el.

JAVASOLT MÓDOSÍTÁS:
32. § (9 A Vi-13 jelű építési övezetben:
a) Legfeljebb annyi lakás helyezhető el, hogy jelen rendelet gépjárműtárolásra vonatkozó előírásainak betartásával az épület parkolómérlege telken belül biztosítható legyen.
b) A földszint fölött kialakítható lakó funkció.
c) A HÉV és a Szabadság út környezetterhelését a saroktelek
beépítésénél figyelembe kell venni.
d) Saroktelek beépítettsége legfeljebb 75% lehet.
e) Kiegészítő épület csak meglévő épület esetén helyezhető el, csak
gépjármű tárolására.
f)2 Legfeljebb 1 épület helyezhető el.
g) P+F+2+T szintszám helyett, az épülettömeg tagolása érdekében,
helyi védett épületekhez való egyéb illeszkedési előírások betartása
mellett, részlegesen P+F+3 szint is létesíthető.

1
2

Megállapította a 24/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020. október 25-től.
Megállapította a 24/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020. október 25-től.
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A környezet átfogó panorámaképe a HÉV vonalától a Petőfi Sándor utcán át a HÉV vonaláig (2020)

A Petőfi Sándor utca a HÉV felé
(hrsz 289 helyi védelem alatt álló épület)

A Petőfi Sándor utca a HÉV felől
(hrsz 289 helyi védelem alatt álló épület)

A Petőfi Sándor utca 4. csatlakozó tűzfala
(hrsz 289 helyi védelem alatt álló épület)

A Rákos patak medre, balra a vizsgált telek ,
háttérben a hrsz 289 helyi védelem alatt álló épület

Bezsilla villa (helyi védelem alatt álló épület)

Bezsilla villa (helyi védelem alatt álló épület) és
kerítése a HÉV felől, balra a Rákos patak medre.
(forrás: Településképi Arculati Kézikönyv)

(www.facebook.com/gdlcserkeszhaz/photos/gm.5099635
60345743/326692609162705/?type=3&theater)
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Településszerkezeti
Tervi összefüggés

A Településszerkezeti Terv nem módosul.

Alátámasztó munkarészek
Közlekedés:

nincs változás

Közmű:

nincs változás

Zöldfelületek:

nincs változás

Környezetvédelem:

nincs változás

Örökségvédelem:

nincs változás

A Településszerkezeti Terv részlete (hatályos állapot)
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A Szabályozási Terv részlete (hatályos állapot)

A Szabályozási Terv módosításának tervezete
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U04 │ KÖZPONT │ HRSZ 444/19 BŐVÍTÉSE (KEMENCÉS)
Helyszín:

Kossuth Lajos utca │ Kemencés étterem

Helyrajzi szám:

444/50 (korábbi 444/19 és 444/42)

Probléma leírása:

A tulajdonos az étterem bővítése érdekében a telek
beépítettségének 90%-ra történő emelését kéri.

Javaslatok:

A Szabályozási Terv módosul.

Indoklás:

A terület övezeti besorolása kisvárosias lakóterület, Lk-10 jelű
építési övezet. A GÉSZ alapján az építési övezetben megengedett
legnagyobb beépítettség 60%, saroktelek esetében 75%. Az OTÉK
2. melléklete szerinti 60% legnagyobb beépítettség az OTÉK 7.§ (2)
bekezdés alapján „Az építési övezeten belül zártsorú beépítés
esetén a saroktelekre vonatkozóan eltérő építési jog is
megállapítható.” A területet három oldalról közterület határolja,
ennek megfelelően alkalmazható a 75%. Az övezeti jellemzők
általános módosítása (legnagyobb beépítettség növelése) nem
indokolt, mert a városközpont területén jelenleg 5 ilyen övezetbe
sorolt terület is található.
Az étterem bővítéséhez szükséges összes beépített terület 223
m2, amelyhez a saroktelekre alkalmazható engedményes érték
alapján 297,5 m2 telekterület szükséges. A területtel szomszédos
közterület elhelyezkedése alapján a telek területének 49,5 m2-rel
történő növelése javasolt.

Településszerkezeti
Tervi összefüggés

A Településszerkezeti Terv módosul.

Alátámasztó munkarészek
Közlekedés:

nincs változás

Közmű:

nincs változás

Zöldfelületek:

nincs változás

Környezetvédelem:

nincs változás

Örökségvédelem:

nincs változás

11

JAVASLATOK A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSÁRA │ 2021

A Településszerkezeti Terv részlete (hatályos állapot)

A Településszerkezeti Terv módosításának tervezete
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A Szabályozási Terv részlete (hatályos állapot)

A Szabályozási Terv módosításának tervezete

13

JAVASLATOK A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSÁRA │ 2021

U05 │ ALVÉG │ K-VÜ-01 ÖVEZETI JELLEMZŐK MÓDOSÍTÁSA
Helyszín:

Tessedik Sámuel utca (lásd még: U06)

Helyrajzi szám:

0124/1

Probléma leírása:

A terület az önkormányzat hulladékgazdálkodással és hulladékártalmatlanítással kapcsolatos feladatainak ellátására szolgál.
Fejlesztési igények merültek fel, és zárt csarnoképület is építhető
kellene, hogy legyen. Ennek érdekében a megengedett
beépítettség növelése szükséges; az övezeti jellemzők
változtatása indokolt.
A tervezett fejlesztés által igényelt jellemzők:
- a beépítettség mértéke: 50-60 %
- a zöldfelület: a be nem épített terület 50 %-a azaz 20 %
- épületmagasság: 12 m.

Javaslatok:

A Szabályozási Terv és a GÉSZ módosítása
A GÉSZ 34.§ kiegészül a következő új (24) bekezdés
rendelkezéseivel:
„(24) A Gksz-26 jelű építési övezetben
a) elsősorban a városüzemeltetéssel, hulladék-ártalmatlanítással, és hulladékfeldolgozással összefüggő, a környezetet nem
szennyező gazdasági tevékenységek helyezhetők el;
b) a beépítés feltétele – településhigiéniai és talajvédelmi
okokból – legalább hiányos közművesítettség megvalósítása.”
A GÉSZ 1. melléklete kiegészül a következő új sorral:
A GÉSZ 1. melléklete: Övezeti jellemzők
E

G

H

I

J

K

L

M

N

A megengedett legnagyobb
épületmagasság (m)

A legkisebb kialakítandó
zöldfelület (%)

A megengedett legnagyobb
szintterületi mutató (m2/m2)

A megengedett legnagyobb
terepszint alatti beépítettség (%)

Az épület

A megengedett legnagyobb
beépítettség (%)

A kialakítható új telek
legkisebb mélysége (m)

A kialakítható új telek
legkisebb szélessége (m)

A kialakítható új telek
legkisebb telekterülete (m2)

A beépítettség jellemző módja

Övezeti jel

F

Az építési telek

A kialakítható szintszám

D

A megengedett legnagyobb utcai
homlokzatmagasság (m)

C

Hátsókert (m)

B

Előkert (m)

A

Az építési övezet

A K-Vü-01 jelű építési övezet övezeti jellemzői (hatályos és módosítási javaslatok)
135 K-Vü-01

SZ 4500

-

-

Gksz-26

SZ 4500

-

-

SZT
szerint
SZT
szerint

14

40

-

0,4

40

7,5

60

-

0,6

20 12,0

P+F+1+T
P+F+1+T

JAVASLATOK A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSÁRA │ 2021

Indoklás:

A terület az önkormányzat hulladékgazdálkodással kapcsolatos
feladatainak ellátására szolgál és a technológiai okokból indokolt
zárt csarnok megvalósítását az övezeti előírások jelenleg nem
teszik lehetővé, ezért annak módosítása indokolt.
A GÉSZ 39.§ (14) bekezdése alapján:
„A K-Vü-01 jelű (városüzemeltetési terület) építési övezetben: …
b) Kizárólag a városüzemeltetést és annak biztonságát szolgáló
üzemi építmények helyezhetők el.”
Az OTÉK 2. számú melléklete alapján a beépítettség legfeljebb
60% lehet és a legkisebb zöldfelület aránya legalább 20% kell,
hogy legyen.

Településszerkezeti
Tervi összefüggés

A Településszerkezeti Terv módosul.

Alátámasztó munkarészek
Közlekedés:

nincs változás

Közmű:

nincs változás

Zöldfelületek:

nincs változás

Környezetvédelem:

a korábban megengedett tevékenység nem változik, a
környezetvédelmi hatásokban nincs változás

Örökségvédelem:

nincs változás
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A Településszerkezeti Terv részlete (hatályos állapot)

A Településszerkezeti Terv módosításának tervezete
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A Szabályozási Terv részlete (hatályos állapot)

A Szabályozási Terv módosításának tervezete
(a módosítás utáni állapotban a 0124/2 telekkel együtt kezelendő, lásd még: U06)
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U06│ ALVÉG │ HULLADÉKUDVAR KIALAKÍTÁSA
Helyszín:

Tessedik Sámuel utca (lásd még: U05)

Helyrajzi szám:

0124/2

Probléma leírása:

A terület az önkormányzat hulladékgazdálkodással kapcsolatos
feladatainak ellátására szolgál. Fejlesztési igények merültek fel,
ezért indokolt hrsz 0124/1 (Gip-02) és 0124/2 (K-VÜ-01) telkek
egységesen K-Vü-01 jelű építési övezetbe sorolása és a telkek
egyesítésének lehetővé tétele. A 0124/1 és 0124/2 hrsz.-ú (már
belterületi telkek) hulladék-udvar és a szomszédos ingatlan
összevonását tervezi az önkormányzat. A Jegyzői Iroda
véleménye alapján szükség lenne a 0124/2 hrsz.-ú terület építési
övezeti besorolását, a szomszédos ingatlanhoz igazodva K-Vü-01re változtatni, illetve a kötelező fasor és kötelező fásítási
területet megszüntetni, ha lehet.

Javaslatok:

A Szabályozási Terv és a GÉSZ módosítása
A GÉSZ 34.§ kiegészül a következő új (24) bekezdés
rendelkezéseivel:
„(24) A Gksz-26 jelű építési övezetben
a) elsősorban a városüzemeltetéssel, hulladék-ártalmatlanítással, és hulladékfeldolgozással összefüggő, a környezetet nem
szennyező gazdasági tevékenységek helyezhetők el;
b) a beépítés feltétele – településhigiéniai és talajvédelmi
okokból – legalább hiányos közművesítettség megvalósítása.”
A GÉSZ 1. melléklete kiegészül a következő új sorral:
A GÉSZ 1. melléklete: Övezeti jellemzők
E

G

H

I

J

K

L

M

N

A megengedett legnagyobb
épületmagasság (m)

A legkisebb kialakítandó
zöldfelület (%)

A megengedett legnagyobb
szintterületi mutató (m2/m2)

A megengedett legnagyobb
terepszint alatti beépítettség (%)

Az épület

A megengedett legnagyobb
beépítettség (%)

A kialakítható új telek
legkisebb mélysége (m)

A kialakítható új telek
legkisebb szélessége (m)

A kialakítható új telek
legkisebb telekterülete (m2)

A beépítettség jellemző módja

Övezeti jel

F

Az építési telek

A kialakítható szintszám

D

A megengedett legnagyobb utcai
homlokzatmagasság (m)

C

Hátsókert (m)

B

Előkert (m)

A

Az építési övezet

A K-Vü-01 jelű építési övezet övezeti jellemzői (hatályos és módosítási javaslatok)
135 K-Vü-01

SZ 4500

-

-

Gksz-26

SZ 4500

-

-

SZT
szerint
SZT
szerint

18

40

-

0,4

40

7,5

60

-

0,6

20 12,0

P+F+1+T
P+F+1+T
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Indoklás:

A Tessedik Sámuel utca mentén jelölt „fásítandó terület”
törölhető.
A „kötelező fasor” törölhető, mert csak az 5 méteres előkertek a
telek ~20%-ának megfelelő kiterjedésű, a telekhatár mentén
húzódó zöldfelületet eredményeznek, miközben biztosíthatók a
tevékenységhez szükséges műszaki, településrendezési
feltételek.

Településszerkezeti
Tervi összefüggés

A Településszerkezeti Terv módosul.

Alátámasztó munkarészek
Közlekedés:

nincs változás

Közmű:

nincs változás

Zöldfelületek:

nincs változás

Környezetvédelem:

a korábban megengedett tevékenység nem változik, a
környezetvédelmi hatásokban nincs változás

Örökségvédelem:

nincs változás
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A Településszerkezeti Terv részlete (hatályos állapot)

A Településszerkezeti Terv módosításának tervezete
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A Szabályozási Terv részlete (hatályos állapot)

A Szabályozási Terv módosításának tervezete
(a módosítás utáni állapotban a 0124/1 telekkel együtt kezelendő, lásd még: U05)

21
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U07 │ KERTVÁROS │ BATTHYÁNY UTCAI ELŐKERT SZABÁLYOZÁSA
Helyszín:

Batthyány utca

Helyrajzi szám:

-

Probléma leírása:

Az építési határvonal jelölése az egész utcára:
az előző módosításban csak az utca egy szakaszára került rá, de az
egész útszakaszt, mindkét oldalt meg kellene vizsgálni, és
környezetvédelmi okokból, az épületek terhelésének csökkentése
érdekében végig alkalmazni kellene annak érdekében, hogy a
későbbiek során az átépítések, bővítések, bontások esetén se
épülhessenek épületek a közterületi telekhatárhoz közelebb,
főleg ahol nincsen meg az 5 méteres előkert (kialakult állapot).

Javaslatok:

A Szabályozási Terv módosul

Indoklás:

A Batthyány utca mentén kialakult beépítés jelenleg – az előkertek
szempontjából – változó. Egyes szakaszokon nem biztosított az 5,0
m előkert, így a kialakult állapothoz igazodva az új és az átépített
épületek környezeti terhelése nem javul, ezért környezetvédelmi
okokból, az épületek terhelésének csökkentése érdekében a
Batthyány utca mentén indokolt, hogy a továbbiakban az épületek
az 5,0 m előkert megtartásával valósuljanak meg.

Településszerkezeti
Tervi összefüggés

A Településszerkezeti Terv nem módosul.

Alátámasztó munkarészek
Közlekedés:

nincs változás

Közmű:

nincs változás

Zöldfelületek:

nincs változás

Környezetvédelem:

nincs változás

Örökségvédelem:

nincs változás
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A Szabályozási Terv részlete (hatályos állapot)

A Szabályozási Terv módosításának tervezete
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A Szabályozási Terv részlete (hatályos állapot)

A Szabályozási Terv módosításának tervezete
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A Szabályozási Terv részlete (hatályos állapot)

A Szabályozási Terv módosításának tervezete
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U08 │ TERVI ÖSSZHANG IGAZOLÁSA (2018. ÉVI CXXXIX. TÖRVÉNY)
Helyszín:

Gödöllő város közigazgatási területe
Lásd: külön dokumentáció

U09 │ ÚJ KÖZTERÜLET SZABÁLYOZÁSA
Helyszín:

Külterület

Helyrajzi szám:

0137/127

Probléma leírása:

Új közterület kiszabályozása:
A hrsz 0137/66, 0137/67, 0137/77 tulajdonosa egységesen
szeretné kezelni az azonos tulajdonban lévő területet.

Javaslatok:

A Szabályozási Terv módosul.

Indoklás:

A 0137/77 hrsz telekből a telek déli oldalán egy új közterület
kialakítása, amely biztosítja a területek megközelítését.

Településszerkezeti
Tervi összefüggés

A Településszerkezeti Terv módosul.

Alátámasztó munkarészek
Közlekedés:

A közlekedés annyiban módosul, hogy az út nyomvonala
töréssel, a hrsz 0137/30 állami tulajdonú úton keresztül éri el
0137/34 önkormányzati utat.

Közmű:

nincs változás

Zöldfelületek:

nincs változás

Környezetvédelem:

nincs változás

Örökségvédelem:

nincs változás
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A Településszerkezeti Terv részlete (hatályos állapot)

A Településszerkezeti Terv módosításának tervezete
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A Szabályozási Terv részlete (hatályos állapot)

A Szabályozási Terv módosításának tervezete
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U10 │ BARNAMEZŐS TERÜLET KIJELÖLÉSE
Helyszín:

Gödöllő város közigazgatási területe

Helyrajzi szám:

-

Probléma leírása:

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény (ÉTV) 8.§ (7) bekezdése, illetve a 60.§ (9)
bekezdése szerint 2021. dec. 30-ig lehet kijelölni a barnamezős
területeket Miniszterelnökségnek leadott javaslat alapján.

Javaslatok:

A Szabályozási Terv módosul.
A jelmagyarázat kiegészül a „barnamezős terület”
határvonalával.

Indoklás:

Az ÉTV 8.§ (7) rögzíti, hogy ha a település közigazgatási területén
van barnamezős terület, azt az érintett települési önkormányzat a
60.§ (9) bekezdésében szereplő időpontig köteles a településrendezési tervében, mint „barnamezős terület” lehatárolni.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
ÉTV 2.§ 43. Barnamezős terület: olyan földrészlet vagy földrészletek összessége ide nem értve a mező- és erdőgazdasági területeket -, amely elsősorban ipari,
kereskedelmi, közlekedési vagy honvédelmi célú felhasználást követően
felhagyottá, alulhasznosítottá vagy leromlott állapotúvá vált, jellemzően
környezetszennyezéssel terhelt, ugyanakkor környezeti és műszaki beavatkozással
értéknövelt, fejleszthető területté alakítható.
ÉTV 8.§ (7) Ha a települési (a fővárosban a fővárosi, illetve a kerületi)
önkormányzat közigazgatási területén van barnamezős terület, köteles az érintett
települési önkormányzat a 60. § (9) bekezdésében szereplő időpontig a
településrendezési tervében a barnamezős területeket lehatárolni, továbbá a
településfejlesztési terv felülvizsgálata során a barnamezős területek fejlesztési és
újrahasznosítási lehetőségeit meghatározni.

A lehatárolt barnamezős területet a vasútfejlesztéssel összefüggő
munkálatok során felvonulási területként, szabadtéri tároló
területként, depo-területként használták. A rehabilitációra
szoruló – a vasútépítési munkákat követően – felhagyott terület
jelenleg beépítetlen. Az építési törvény „településrendezési
tervet” említ, így a lehatárolás a Településszerkezeti Tervben, és a
Szabályozási Tervben feltüntetésre kerül.
Településszerkezeti
Tervi összefüggés

A Településszerkezeti Terv módosul.

Alátámasztó munkarészek
Közlekedés:

nincs változás

Közmű:

nincs változás

Zöldfelületek:

nincs változás

Környezetvédelem:

nincs változás

Örökségvédelem:

nincs változás
29

JAVASLATOK A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSÁRA │ 2021

A Településszerkezeti Terv részlete (hatályos állapot)

A Településszerkezeti Terv módosításának tervezete
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A Szabályozási Terv részlete (hatályos állapot)

A Szabályozási Terv módosításának tervezete
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U11 │ KERTVÁROS │ GRASSALKOVICH PRÉSHÁZ ÉS KÖRNYEZETE
Helyszín:

Grassalkovich Présház

Helyrajzi szám:

2337, 2339

Probléma leírása:

A hrsz 2337 és hrsz 2339 telkek használati módja kedvezőtlenül
befolyásolja a szomszédos barokk műemlék környezetét.
Meg kell vizsgálni a Kelemen László utca folytatásaként
kiszabályozott út más eszközzel történő kezelésének lehetőségeit.

Javaslatok:

A GÉSZ 27.§ (1) bekezdése kiegészül a következő új e) pontban
foglalt rendelkezéssel:
„e) Műemléki környezetben fekvő telken az övezetben
megengedett főrendeltetés szerinti épületen és rendeltetési
egységeken túlmenően egyéb – műemlékhez és annak
környezetéhez nem méltó építményt elhelyezni, valamint
anyagot, eszközt, berendezést, gépet – az előírt számú és fajtájú
jármű kivételével – szabadtéren tárolni nem szabad.”

Indoklás:

1. A Grassalkovich Présház barokk épületének hasznosítása
érdekében a védett épület környezetét a műemlék
környezetének, értékének megfelelően kell kialakítani. Ez nem
csupán a műemlék védelmét, de a környezet és a környezetben
fekvő ingatlanok felértékelését is elősegítené. A TKR alkalmas
ilyen rendelkezés érvényesítésére a GÉSZ módosítása nélkül is,
ugyanakkor a használatra vonatkozó szabályozásra az OTÉK 1.§ (1)
bekezdés is módot ad, ezért a GÉSZ kiegészítése javasolt.
2. A Kelemen László utca közterületként szabályozott területe a
hrsz 2336 és hrsz 2337 telkek területét érinti. A terület – az
önkormányzattal kötött megállapodás alapján – közhasználat elől
el nem zárt magánútként vagy közhasználat céljára megnyitott
területként is biztosítani tudná az út megnyitását. Megállapodás
hiányában a közterület kisajátítás útján valósítható meg.
GÉSZ 27.§ (1) Az Lke-01 jelű építési övezetben:
a) Kiegészítő épület az építési helyen belül és a hátsókertben bárhol elhelyezhető.
b) Állattartásra szolgáló építmény elhelyezhető.
c) A hátsókert legkisebb mélysége nem lehet kisebb:
ca) sem a telken építeni kívánt vagy jogerős és végrehajtható hatósági engedély
alapján meglévő, helyiséget magába foglaló épület, épületrész hátsókertre néző
tényleges homlokzatának magasságánál,
cb) sem az övezetre meghatározott legnagyobb épületmagasság felénél,
cc) sem 3 méternél.
d) Meglévő, emeleti szinttel rendelkező épületek esetén a tetőtér – az
épületmagasság és a homlokzatmagasság növelése nélkül – beépíthető. Ebben az
esetben a szintterületi mutató 0,9 m2/m2.
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A környezethasználati problémák megoldására a GÉSZ csak
korlátozottan alkalmas, mert elsődlegesen az építést, az építésjogi
követelményeket szabályozza, de számos jogszabály és
önkormányzati rendelet alapján kezelhető a probléma.
Megfelelő védelmet biztosíthat a műemléki környezetté vagy a
helyi védett területté nyilvánítás:
- a védett Grassalkovich présház környezete műemléki
környezetként kijelölhető a vonatkozó jogszabály alapján,
- a védett Grassalkovich présház környezete helyi védelem alatt
álló területként kijelölhető a településkép védelméről szóló
helyi rendeletben.
Az alábbiak néhány jogszabály rendelkezéseiből emelnek ki a
területhasználat szabályozására is kitérő részleteket:
OTÉK 1.§ (1) Területet használni, építmény elhelyezésére felhasználni, telket
alakítani, építés alapjául szolgáló tervet elkészíteni, építményt építeni, átalakítani,
bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni, elmozdítani vagy lebontani,
továbbá az építmény rendeltetését megváltoztatni e rendelet, valamint a helyi
építési szabályzat rendelkezései szerint szabad.
OTÉK 13.§ (1) A kertvárosias lakóterület laza beépítésű, összefüggő nagy kertes,
több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, 8 m-es beépítési magasságot
meg nem haladó elsősorban lakó rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgál.
(2) A kertvárosias lakóterületen elhelyezhető épület - a lakó rendeltetésen kívül -:
a) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató,
b) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,
c) kulturális,
d) szállás jellegű és
e) sport
rendeltetést is tartalmazhat.
OTÉK 1. melléklet
41. Főépítmény: az övezeti előírások megtartásával épített, elsősorban a területfelhasználási egység jellegének megfelelő, másodsorban a településrendezési
eszközben meghatározott, a területhasználatot nem zavaró rendeltetésű
építmény.
A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló
68/2018.(IV.9.) Korm.rendelet
20.§ (1) A műemlék - a műemlékvédelem sajátos tárgyai körébe tartozó műemléki környezetének minősül
a) a műemlékkel közvetlenül határos - sarkán is érintkező - telkek, a kapcsolódó
közterületszakaszok és a közterületszakaszokkal határos ingatlanok, amelyek a
műemléki nyilvántartásban szerepelnek, vagy
b) önálló ingatlant alkotó, vagy úszótelken elhelyezkedő műemlék esetén, a
műemlék építmény önálló ingatlanával, vagy úszótelkével közvetlenül határos
telkek és az ezekkel a telkekkel határos további telkek, valamint ezen telkekhez
kapcsolódó közterületszakaszok,
c) a műemléki védettséget elrendelő jogszabályban az a) és b) pontban
foglaltaktól eltérően kijelölt ingatlanok.
(2) A műemléki érték műemlékké nyilvánításakor vagy a műemlék környezetének
(6) bekezdés szerinti felülvizsgálata esetén - a sajátos terepviszonyokra, illetve
telekstruktúra kialakulására is figyelemmel - műemléki környezetnek jelölhető ki
a) a műemléki építmény telkével közvetlenül határos - sarkán is érintkező telkek, ezen közvetlenül határos telkekkel érintkező szomszédos telkek,
b) a műemlék építmény telkével kapcsolódó közterületszakaszok, a műemlékkel
közvetlenül határos telkek közterületszakaszai, valamint a műemlékkel
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közvetlenül határos telkekkel érintkező telkek közterületszakaszai,
c) a terepviszonyok miatti egyedi látványkapcsolat vagy sajátos telekformák
esetén, indokolt esetben az a) és b) pontban meghatározottaktól eltérő
környezet, különösen, ha a telken a műemlékké nyilvánítandó műemléki érték
megjelenését, utcaképi, településképi, tájképi értékeinek érvényesülését
közvetlenül befolyásoló építmény áll vagy létesíthető.
(3) A műemléki környezet esetében a műemléki területre vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni.
57.§ (7) A műemléki területet érintő, jogszabályban meghatározott beavatkozást a
védett érték településképi, illetve tájképi megjelenésének és érvényesülésének kell
alárendelni, amelynek során a jellegzetes történeti építészeti formai megoldások,
a hagyományos műszaki megoldások és építőanyagok használatát előnyben kell
részesíteni.
64.§ (2) Ha a tervezett tevékenység a kiemelten védett műemléket, vagy a védett
műemlék nevesített értékét érinti, bejelentés alapján végezhető …[…]…
c) műemléki környezetben a műemlék megjelenését befolyásoló módon új
építmény építése, a műemlék felé eső vagy közterületről a műemlékkel együtt
megjelenő
ca) nem engedélyköteles új építmény elhelyezése vagy meglévő építmény bővítése,
építmény homlokzatának megváltoztatásával járó felújítása vagy átalakítása,
meglévő épület homlokzatának, tetőzetének megváltoztatásával járó felújítása
vagy átalakítása,
cb) építmény bontása,
68.§ (5) Műemléki környezet esetén a hatóság a döntése meghozatala során
szempontként figyelembe veszi, hogy új építmény építése, meglévő építmény külső
átalakítása, részleges vagy teljes bontása nem járhat a műemlék érvényesülésének
és megjelenésének műemléki szempontból előnytelen megváltozásával.
80.§ (3) Műemléki környezetben a műemlék, a műemléki jelentőségű területen,
műemlék történeti tájon a védettséget megalapozó érték zavartalan érvényesülése
érdekében a hatóság az (1) bekezdésben meghatározottakon túl elrendelheti a
nem illeszkedő építmények, műtárgyak eltávolítását vagy átalakítását.
81.§ (3) A megvalósult beavatkozások fennmaradása nem vehető tudomásul, ha a
szabálytalanul megvalósított beavatkozás eredményeként …[…]…
c) műemléki jelentőségű területen, műemlék történeti tájon a védettséget
megalapozó értéket veszélyeztető és sértő, valamint az érték, műemléki
környezetben a műemlék zavartalan érvényesülését gátló állapot jött létre.

Településszerkezeti
Tervi összefüggés

A Településszerkezeti Terv nem módosul.

Alátámasztó munkarészek
Közlekedés:

nincs változás

Közmű:

nincs változás

Zöldfelületek:

nincs változás

Környezetvédelem:

nincs változás

Örökségvédelem:

A módosítás célja a Grassalkovich présház értékéhez méltó
környezet kialakítása (műemléki környezetté nyilvánítás).
A védelem alatt álló Grassalkovich présházhoz pincerendszer is
tartozik, amelyet a javasolt telekalakítások nem érintenek.
Ezen túlmenően nincs változás.
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A Grassalkovich présház és hozzá kapcsolódó pincerendszer kontúrvonala
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A Szabályozási Terv részlete (hatályos állapot)

A Szabályozási Terv módosításának tervezete
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U12 │ MÁRIABESNYŐ │ KÖKÉNY UTCA SZABÁLYOZÁSA
Helyszín:

Kökény utca

Helyrajzi szám:

4011/3

Probléma leírása:

Lemaradt szabályozási vonal pótlása
(magántulajdonú terület kisajátítása miatt)

Javaslatok:

A Szabályozási Terv módosul.

Indoklás:

A korábbi szabályozási vonalaknak megfelelően közterületként
kijelölt terület kialakításra került, de tulajdonrendezésre nem
került sor, ezért a közterületként kijelölt terület (a Szabályozási
Terven sárga alászínezés) kisajátításának végrehajtása érdekében,
a technikai okokból szükséges a szabályozási vonalak
szerepeltetése a Szabályozási Tervben.

Településszerkezeti
Tervi összefüggés

A Településszerkezeti Terv nem módosul.

Alátámasztó munkarészek
Közlekedés:

nincs változás

Közmű:

nincs változás

Zöldfelületek:

nincs változás

Környezetvédelem:

nincs változás

Örökségvédelem:

nincs változás
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A Szabályozási Terv részlete (hatályos állapot)

A Szabályozási Terv módosításának tervezete
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U13 │ MÁRIABESNYŐ │ ÖVEZETI ÁTSOROLÁS
Helyszín:

Kankalin/Bojtorján utca

Helyrajzi szám:

6527

Probléma leírása:

Telektulajdonos kérelme:
a 6527 hrsz-ú telek üdülőterületből (Üh-01 jelű építési övezetből)
lakóterületbe (Lke-02 jelű építési övezetbe) történő átsorolása

Javaslatok:

Változtatás nem javasolt.

Indoklás:

A vizsgált telek a Bojtorján utcáról nyílik. A telek infrastrukturális
ellátása megoldott, de a mellette keletre lévő két teleké nem.
A mozaikos, telkenként változó övezeti besorolást a hatályos
jogszabályok (OTÉK) nem támogatják.
OTÉK 7.§ (2) „Az építési övezeteket, övezeteket a meglévő vagy tervezett
rendeltetésük, beépítettségük és karakterbeli különbségeik alapján úgy
kell besorolni, hogy az egy övezetbe tartozó, azonos adottságú telkeket
azonos értékű építési jogok és kötelezettségek illessék meg…”

Mivel a kapcsolódó terület lakóterületi átsorolásának feltételei
jelenleg nem adottak, az átsorolás nem javasolt.
Településszerkezeti
Tervi összefüggés

A Településszerkezeti Terv nem módosul.

Alátámasztó munkarészek
Közlekedés:

nincs változás

Közmű:

nincs változás

Zöldfelületek:

nincs változás

Környezetvédelem:

nincs változás

Örökségvédelem:

nincs változás

39

JAVASLATOK A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSÁRA │ 2021

A Településszerkezeti Terv részlete (hatályos állapot)

A Szabályozási Terv részlete (hatályos állapot)
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U14 │ HARASZT │ HRSZ 6864 SZABÁLYOZÁSA
Helyszín:

LEAR melletti önkormányzati telek

Helyrajzi szám:

6864

Probléma leírása:

Az új Haraszt úti M3-as lehajtó kapcsán megvizsgálni az
önkormányzati terület besorolását (az elkerülő út által „leeső”
önkormányzati tulajdonú nyugati telekrész hasznosítása).
Az Eg besorolású terület esetleges átsorolása gazdasági területbe,
annak megfelelő építési övezetbe.

Javaslatok:

A Szabályozási Terv módosul.

Indoklás:

A területekkel történő racionális gazdálkodás igénye indokolttá
teszi a tervezett közlekedési területekkel tagolt, a szomszédos
gazdasági területek infrastruktúrájára támaszkodó területhasználat szempontjainak érvényesítését. A közlekedési területekkel körül határolt, „Eg” jelű övezetbe sorolt telekrész erdőterületként való fenntartása sem mérete, sem elhelyezkedése
miatt szakmailag nem indokolt. A közvetlen környezetben ipari
funkciók, nagyméretű ipari gyártó-csarnokok találhatók. A terület
– éppen a közlekedési területek kapcsolódása következtében –
alkalmas lehet közlekedéshez kapcsolódó (üzemanyagtöltő
állomás, autómosó vagy egyéb) funkció elhelyezésére.
A terület javasolt besorolása Gip-15 jelű építési övezet, ugyanakkor a Gip-13 jelű építési övezet alkalmazása is lehetséges.
Az építési övezetek szabályozási jellemzői – a szintszámon kívül –
azonosak. Az 1.924 m2 kiterjedésű, szabálytalan síkrajzi alakú
területen a környezetet kiszolgáló, a környező funkciókhoz
kapcsolódó, azokat kiegészítő rendeltetésű épület létesíthető.
A GÉSZ 1. melléklete: Övezeti jellemzők

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

A legkisebb kialakítandó
zöldfelület (%)

A megengedett legnagyobb utcai
homlokzatmagasság (m)

A kialakítható szintszám

50

1,5

25 10,5

-

P+F+1+T

120

Gip-15

SZ 4000

-

-

-

50

1,5

25 10,5

-

P+F+2
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A megengedett legnagyobb
épületmagasság (m)

A megengedett legnagyobb
szintterületi mutató (m2/m2)

-

A megengedett legnagyobb
terepszint alatti beépítettség (%)

-

A megengedett legnagyobb
beépítettség (%)

-

Hátsókert (m)

SZ 4000

A kialakítható új telek
legkisebb telekterülete (m2)

Gip-13

A beépítettség jellemző módja

118

Övezeti jel

Előkert (m)

Az épület

A kialakítható új telek
legkisebb mélysége (m)

Az építési telek

A kialakítható új telek
legkisebb szélessége (m)

Az építési övezet

JAVASLATOK A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSÁRA │ 2021

Az övezeti átsoroláshoz a Településszerkezeti Terv módosítása is
szükséges, amelynek feltétele, hogy:
1. a biológiai aktivitásérték összességében nem csökken;
2. az erdőterületek kiterjedése nem csökken.
Terület
(m2)
1924

Eg erdőterület
BAÉ
BAÉ
tényező
érték
9
1,7316

Gip gazdasági terület
BAÉ
BAÉ
tényező
érték
0,4
0,0769

Eltérés
-1,6546

A hatályos Településszerkezeti Terv biológiai aktivitásérték
többlete biztosítja az átsorolás fedezetét.
A terület az erdőként nyilvántartott területek között is szerepel.
Csereterület a nyilvántartott erdőterülettel határos és a Településszerkezeti tervben „Eg” jelű övezetbe sorolt hrsz 6864 telek
erdőterületen visszapótolható.

A nyilvántartott erdőterület visszapótlásának lehetséges helyének lehatárolása

Településszerkezeti
Tervi összefüggés

A Településszerkezeti Terv módosul.

Alátámasztó munkarészek
Közlekedés:

nincs változás

Közmű:

nincs változás

Zöldfelületek:

nincs változás

Környezetvédelem:

nincs változás

Örökségvédelem:

nincs változás
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A Településszerkezeti Terv részlete (hatályos állapot)

A Településszerkezeti Terv módosításának tervezete
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A Szabályozási Terv részlete (hatályos állapot)

A Szabályozási Terv módosításának tervezete
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U15 │ BLAHA │ DOBOGÓ UTCA KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSE
Helyszín:

Dobogó út környezete

Helyrajzi szám:
Probléma leírása:

A hatályos TSZT az előzőleg hatályos térségi tervek alapján
tartalmazta egy Gödöllő-Szada új útvonal kialakításának
tervezetét. A nyomvonal nem szerepel a magasabb szintű
tervekben, ezért a terület tulajdonosai kérelmezték a módosítást,
hogy az ingatlanjaikat megközelítő, természetben meglévő
kiszolgáló út jogilag rendezve legyen!

Javaslatok:

Változtatás nem javasolt.

Indoklás:

Gödöllő város hatályos településszerkezeti terve a korábbi tervek
alapján tartalmazta egy Gödöllő-Szada új útvonal kialakításának
tervezetét. A nyomvonal sem a Magyarország és egyes kiemelt
térségek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény
(TRTV) 7. mellékletében, sem a Pest Megye Területrendezési
Tervében (PMTRT) nem szerepel.
Tényleges szándék, illetve forrás hiányában a területhasználat
korlátozását célszerű a reális, várható fejlesztési lehetőségekkel
összehangoltan szerepeltetni a településrendezési tervekben.
Ehhez azonban további egyeztetések szükségesek, elsősorban a
NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. és a Magyar Közút NZrt.
Illetékes szervezeti egységeivel.
Ennek megfelelően az önkormányzat a tervek felülvizsgálatát
kezdeményezi az illetékes szervezeteknél, és a döntésektől
függően kerülhet sor a településrendezési tervek módosítására.

Településszerkezeti
Tervi összefüggés

A Településszerkezeti Terv nem módosul.

Alátámasztó munkarészek
Közlekedés:

nincs változás

Közmű:

nincs változás

Zöldfelületek:

nincs változás

Környezetvédelem:

nincs változás

Örökségvédelem:

nincs változás
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U16 │ ALVÉG │ ÜZLETI PARK
Helyszín:

Üzleti Park │ Csonka János utca

Helyrajzi szám:
Probléma leírása:

A Csonka János utcától délre lehatárolt Gksz-12 övezet területén
kistelkes telekosztás kapcsán módosítani szükséges az építési hely
előírásait, főként az SZT-n jelölt 20,0 méteres előkertet és a
táblázatban megadott 8,0 méteres előkertet. Továbbá vizsgálni
kell, hogy kell-e 10,5 méteres épületmagasság, ami 5,25 méter
oldalkertet igényel.

Javaslatok:

A Szabályozási Terv módosul:
a Csonka János utcától délre lehatárolt Gksz-12 övezet
területén az előkert egységesen 8,0 méterre csökken.
A GÉSZ 34.§ (10) a) pont hatályát veszti.

Indoklás:

Az Üzleti Park területének a Csonka János utcától délre fekvő
részének beépítési jellemzőit a már beépült telkek beépítési
tapasztalatai alapján célszerű pontosítani.
Szabályozási Terv
A hatályos Szabályozási Tervben a Csonka János utcától délre
lehatárolt Gksz-12 övezet területén az előkert egységesen 8,0
méterre csökken. Ezzel egységessé válik az előkert a Csonka János
utca mindkét oldalán és a Csonka János utcától délre lehatárolt
kisebb telkek esetében ez a mérték a telkek jobb kihasználását is
támogatja. Ennél kisebb előkert a gázvezeték védőtávolsága miatt
nem, vagy csak változó szélességgel lenne kialakítható (a nagyobb
telkekkel kialakított területeken a védőtávolság 8,0 méternél
nagyobb előkert alkalmazását vagy a vezeték védőtávolságát
csökkentő
műszaki
megoldás
alkalmazását
(védőcső,
nyomvonalának módosítása stb.) jelenti.
Övezeti előírások
A kisebb vállalkozások számára alkalmas kisebb telekterületek
miatt az előírt 6,0 m oldalkert szigorúbb az országos normatíva
rendelkezéseinél. A Csonka János utca északi oldalán a telkek egy
része már az eredeti rendelkezéseknek megfelelően beépült,
lényegében kialakult a beépítés.
A Csonka János utca déli oldalán kialakított (jellemzően ~1.800 m2
területű) telkek kedvezőbb hasznosítása érdekében az oldalkert –
az OTÉK rendelkezéseivel összhangban – az előírt legnagyobb
beépítési magasság feleként kerülne megállapításra, ezzel
növelve az építési hely szélességét.
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A hatályos GÉSZ vonatkozó rendelkezései az alábbiak:
Kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz)
33. § (1) Az építési övezetek területén a telkekre és az építményekre
vonatkozó jellemzőket az 1. melléklet felhasználásával kell
meghatározni.
(2) A kereskedelmi, szolgáltató területbe sorolt építési övezetek
területén, egyéb övezeti előírás hiányában, a vonatkozó jogszabályban
megengedett épületek, valamint igazgatási, parkolóház,
üzemanyagtöltő, sport, hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi,
szociális, egyéb közösségi szórakoztató épületek helyezhetők el.
(3) A beépítés feltétele – településhigiéniai és talajvédelmi okokból – az
elégséges közművesítettség megvalósítása.
(4) Meghatározott időtartamra létesített ideiglenes építmény – a
közszolgáltatási célú ideiglenes építmény kivételével – nem létesíthető.
(5) Állattartásra szolgáló építmény nem helyezhető el.

GÉSZ 34.§ (10) A Gksz-12 jelű építési övezetben:
a) az oldalkert nem lehet kisebb, mint 6 m.
b) a 257m Bf magassági határértéket sem az általános
épületmagasság, sem az egyes építmény részek önálló építmény
magassága nem haladhatja meg.
c) lejtő felé néző homlokzat magassága legfeljebb 12 méter
lehet.
d) a környezetre jelentős hatást nem gyakorló, legfeljebb 15 MW
teljesítményű napelemes erőmű elhelyezhető.
e) Legfeljebb 2 épület helyezhető el.
f) Legfeljebb 1 db, a tulajdonos, a használó és a személyzet
számára szolgáló lakás létesíthető.
Valamennyi változatban csökkenthető az oldalkert mérete,
összhangban az országos rendelkezésekkel, a helyi szabály
törlésével. Így nem alakul ki újabb építési övezet és a döntően
beépített északi terület lényegében beépített telkei esetében sem
vezet ellentmondáshoz. A Gksz-12 jelű építési övezet csak ezen
területen került alkalmazásra.
Településszerkezeti
Tervi összefüggés

A Településszerkezeti Terv nem módosul.

Alátámasztó munkarészek
Közlekedés:

nincs változás

Közmű:

nincs változás

Zöldfelületek:

nincs változás

Környezetvédelem:

nincs változás

Örökségvédelem:

nincs változás
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A Szabályozási Terv részlete 1. (hatályos állapot)

A Szabályozási Terv részlete 2. (hatályos állapot)
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A Szabályozási Terv módosításának tervezete 1.

A Szabályozási Terv módosításának tervezete 2.
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U17 │ EGYES SZABÁLYOZÁSI VONALAK PONTOSÍTÁSA
Törölt előzetes javaslat: Az előzetes észrevételek áttekintését követően nem vált
szükségessé szabályozási vonalak módosítása.

U18 │ KÖZPONT │ KASTÉLYKERT ÓVODA ÁTSOROLÁSA
Helyszín:

Kastélykert Óvoda │ Martinovics utca

Helyrajzi szám:

5853/2

Probléma leírása:

Martinovics óvoda (Kastélykert) övezeti átsorolása az óvoda
bővíthetősége érdekében. Az óvoda szabvány 25 % beépítettséget enged meg, ilyen övezetbe kérik átsorolni a területet.

Javaslatok:

A Szabályozási Terv módosul.
A GÉSZ 1. melléklete kiegészül a következő új sorral:
A GÉSZ 1. melléklete: Övezeti jellemzők
E

Indoklás:

G

H

I

J

K

L

A megengedett legnagyobb
terepszint alatti beépítettség (%)

A megengedett legnagyobb
szintterületi mutató (m2/m2)

A legkisebb kialakítandó
zöldfelület (%)

A megengedett legnagyobb
épületmagasság (m)

A kialakítható új telek
legkisebb mélysége (m)

A kialakítható új telek
legkisebb szélessége (m)

SZT
SZT
kialakult
szerint szerint

M

N

Az épület

A megengedett legnagyobb
beépítettség (%)

SZ

A kialakítható új telek
legkisebb telekterülete (m2)

A beépítettség jellemző módja

Övezeti jel

K-Okt-05

F

Az építési telek

25

25

0,5

40

7,5 7,5

A kialakítható szintszám

D

A megengedett legnagyobb utcai
homlokzatmagasság (m)

C

Hátsókert (m)

B

Előkert (m)

A

Az építési övezet

P+F+1

A területen működő óvoda a kialakult állapotnak megfelelően
működött a területen, amely beépítésre nem szánt területfelhasználási egységbe, Kb-Kas jelű övezetbe tartozik.
A ~4.400 m2 területű telek jelenlegi beépítettsége ~17,3%, amely
érték meghaladja a különleges beépítésre nem szánt területen
megengedett 5%-ot. Ennek megfelelően a terület beépítésre
szánt területté történő átminősítése és a kialakult funkciónak,
használatnak megfelelő építési övezeti besorolás indokolt.
A telek kialakult rendeltetése óvoda. Az óvodákra vonatkozó az
„Oktatási intézmények tervezési előírásai 1. rész: Óvodák” című
MSZ 24203-1 számú Magyar Szabvány alapján a terület
legnagyobb beépítettsége nem haladhatja meg a 25%-ot és a
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szintszám sem lehet több, mint két szint (földszint +1 emelet) és a
szomszédos telekhatároktól legalább 10 méter távolságot kell
kialakítani. Ennek megfelelően új építési övezet épül a GÉSZ
rendelkezésibe: K-Okt-05 jelű építési övezetként, a javasolt
jellemzőkkel.
A GÉSZ 1. melléklete: Övezeti jellemzők
C

D

E

F

H

I

J

K

L

N

5

SZ

SZT
SZT
kialakult
szerint szerint

25

10

10

2P+F+2

0,5

7,5 7,5

P+F+1

25

A legkisebb kialakítandó
zöldfelület (%)

0,13 80

A megengedett legnagyobb
szintterületi mutató (m2/m2)

A kialakítható szintszám

SZT
SZT
kialakult
szerint szerint

A megengedett legnagyobb utcai
homlokzatmagasság (m)

SZ

A megengedett legnagyobb
terepszint alatti beépítettség (%)

Előkert (m)

A kialakítható új telek
legkisebb mélysége (m)

A kialakítható új telek
legkisebb szélessége (m)

A kialakítható új telek
legkisebb telekterülete (m2)

M
Az épület

A megengedett legnagyobb
épületmagasság (m)

K-Okt-05

A beépítettség jellemző módja

Övezeti jel

166 Kb-Kas-01

G

Az építési telek

A megengedett legnagyobb
beépítettség (%)

B

Hátsókert (m)

A

Az építési övezet

40

Az átminősítéssel a terület biológiai aktivitásértéke módosul.

A biológiai
aktivitásérték
számítása

telek
területe
(m2)
4400

jelenlegi állapot
besorolás

BAÉ

K-Kas

6,4

BAÉ
érték
2,816

tervezett állapot
besorolás

BAÉ

K-Okt

3,2

BAÉ
érték
1,408

ELTÉRÉS
-1,4080

A csökkenés mértékét azonos vagy magasabb biológiai
aktivitásértékű területtel lehet pótolni (közpark létesítése,
erdőtelepítés stb.) vagy a Településszerkezeti Terv leírásában
rögzített tartalék terhére lehet biztosítani.
Településszerkezeti
Tervi összefüggés

A Településszerkezeti Terv módosul.

Alátámasztó munkarészek
Közlekedés:

nincs változás

Közmű:

nincs változás

Zöldfelületek:

nincs változás

Környezetvédelem:

nincs változás

Örökségvédelem:

nincs változás
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A Településszerkezeti Terv részlete (hatályos állapot)

A Településszerkezeti Terv módosításának tervezete
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A Szabályozási Terv részlete (hatályos állapot)

A Szabályozási Terv módosításának tervezete
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U19 │ EGYES GÉSZ RENDELKEZÉSEK PONTOSÍTÁSA
U19-A
Probléma leírása:

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény (Étv.) 13.§-ának módosítása szerint 2021. július 1től az egyszerű bejelentési eljárású építési tevékenység esetén
helyi építési szabályzatokban meghatározott építési helyet igen,
viszont a telken, az építési telken elhelyezhető épületek számát
már nem kell figyelembe venni.

Javaslatok:

A GÉSZ általános, épületek elhelyezésére vonatkozó rendelkezéseinek módosítása. A GÉSZ 15.§ kiegészül a következő új
(3a) bekezdéssel:
„(3a) Egyéb - különösen a kialakult előkerti mérethez való illeszkedési és övezeti előírás hiányában hátsókertnek minősül
lakó és vegyes területek esetén a kialakítható új telek legkisebb
mélységének 1,5-szeresét meghaladó terület. Az így
meghatározott hátsókerti méret a településkép védelméről
szóló 24/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet szerinti
lakóépület hosszanti méretének meghatározásához nem kell
figyelembe venni.”
A GÉSZ 15.§ (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Meglévő épület új rendeltetési egységet nem keletkeztető
bővítése esetén a hátsókert méretét kizárólag a (3) bekezdés
a)-b) pontja szerint kell meghatározni.”

Indoklás:

Az Építési törvény ezen módosítása – a jelenlegi helyi szabályozási
környezetben, és a helyi telekstruktúrát figyelembe véve – az
építési helyek szigorúbb definiálása nélkül – olyan kedvezőtlen
beépítési viszonyok alakulhatnak ki, amelyek negatív módon
hatnának a szomszédviszonyokra.
A módosítással egyrészt ellensúlyozni kívánjuk egy-egy telektömbön belül az azonos építési övezetben lévő, de a történeti
telekstruktúra miatt különböző méretű telkek esetlegesen különböző léptékű és intenzitású, ezáltal településképi szempontból
kedvezőtlen beépítést eredményező hatását. Az építési helyek
hosszának (mélységének) a hátsókerti méret előírt minimális
telekmérethez viszonyított meghatározása korábban is szerepelt
már a GÉSZ-ben, de felsőbb jogszabályi környezet változása miatt
okafogyottá vált. A felsőbb jogszabályok azonban újra olyan
irányba változtak, ami ennek a rendelkezésnek a visszaemelését
teszik szükségessé.
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KIVONAT A HATÁLYOS GÉSZ-BŐL:
15. § (3)
A hátsókert legkisebb mélysége egyéb illeszkedési
és övezeti előírás hiányában nem lehet kisebb:
a) sem a telken építeni kívánt vagy jogerős és végrehajtható
hatósági engedély alapján meglévő, épület, épületrész
hátsókertre néző tényleges homlokzatának magasságánál,
b) sem az övezetre meghatározott legnagyobb épületmagasság
felénél,
c) sem 6 m-nél,
d) 17 méternél kisebb mélységű fekvőtelek esetében 4 méternél.
(4)
Meglévő épület bővítése esetén a hátsókert méretét
kizárólag a (3) bekezdés a)-b) pontja szerint kell meghatározni.
JAVASOLT MÓDOSÍTÁS:
15. § (3) A hátsókert legkisebb mélysége egyéb illeszkedési és
övezeti előírás hiányában nem lehet kisebb:
a) sem a telken építeni kívánt vagy jogerős és végrehajtható
hatósági engedély alapján meglévő, épület, épületrész
hátsókertre néző tényleges homlokzatának magasságánál,
b) sem az övezetre meghatározott legnagyobb épületmagasság
felénél,
c) sem 6 m-nél,
d) 17 méternél kisebb mélységű fekvőtelek esetében 4 méternél.
(3a) Hátsókertnek minősül lakó és vegyes területek esetén a
kialakítható új telek legkisebb mélységének 1,5-szeresét
meghaladó terület.
(4) Meglévő épület új rendeltetési egységet nem keletkeztető
bővítése esetén a hátsókert méretét kizárólag a (3) bekezdés a)b) pontja szerint kell meghatározni.
Településszerkezeti
Tervi összefüggés

A Településszerkezeti Terv nem módosul.

Szabályozási Tervi
összefüggés

A Szabályozási Terv nem módosul.

Alátámasztó munkarészek
Közlekedés:

nincs változás

Közmű:

nincs változás

Zöldfelületek:

nincs változás

Környezetvédelem:

nincs változás

Örökségvédelem:

nincs változás
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U19-B
Probléma leírása:

Má-01 övezetben a terület rendben tartásához szükséges
szerszámtárolók létesítésére merült fel lakossági igény.

Javaslatok:

GÉSZ övezeti előírásának pontosítása.
A GÉSZ 46.§ (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Épület – 1 db, legfeljebb bruttó 10 m2 alapterületű
földszintes szerszámtároló kivételével - abban az esetben
helyezhető el, amennyiben a telek területe eléri Má-01
övezetben a 20.000 m2-t, Má-02 övezetben a 10.000 m2-t,
valamint Mk-01 övezetben a 1000 m2-t. Épület az épületek
elhelyezésére vonatkozó szabályok figyelembevételével
elhelyezhető a telken abban az esetben is, ha a telek területe a
közterület szabályozás végrehajtása miatt az övezetben
meghatározott legkisebb telekterülethez képest legfeljebb 20 %kal csökken.”

Indoklás:

A jövőbeli területfelhasználási szándékok miatt olyan területek is
általános mezőgazdasági területet besorolásban vannak, amelyek
mérete jelenleg meg sem közelíti épület elhelyezéséhez szükséges
területméretet. Ezeket a kisebb területeket is rendben akarják
tartani tulajdonosaik, amihez minimális igény egy földszintes kis
szerszámtároló.
KIVONAT A HATÁLYOS GÉSZ-BŐL:
32. Mezőgazdasági terület
46.§ (4) Épület abban az esetben helyezhető el, amennyiben a
telek területe eléri Má-01 övezetben a 20.000 m2-t, Má-02
övezetben a 10.000 m2-t, valamint Mk-01 övezetben a 1000 m2t. Épület az épületek elhelyezésére vonatkozó szabályok
figyelembevételével elhelyezhető a telken abban az esetben is,
ha a telek területe a közterület szabályozás végrehajtása miatt az
övezetben meghatározott legkisebb telekterülethez képest
legfeljebb 20 %-kal csökken.
JAVASOLT MÓDOSÍTÁS:
32. Mezőgazdasági terület
46.§ (4a) Épület – 1 db, legfeljebb bruttó 30 m2 alapterületű
földszintes szerszámtároló kivételével - abban az esetben
helyezhető el, amennyiben a telek területe eléri Má-01
övezetben a 20.000 m2-t, Má-02 övezetben a 10.000 m2-t,
valamint Mk-01 övezetben a 1000 m2-t. Épület az épületek
elhelyezésére vonatkozó szabályok figyelembevételével
elhelyezhető a telken abban az esetben is, ha a telek területe a
közterület szabályozás végrehajtása miatt az övezetben
meghatározott legkisebb telekterülethez képest legfeljebb 20 %kal csökken.
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Településszerkezeti
Tervi összefüggés

A Településszerkezeti Terv nem módosul.

Szabályozási Tervi
összefüggés

A Szabályozási Terv nem módosul.

Alátámasztó munkarészek
Közlekedés:

nincs változás

Közmű:

nincs változás

Zöldfelületek:

nincs változás

Környezetvédelem:

nincs változás

Örökségvédelem:

nincs változás
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U19-C
Probléma leírása:

Közforgalomnak átadott magánterületen a vendéglátóhelyek
teraszhelyiségeinek működését adott esetben korlátozhatja a
hatályban lévő „telek be nem építhető része” jelölés.

Javaslatok:

GÉSZ övezeti előírásának pontosítása.
A GÉSZ 3.§ 18. pont helyébe a következő rendelkezés lép:
„18. Telek be nem építhető része: a telek SZT-n lehatárolt azon
része, amelyen építmények közül kizárólag út, kerítés és
közműépítmények, közösségi célú terepszint alatti építmények,
valamint meglévő vendéglátó egység terasz területén épületnek
nem minősülő építményei helyezhetők el. Az ezzel határolt, vagy
elválasztott telekrészeken külön-külön is teljesülnie kell az
övezeti előírásoknak.”

Indoklás:

A „telek be nem építhető része” jelölés fenntartása mellett, a
működő vendéglátóhelyek kerthelyiségeinek komfortosabbá
tétele érdekében, indokolt az azokat kiszolgáló provizórikus
építmények (pl.: teraszlefedés, árnyékolószerkezet, kültéri
kiszolgálópult) létesítését lehetővé tenni.
KIVONAT A HATÁLYOS GÉSZ-BŐL:
3. Alkalmazott fogalmak
3.§
E rendelet alkalmazásában: (…)
18. Telek be nem építhető része: a telek SZT-n lehatárolt azon
része, amelyen épület nem, építmények közül kizárólag út, kerítés
és közműépítmények, valamint közösségi célú terepszint alatti
építmények helyezhetők el. Az ezzel határolt, vagy elválasztott
telekrészeken külön-külön is teljesülnie kell az övezeti
előírásoknak.
JAVASOLT MÓDOSÍTÁS:
3. Alkalmazott fogalmak
3.§
E rendelet alkalmazásában: (…)
18. Telek be nem építhető része: a telek SZT-n lehatárolt azon
része, amelyen épület nem, építmények közül kizárólag út, kerítés
és közműépítmények, valamint közösségi célú terepszint alatti
építmények, és meglévő vendéglátó egység teraszhelyiségének
kiszolgálására szolgáló építmények helyezhetők el. Az ezzel
határolt, vagy elválasztott telekrészeken külön-külön is teljesülnie
kell az övezeti előírásoknak.
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Településszerkezeti
Tervi összefüggés

A Településszerkezeti Terv nem módosul.

Szabályozási Tervi
összefüggés

A Szabályozási Terv nem módosul.

Alátámasztó munkarészek
Közlekedés:

nincs változás

Közmű:

nincs változás

Zöldfelületek:

nincs változás

Környezetvédelem:

nincs változás

Örökségvédelem:

nincs változás

TOVÁBBI MÓDOSÍTÁSOK
U19-D

A GÉSZ 9. § (7) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Zajkibocsátással járó épületgépészeti és megújuló energiát
hasznosító berendezések épületen kívüli elhelyezése lakó-,
üdülő és vegyes területen csak a hátsókert és a legalább 3,0
méteres oldalkert felőli homlokzaton, vagy önálló elhelyezés
esetén a szomszédos telekhatártól számított 3,0 méteren túl
megengedett. A berendezések zajkibocsátási határértéke
ebben az esetben sem haladhatja meg a nappal 50 dB, éjjel 40
dB zajkibocsátási határértéket. A 40-50 dB közötti
berendezések 22.00 és 6.00 óra között nem működtethetők.”

U19-E

A GÉSZ 15. § a következő (9a) bekezdéssel egészül ki:
„(9a) A lakás és üdülő önálló rendeltetési egysége után legalább
1 db személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani az egyéb
övezeti előírásokban meghatározottak szerint.”

U19-F

A GÉSZ 15. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:
„(10) Két gépjármű-közlekedésre alkalmas közterülettel határos
telek (ún. átmenő és saroktelkek) esetében az övezeti
előírásokban megengedett több rendeltetési egység legfeljebb
két önálló épületben is elhelyezhető, az érintett közterületek
beépítéséhez illeszkedve.”

U19-G

A GÉSZ 30. § (5) bekezdés a következő d) ponttal egészül ki:
„d) Több főépítmény is elhelyezhető.”
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A GÉSZ 30. § (8) bekezdés a következő c) ponttal egészül ki:

U19-H

„c) Több főépítmény is elhelyezhető.”
A GÉSZ 1. mellékletében foglalt táblázat 6., 7., 21., 23., 29., 39.,
és 53. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

U19-I
„
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

A megengedett legnagyobb
szintterületi mutató (m2/m2)

A legkisebb kialakítandó
zöldfelület (%)

A megengedett legnagyobb
épületmagasság (m)

A megengedett legnagyobb utcai
homlokzatmagasság (m)

A kialakítható szintszám

25

0

40

1,2

40

4

4

P+F+T

9

35

kialakult
5, 10

35

1,2

50

5

5

P+F+T

21.

Lke-02

O

800

16

34

(kialakult
állapot
szerint)

25

0,6

60

5,5

5

P+F+T

23.
29.

Lke-04
Lke-09

O
O

800
600

18
18

50
40

30
30

0,7
0,7

60
60

5
5

5
5

P+F+T
P+F+T

39.

Lke-20

O

800

16

40

(kialakult
állapot
szerint)

30

0,6

60

5

5

P+F+T

53.

Vt-13

Sz

800

20

40

8

25

0,6

50

5

5

P+F+T

Előkert (m)
SZT szerint

5
5

A megengedett legnagyobb
terepszint alatti beépítettség (%)

12

300

A megengedett legnagyobb
beépítettség (%)

500

Z

6.

Hátsókert (m)

A kialakítható új telek
legkisebb mélysége (m)

Lk-01
Lk-02

O

7.

Övezeti jel

A kialakítható új telek
legkisebb szélessége (m)

Az épület

A kialakítható új telek
legkisebb telekterülete (m2)

Az építési telek

A beépítettség jellemző módja

Az építési övezet

„
Településszerkezeti
Tervi összefüggés

A Településszerkezeti Terv nem módosul.

Szabályozási Tervi
összefüggés

A Szabályozási Terv nem módosul.

Alátámasztó munkarészek
Közlekedés:

nincs változás

Közmű:

nincs változás

Zöldfelületek:

nincs változás

Környezetvédelem:

nincs változás

Örökségvédelem:

nincs változás

Az U19-D - U19-I jelű pontosításoknak településszerkezeti tervi, szabályozási tervi
következményei nincsenek.
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A kialakítható új telek
legkisebb telekterülete (m2)
A kialakítható új telek
legkisebb szélessége (m)
A kialakítható új telek
legkisebb mélysége (m)
Előkert (m)

F
G

Lke-07
O
500
16
50
SZT szerint

„

A Szabályozási Terv részlete (hatályos állapot)
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H

25

I

A kialakítható szintszám

E

A megengedett legnagyobb utcai
homlokzatmagasság (m)

D

A megengedett legnagyobb
épületmagasság (m)

C

A legkisebb kialakítandó
zöldfelület (%)

B

A megengedett legnagyobb
szintterületi mutató (m2/m2)

A

A megengedett legnagyobb
terepszint alatti beépítettség (%)

Az építési övezet

A megengedett legnagyobb
beépítettség (%)

U19-J

Hátsókert (m)

A beépítettség jellemző módja

26.
Övezeti jel
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A GÉSZ 1. mellékletében foglalt táblázat 26. sora helyébe a
következő rendelkezések lépnek:

„
Az építési telek

J
K
L
Az épület

M
N

0,6
60
5
5
P+F+T
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A Szabályozási Terv módosításának tervezete

Településszerkezeti
Tervi összefüggés

A Településszerkezeti Terv nem módosul.

Szabályozási Tervi
összefüggés

A Szabályozási Terv módosul.

Alátámasztó munkarészek
Közlekedés:

nincs változás

Közmű:

nincs változás

Zöldfelületek:

nincs változás

Környezetvédelem:

nincs változás

Örökségvédelem:

nincs változás
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U19-K

A GÉSZ 1. mellékletében foglalt táblázat 6., 7., 21., 23., 26., 29.,
39., és 53. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
A GÉSZ. 3.1. melléklete helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.1. MELLÉKLET: PARKOLÁSI ÖVEZETEK MEGHATÁROZÁSA
(LÁSD: 3.1. ÁBRA):
1. sz. parkolási övezet (városközpont) – az alábbi utcák által
határolt terület:
Szabadság út (3. sz. főút) – Művészetek
Háza – Rákos patak – Szabadság út – Szent János utca –
Lumniczer Sándor utca – Rákos patak – Szőlő utca – Szilhát utca
– Kőrösfői Kriesch Aladár utca – Táncsics Mihály utca.
2. sz. parkolási övezet (átmeneti zóna) – az alábbi utcák által
határolt terület:
Munkácsy Mihály út – Grassalkovich Antal
út – Bethlen Gábor utca – Szőlő utca – Röges utca – Kazinczy
Ferenc utca – Dózsa György út – Széchenyi István utca –
Erzsébet-park - Táncsics Mihály utca - Szabadság út – Tessedik
Sámuel utca – Honvéd utca – Török Ignác utca – Ady Endre
sétány – Isaszegi út – Fürdő utca – Állomás út – vasúti
nyomvonal – Szabadság út
3. sz. parkolási övezet (külső zóna) – a város első két zónában
nem meghatározott területei.

3.1. ábra: a parkolási övezetek lehatárolása M=1:15000
A város egyes parkolási övezeteiben a területhasználati
funkciók (rendeltetési egységek) esetében alkalmazandó
eltéréseket a 3.2, 3.3 és 3.4 mellékletek alapján kell
meghatározni.”

63

JAVASLATOK A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSÁRA │ 2021

U19-L

A GÉSZ 3. 2. melléklete helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.2. MELLÉKLET: AZ ELŐÍRT GÉPJÁRMŰ VÁRAKOZÓHELYEK
SZÁMÁTÓL VALÓ ELTÉRÉS MÉRTÉKE
Területhasználati funkció

Lakó- és üdülőegység
Kereskedelmi egység
Kiskereskedelmi egység
Bevásárlóközpont
Szálláshely-szolgáltató egység
Vendéglátás
Bölcsőde, alsó- és középfokú nevelési-oktatási egység
Bölcsődék, óvodák
Általános iskolák
Középiskolák
Felsőfokú oktatási és kutatási egység
Kulturális és közösségi szórakoztató egység
Sportolás, strandolás célját szolgáló egység
Sportcsarnok
Sportpályák, uszodák
Strandok
Igazgatási és nem fekvőbeteg-ellátó egység
Fekvőbeteg-ellátó egészségügyi egység
Ipari (üzemi) egység
Raktározási egység
Közforgalmú személyközlekedést szolgáló egység
Irodai és egyéb egység
Jelentős zöldfelületet igénylő kulturális egység, temető,
közhasználatú park
Kollégium, diákotthon, idősek otthona
Hajléktalan szálló

Kialakítandó gépjárműtárolók eltérő
mértéke az OTÉK előírásaihoz képest
1. parkolási 2. parkolási 3. parkolási
övezet
övezet
övezet
-40%
-30%
0
-50%

-20%
-20%
0
-30%

0%
0%
0
-20%

-30%
-40%
-50%
-50%
-40%

-20%
-25%
-30%
-35%
-25%

0%
-10%
-20%
-20%
0%

-50%
-50%
-30%
-50%
-30%
0%
0%
+25%
-30%

-30%
-25%
-20%
-30%
-20%
0%
0%
+50%
-30%

-20%
-10%
-10%
-20%
-10%
0%
0%
+50%
-20%

-30%

-25%

0%

-30%
-50%

-20%
-25%

-20%
0%

„
Településszerkezeti
A Településszerkezeti Terv nem módosul.
Tervi összefüggés
Alátámasztó munkarészek
Közlekedés:
nincs változás
Közmű:
nincs változás
Zöldfelületek:
nincs változás
Környezetvédelem:
nincs változás
Örökségvédelem:
nincs változás
Az U19-K - U19-L jelű pontosításoknak településszerkezeti tervi, szabályozási tervi
következményei nincsenek.
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U20 │ ZÁRVÁNY LAKÓTERÜLET (TISZA UTCAI VASÚTI HÍD)
Helyszín:

A Tisza utcai vasúti hídhoz közeli zárvány lakóterület

Helyrajzi szám:

4418

Probléma leírása:

Egyetemi területen a Tisza utcai vasúti hídhoz közel lévő zárványlakóterület közúti kapcsolatának megoldása magánút jelölés
módosításával a 4418 hrsz-ú telken.

Javaslatok:

Változtatás nem javasolt.

Indoklás:

A tervezett magánút nyomvonala módosítható, de ehhez az
érintettek közötti megállapodás, tulajdonosi hozzájárulás
szükséges. A településrendezési tervek felülvizsgálatát a
megállapodás birtokában célszerű a településtervek következő
felülvizsgálata során ismételten megvizsgálni.

Településszerkezeti
Tervi összefüggés

A Településszerkezeti Terv nem módosul.

Alátámasztó munkarészek
Közlekedés:

nincs változás

Közmű:

nincs változás

Zöldfelületek:

nincs változás

Környezetvédelem:

nincs változás

Örökségvédelem:

nincs változás

A Szabályozási Terv részlete (hatályos állapot)
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U21 │ ÖVEZETI ÁTSOROLÁS │ BELTERÜLETBE VONÁS
Helyszín:

Perczel Mór utca

Helyrajzi szám:
Probléma leírása:

Perczel Mór utca páros oldalának beépítésre szánt területbe
átsorolása (belterületbe vonást kértek)

Javaslatok:

Változtatás nem javasolt.

Indoklás:

A terület a településrendezési eszközökben beépítésre nem szánt,
kertes-mezőgazdasági területbe tartozik, ennek megfelelően
belterületbe vonása egyelőre nem tervezett.
A terület belterületbe vonásához előzetes infrastruktúrafejlesztés (például a csapadékvíz-elvezetés) és ezt követően a
településrendezési eszközök módosítása szükséges. A terület
beépítésre szánt területté történő átsorolása a szükséges
infrastruktúra-fejlesztés hiányában szakmailag nem javasolt.

Településszerkezeti
Tervi összefüggés

A Településszerkezeti Terv nem módosul.

Alátámasztó munkarészek
Közlekedés:

nincs változás

Közmű:

nincs változás

Zöldfelületek:

nincs változás

Környezetvédelem:

nincs változás

Örökségvédelem:

nincs változás

A Szabályozási Terv részlete (hatályos állapot)
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U22 │ PARÓKIA LÉTESÍTÉSE A HRSZ 379 ÉPÍTÉSI TELKEN
Helyszín:

Református egyház

Helyrajzi szám:

379

Probléma leírása:

A tulajdonos parókia épületet szeretne építeni a telek hátsó, Lk
övezetű részére

Javaslatok:

A Szabályozási Terv módosul.

Indoklás:

A református parókiát a Líceum fejlesztésének következtében ki
kell költöztetni a jelenlegi helyéről. Az egyház csak a vizsgált
területen rendelkezik parókia építésére alkalmas területtel, ezért
a közösség érdekét szem előtt tartva, a területen kialakítható a
parókia átmeneti elhelyezésére alkalmas telek, amennyiben az
épület kialakítása illeszkedik a távlati településrendezési célokhoz,
a tömbbelső távlati feltáró rendszeréhez.
A szabályozási Tervben lehatárolt terület önálló építési telekké
alakításának feltétele egy, a terület szabályozási tervébe
illeszkedő, legalább 4 méter széles magánút kialakítása a telekhatár mentén.

Településszerkezeti
Tervi összefüggés

A Településszerkezeti Terv nem módosul.

Alátámasztó munkarészek
Közlekedés:

nincs változás

Közmű:

nincs változás

Zöldfelületek:

nincs változás

Környezetvédelem:

nincs változás

Örökségvédelem:

nincs változás
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A Szabályozási Terv részlete (hatályos állapot)

A Szabályozási Terv módosításának tervezete
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U23 │ M3 CSOMÓPONT KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSE
Helyszín:

Az M3 csomóponttal szembeni telek

Helyrajzi szám:

6992/3

Probléma leírása:

Közúti közlekedési területként jelölt területből Gksz-be átsorolni
az M3-as felé eső háromszöget (kb. 3000 m2-es telket, meghagyva
a tervezett gyűjtőútnak szükséges szabályozási szélességet + a
Renault szalonhoz tartozó parkolóknak is cserehelyet biztosítva).

Javaslatok:

A Szabályozási Terv módosul.

Indoklás:

A vizsgál területen a közúti közlekedés céljára kijelölt terület a
szükséges területméreteket, a tényleges állapotot és a területen
áthaladó árkok, vízfolyások területét is figyelembe véve
hasznosítható terület jelölhető ki (Gksz).
A terület feltárását a tervezett gyűjtőút biztosítja. A területen –
tekintettel arra, hogy az M3 autópálya oldalán gyalogos megközelítésre nem kell számítani – a gyalogjárda szélességével, azaz 2,0
méterrel csökkenthető. Így a tervezett gyűjtőút szélessége ezen a
szakaszon 20,0 méter lehet (a területtől keletre a közlekedési
terület szélessége 18 méter).
A kialakítható telken kereskedelmi gazdasági funkció helyezhető
el, amely jelentős forgalmat nem generál.
A terület az M3 autópálya védőtávolságán belül helyezkedik el.

Településszerkezeti
Tervi összefüggés

A Településszerkezeti Terv módosul.

Alátámasztó munkarészek
Közlekedés:

nincs érdemi változás; a hatályos településrendezési
eszközökben rögzített úthálózat biztosítja a terület kiszolgálását.

Közmű:

nincs változás

Zöldfelületek:

a közlekedési területeken nincs előírt legkisebb zöldfelület;
a tervezett gazdasági területen az előírt legkisebb zöldfelület
mértékét a GÉSZ rögzíti.

Környezetvédelem:

nincs változás

Örökségvédelem:

nincs változás
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A Településszerkezeti Terv részlete (hatályos állapot)

A Településszerkezeti Terv módosításának tervezete
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A Szabályozási Terv részlete (hatályos állapot)

A Szabályozási Terv módosításának tervezete
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U24 │ CSEMETEKERT │ TELEKALAKÍTÁS
Helyszín:

Csemetekert

Helyrajzi szám:

4185/7

Probléma leírása:

Tulajdonos kérelme: javasolt telekhatár jelölése a Szabályozási
Terven a telek megoszthatósága érdekében.

Javaslatok:

A Szabályozási Terv módosul.

Indoklás:

A telek megosztása lehetséges. A telek közterületről történő
megközelítése a Csemete kert felől (4185/16) biztosítható.
OTÉK 1. melléklet 30.
Építési telek: az a telek,
a) amely beépítésre szánt területen fekszik,
b) az építési szabályoknak megfelelően kialakított,
c) a közterületnek gépjármű-közlekedésre alkalmas részéről az adott
közterületre vonatkozó jogszabályi előírások szerint, vagy önálló helyrajzi
számon útként nyilvántartott magánútról gépjárművel közvetlenül,
zöldfelület, illetve termőföld sérelme nélkül megközelíthető, és
d) amelynek a közterülettel vagy magánúttal közös határvonala legalább
3,00 m.

A telkek tulajdonosai a változáshoz hozzájárulnak.

Településszerkezeti
Tervi összefüggés

A Településszerkezeti Terv nem módosul.

Alátámasztó munkarészek
Közlekedés:

nincs változás

Közmű:

nincs változás

Zöldfelületek:

nincs változás

Környezetvédelem:

nincs változás

Örökségvédelem:

nincs változás
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A Szabályozási Terv részlete (hatályos állapot)

A Szabályozási Terv módosításának tervezete
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U25 │ ISASZEGI ÚT – FÜRDŐ UTCA KÖRNYEZETE
Törlésre került:

az előzetesen igényelt módosítási szándék nem került
véglegesítésre, ezért a jelen módosítás során

U26 │ MEGLÉVŐ ÁRUHÁZ BŐVÍTÉSE
Helyszín:

Arany János utca 10.

Helyrajzi szám:

2972/1

Probléma leírása:

A telken álló üzlet bővítését szeretnék megoldani. A meglévő
„szigetszerű” épületet körben közterületek veszik körül, így az
Lke-01 jelű építési övezetbe sorolt telek bővítésére nincs
lehetőség.

Javaslatok:

A Szabályozási Terv módosul.

Indoklás:

A telken álló „Coop” áruház épületének bővítését tervezik.
Az áruház meglévő épülete „szigetszerű” helyezkedik el, a telket
körben közterületek veszik övezik. A kialakult épület beépítettségének növelését az Lke-01 jelű építési övezet jellemzői nem teszik
lehetővé, ezért a telek (tömb) vegyes területbe történő átsorolása
javasolt. A Vt-14 jelű építési övezet előírásai lehetővé teszik a
jelenlegi 44%-os beépítettség legfeljebb 60%-ra növelését, az
épület bővítését. A környező lakóterületet ellátó kiskereskedelmi
célú épület legfeljebb bruttó 150-160 m2-rel történő bővítése
jelentős többlet forgalmat nem eredményez. A lakóterületet
ellátó helyi kiskereskedelmi egység vonzáskörzete, az ellátandó
népesség száma és az ezzel összefüggő forgalom lényegesen nem
változik.

Településszerkezeti
Tervi összefüggés

A Településszerkezeti Terv módosul.

Alátámasztó munkarészek
Közlekedés:

Az alapterület növekedésével az eladótér kis mértékben bővül,
ugyanakkor a lakóterületet ellátó helyi kiskereskedelmi egység
vonzáskörzete, az ellátandó népesség száma és az ezzel
összefüggő forgalom lényegesen nem változik.

Közmű:

nincs változás

Zöldfelületek:

nincs változás

Környezetvédelem:

nincs változás

Örökségvédelem:

nincs változás
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A Településszerkezeti Terv részlete (hatályos állapot)

A Településszerkezeti Terv módosításának tervezete
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A Szabályozási Terv részlete (hatályos állapot)

A Szabályozási Terv módosításának tervezete
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U27 │ MEGLÉVŐ ÁRUHÁZ BŐVÍTÉSE
Helyszín:

Ady Endre sétány │ Állomás tér

Helyrajzi szám:

5395/1, 5395/5

Probléma leírása:

A hrsz 5395/1 telken álló üzlet bővítését szeretnék megoldani.
A telket szinte teljes egészében kitöltő épület bővítésére a
hatályos Szabályozási Terv terület hozzácsatolását rögzíti a hrsz
5395/5 telekből. A tervezett bővítés megvalósítását az övezeti
besorolás (Vi-09) és a kötelező építési vonal nem teszi lehetővé.

Javaslatok:

A Szabályozási Terv módosul.

Indoklás:

A telken álló áruház meglévő épület beépítettségének növelését a
Vi-09 jelű építési övezet jellemzői nem teszik lehetővé, ezért a
telek Szabályozási Terv szerinti kialakítása és Vi-02 jelű építési
övezetbe történő átsorolása javasolt, amely lehetővé teszi a
beépítettség legfeljebb 60%-ra növelését, az épület bővítését. A
Tekintettel a telek adottságaira a kötelező építési vonal törlése
javasolt, mert az Ady Endre sétány felől előírt 5 méteres előkert
önmagában is biztosítja a megfelelő utcakép kialakítását.
A környező területet ellátó kiskereskedelmi célú épület bővítése
jelentős többlet forgalmat nem eredményez. A környezetet ellátó
kiskereskedelmi egység vonzáskörzete, az ellátandó népesség
száma és az ezzel összefüggő forgalom lényegesen nem változik

Településszerkezeti
Tervi összefüggés

A Településszerkezeti Terv nem változik.

Alátámasztó munkarészek
Közlekedés:

Az alapterület növekedésével az eladótér bővül, ugyanakkor a
lakóterületet ellátó helyi kiskereskedelmi egység vonzáskörzete,
az ellátandó népesség száma és az ezzel összefüggő forgalom
lényegesen nem változik.

Közmű:

nincs változás

Zöldfelületek:

nincs változás

Környezetvédelem:

nincs változás

Örökségvédelem:

nincs változás
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A Szabályozási Terv részlete (hatályos állapot)

A Szabályozási Terv módosításának tervezete
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MELLÉKLETEK

M
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1. MELLÉKLET: KAMPIS TÉR SZABÁLYOZÁSA
Helyszín:

Kampis Antal tér

Helyrajzi szám:

271/14 és 271/15 telkek területe

Probléma leírása:

A tulajdonos (GEVE’s Art Kft.) kéri, hogy a hrsz 271/14 telek
Köu-01 jelű övezetből, a hrsz 271/15 telek Zkp-05 jelű övezetből
kerüljön visszaminősítésre „kivett beépítetlen területre”, vagyis
építési telkekké.

AZ ÉRINTETT TERÜLET RÖVID BEMUTATÁSA
A TERVEZÉSI TERÜLET
A tervezési terület lehatárolása a következő: Gödöllő város hrsz
265/3, 269/2, 269/4, 269/5, 270/2, 270/5, 271/4, 271/5, 271/6,
271/8, 271/13, 271/14 és 271/15 telkek területe.

A Kampis Antal tér
Gödöllő területén belül.

A vizsgált terület Gödöllő város belső magjában, a város központjában helyezkedik el. A terület közlekedési kapcsolatai
kedvezőek. A terület megközelítése megoldott a kiépített
közlekedési hálózati elemeken keresztül.
A tervezési területre vonatkozóan a Településszerkezeti Terv
(TSZT), a Helyi Építési Szabályzat (GÉSZ), valamint a Szabályozási
Terv (SZT) módosítása együtt, összehangoltan történik.

A tervezési terület ortofotója (forrás: Google Earth Pro)
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TERVI ELŐZMÉNYEK
A MAGYARORSZÁG ÉS EGYES KIEMELT TÉRSÉGEK TERÜLETRENDEZÉSI
TERVÉRŐL SZÓLÓ 2018. ÉVI CXXXIX. TÖRVÉNY │ OTRT-2018
A területre vonatkozó településrendezési eszközök a magasabb szintű tervek, jogszabályok
rendelkezéseire alapulnak. Gödöllő településrendezési eszközeinek módosítása során
biztosítani kell az összhangot a Magyarország és egyes kiemelt térségek területrendezési
tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (OTRT-2018) előírásaival és a Budapesti
Agglomeráció Szerkezeti Tervével, amely szerint a terület besorolása „települési térség
övezete”, tehát megfelel.

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

A hatályos Településszerkezeti Terv
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A hatályos Településszerkezeti Terv (jelmagyarázat)

A Településszerkezeti Terv részlete (hatályos állapot)
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Gödöllő város hatályos Településszerkezeti Terve a város teljes területére rögzíti a
területfelhasználási egységek, a fontosabb közlekedési hálózatok (közutak, vasutak stb.)
hálózatok szerkezetét, a védelmeket és a korlátozásokat.
A vizsgált terület a hatályos Településszerkezeti Terv szerint kisvárosias lakóterület (Lk),
közlekedési és közműterület (KÖu) és zöldterület (Zkp) területfelhasználási egységekbe
tartozik. A hrsz 271/14 telek területe közlekedési és közműterület (KÖu), míg a hrsz 271/15
telek területe zöldterület (Zkp) területfelhasználási egységbe tartozik.

SZABÁLYOZÁSI TERV
A hatályos szabályozási terv közterületekkel négy tömbre tagolt belső településszerkezetet
irányzott elő. A terület beépítése és kialakítása megkezdődött, de nem fejeződött be. A
terület tervezett kialakítása ennek megfelelően csak részben készült el, ugyanakkor a
lakások, üzletek, szolgáltatások átadásra kerültek.
A terület részleges, de tényleges használatba vétele óta eltelt idő alatt számos üzemeltetési
és területhasználati probléma került a felszínre, a parkolási problémáktól az üzemeltetés és a
fenntartás kérdéseitől a működtetéssel kapcsolatos feladatokig.

A Szabályozási Terv részlete (hatályos állapot)
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A hatályos szabályozási terv jelmagyarázata
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A szabályozási terv rögzíti az előírt közterületek, a zöldterület és a lakóterületek határát,
továbbá a parkolási kapacitásokat. A beépítés a szabályozási tervben rögzített építési
lehetőségeknek megfelelően, de a megengedett kereteket csak részben „kitöltve” valósult
meg. Ez azt eredményezte, hogy a tervezett 53 gépkocsi elhelyezésére alkalmas mélygarázs
kisebb kapacitással valósult meg, csak a hrsz 271/13 épület alatt van garázs. A hiányzó
parkolók a felszínen kerültek kialakításra. A szabályozási tervben rögzített 73 helyett,
mintegy 100 parkoló jelent meg a felszínen.
Az ingatlannyilvántartási adatok alapján a hrsz 271/14 telek esetében az albetétek
elhelyezkedése térben is lehatárolt. A hiányzó – a tervek szerint – mélygarázsban biztosított,
de meg nem valósult parkolási kapacitás jelentős része a hrsz 271/14 telken a felszínen
parkol és a telken elhelyezett parkolók területének egy része albetétként is rögzített.

GÖDÖLLŐ ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (GÉSZ)
A területre vonatkozó építésjogi követelményeket a GÉSZ előírásai rögzítik, amelyet a
településkép védelméről szóló helyi rendelettel és a magasabb szintű jogszabályokkal együtt
kell alkalmazni. Az alábbiak a területre vonatkozó lényegesebb előírásokat tartalmazzák.
30/2018. (XII.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
GÖDÖLLŐ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (KIVONAT)
5.§
(3)
A 10 gépjárműnél nagyobb befogadóképességű felszíni várakozó- (parkoló) helyet
fásítani kell. A parkoló felületek árnyékolását biztosító fásítást minden megkezdett 4 db
várakozó- (parkoló) hely után 1 db, nagy lombkoronát nevelő, környezettűrő, túlkoros,
allergén pollent nem termelő lombos fa telepítésével kell megoldani, minimum 1 m2 szabad
földterület biztosításával, amely 1 m2 alatti területei a telek zöldfelületébe nem számíthatók
be.
MAGÁNÚT LÉTESÍTÉSRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
13.§
(1)
A település területén magánutat – az erről szóló Önkormányzattal kötött külön
megállapodásban foglaltak keretei között – közterületekre vonatkozó jogszabályi előírások
figyelembevételével kell kialakítani.
(2)
Lakóterületen, üdülőterületen, vegyes területen valamint mezőgazdasági területen a
magánutat közforgalom számára megnyitva kell kialakítani.
(3)
Magánút telkének kialakítása során az övezetekre előírt legkisebb telekméretektől
(terület, szélesség, mélység) el szabad térni, de amennyiben az SZT nem rendelkezik, a
magánút szélessége:
a)
beépítésre szánt területen: legalább 12,0 méter széles kell, hogy legyen, amelynek
keresztmetszetén belül biztosítani kell:
aa)
a kétirányú gépjárművel való közlekedést,
ab)
a legalább egyoldali járdát,
ac)
az előírt közművesítés számára megfelelő nagyságú keresztmetszetet, beleértve a
felszíni vízelvezetést is,
ad)
legalább egyoldali fasort zöld sávval.

85

JAVASLATOK A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSÁRA │ 2021

(4)
Magánút céljára kialakított telken építmények közül kizárólag út és nyomvonalas
közműépítmények helyezhetők el.
(5)
Magánút csak az illetékes hatóság által engedélyezett útterveknek megfelelő
nyomvonal figyelembevételével, közterülethez közvetlenül csatlakozóan alakítható ki,
gazdasági, mezőgazdasági és erdőterületek kivételével az SZT-n magánútként, vagy a telkek
be nem építhető részeként meghatározott telekrészeken, vagy azoktól legfeljebb 30%-kal
eltérő nyomvonalon. Lakó-, üdülő és vegyes területen magánút 10-nél kevesebb építési telek
feltárására nem alakítható ki. Lakóterületi, üdülőterületi és vegyes területi építési övezet
azon telektömbjeiben, ahol az SZT magánutat vagy a telkek be nem építhető részét nem
jelöli, ott csak a mély telektömbök keresztirányú feltárására szabad magánutat kialakítani.
A közhasználat céljára átadott magánutat a közterületek hálózatának részeként kell kezelni.
(6)
A magánúttal feltárt telkek építési övezetében előírt mértékű közművesítésének
kapcsolódó magánúton való elhelyezhetőségét, és a felszíni vízelvezetés megoldását
védőtávolságokat is feltüntető mintakeresztszelvénnyel kell igazolni.
(7)
Lakóterületi, üdülőterületi, vegyes területi építési övezetben a magánúton keletkező
csapadék- és felszíni vizek nyílt vagy zárt rendszerű csapadékvíz-elvezetését és közterületi
nyílt vagy zárt rendszerű csapadékvíz-elvezető rendszerbe történő megfelelő bekötését – a
kapcsolódó csapadékvíz-elvezető rendszer tulajdonosának és kezelőjének előzetes
hozzájárulásával – biztosítani kell.
(8)

Magánúton közvilágításnak megfelelő szintű megvilágítottságot kell biztosítani.

(9)
Magánúton megközelíthető építési telken:
a)
biztosítani kell az SZT szerinti építési övezetre előírt közművesítettséget,
b)
közműpótló berendezés (szennyvíztározó, szennyvíztisztító kisberendezés stb.) nem
alkalmazható. A keletkező szennyvíz közcsatorna-hálózatba történő megfelelő elvezetését
biztosítani kell.
(10) A magánút kialakításának feltétele, hogy az építtető számítással igazolja a magánút
által feltárt építési telkek által keletkező többlet gépjármű-forgalom lebonyolításának
megfelelőségét a csatlakozó közúthálózaton. Építtetőnek számítással kell igazolnia, hogy a
magánút kialakítása által mekkora a keletkező többlet csapadékvíz-terhelés mennyisége, be
kell továbbá mutatnia, hogyan tervezi annak elvezetését vagy elszikkasztását, és ez a
meglévő városi csapadékvíz elvezető rendszert milyen mértékben terheli meg, figyelembe
véve a csapadékvíz elvezető rendszer tekintetében a számítás készítésekor fennálló terhelés
mértékét.
(11) A SZT-ben kijelölt magánút megvalósítása nem kötelező. Ha az SZT-ben kijelölt
magánút nem kerül kialakításra, annak területét az érintett telek részének kell tekinteni, és
az övezet szabályai alapján épülettel beépíthető.
15.§
(8)
Az épületek, területek rendeltetésszerű használatához szükséges, jogszabály által
előírt számú gépjármű-parkolókat és kerékpártárolókat egyéb előírás hiányában a
beruházással érintett telken belül kell biztosítani.
(9)
Az építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű
használatához a személygépjármű- és kerékpár elhelyezési kötelezettséget a GÉSZ 3.
melléklet alapján, az alábbiak szerint kell meghatározni:

86

JAVASLATOK A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSÁRA │ 2021

a)
az eltérő parkolási övezetek lehatárolását a 3.1. melléklet „Parkolási övezetek
meghatározása” rögzíti.
b)
a külön jogszabályban meghatározott gépjármű elhelyezési kötelezettségtől történő
elté-rés mértékét a 3.2. melléklet „Az előírt várakozóhelyek számától való eltérés mértéke”
rögzíti.
A létesítendő személygépjármű várakozóhelyek számát a területhasználati funkciók szerint, a
vonatkozó külön jogszabály előírásai alapján kell meghatározni és a 3.2. melléklet szerinti
értékkel csökkenteni vagy növelni, majd összegezni. A számítás során minden megkezdett
várakozóhelyet egészként kell figyelembe venni.
c)
a külön jogszabályban meghatározott gépjármű közterületen történő
elhelyezhetőségének mértékét a 3.3. melléklet „Gépjármű várakozóhelyek közterületen való
biztosításának lehetősége” rögzíti.
d)
a külön jogszabályban meghatározott kerékpár elhelyezési kötelezettségtől történő
eltérés mértékét a 3.4. melléklet „Kerékpártárolók elhelyezésére vonatkozó előírások” rögzíti.
20. KISVÁROSIAS LAKÓTERÜLET (LK)
24.§
(1)
Az építési övezetek területén a telkekre és az építményekre vonatkozó jellemzőket az
1. melléklet felhasználásával kell meghatározni.
(2)
A kisvárosias lakóterületbe sorolt építési övezetek területén egyéb övezeti előírás
hiányában a vonatkozó külön jogszabályban megengedett épületek helyezhetők el.
(3)
A beépítés feltétele – településhigiéniai és talajvédelmi okokból – az elégséges
közművesítettség megvalósítása.
(4)
Új, lakófunkciót tartalmazó épület kialakítása esetén – egyéb övezeti előírás
hiányában - a lakófunkcióhoz tartozó, jogszabályban előírt számú parkolóhelyet épületen
belül kell biztosítani.
(5)3

Egyéb előírás hiányában egy főépítmény helyezhető el.

(6)
Kiegészítő épület és helyiséget magába foglaló melléképítmény egyéb övezeti előírás
hiányában kizárólag a főépítménnyel egy tömegben építhető.
(7)
A 16 méternél keskenyebb telkek esetében – a közterületi homlokzat jelentős részét
elfoglaló garázskapuk elkerülése érdekében – a garázs, járműtároló önálló épületben is
elhelyezhető
a)
védett épület,
b)
védett épületet tartalmazó utcaszakaszon vagy
c)
helyi védett utcakép
esetén.
(8)
A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke zártsorú beépítési módú kisvárosias
lakóövezetekben másfélszeresre, de legfeljebb 60%-ra növelhető mindazon saroktelkek
esetében, amelyeknek két egymással szöget bezáró telekhatárán a kialakult állapot szerint
zártsorú a csatlakozás módja. A legkisebb kialakítandó zöldfelület mértéke ebben az esetben
is legalább 30%, vagy az 1. mellékletben előírt ennél kisebb érték kell, hogy legyen.
3

Módosította a 21/2019. (XI. 22.) önkormányzati rendelet, hatályos 2019. december 21-től.
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(9)

Állattartásra szolgáló építmény nem helyezhető el.

(10) Oldalhatáron álló beépítési mód esetén, ahol az épületek jellemző elhelyezése,
kialakítása vagy az adott telek területe vagy szélessége nem felel meg az övezeti
előírásoknak, az oldalkert mérete a kialakult állapothoz igazodóan
a)
az övezetre előírt legnagyobb épületmagasság 2/3-a, de legalább 3,0 méter kell, hogy
legyen.
b)
abban az esetben, ha az oldalkert mérete nem éri el az övezetre előírt legnagyobb
épületmagasság felét, az épület az övezeti előírásnál kisebb oldalkert felőli
homlokzatmagassága legfeljebb a tényleges oldalkert méretének kétszerese lehet.
(11) Azon kialakult telkek esetében, amelyek mérete nem éri el a kialakítható új telkekre
előírt legkisebb telekterületet vagy telekmélységet, egyéb övezeti előírás hiányában a
hátsókert legkisebb mélysége nem lehet kisebb:
a)
sem a telken építeni kívánt vagy jogerős és végrehajtható hatósági engedély alapján
meglévő, helyiséget magába foglaló épület, épületrész hátsókertre néző tényleges
homlokzatának magasságnál,
b)
sem az övezetre meghatározott legnagyobb épületmagasság felénél,
c)
sem 3 méternél.
25.§
(7)
Az Lk-10 jelű építési övezetben:
a)
Saroktelken a beépítettség legfeljebb 75% lehet.
b)
Legfeljebb annyi lakás helyezhető el, amennyi előírt parkoló száma telken belül
biztosítható.
c)
A be nem épített terület 50%-a zöldfelületként alakítandó ki.
d)
Kiegészítő épület nem építhető.
43.§
(5)
A Zkp-05 jelű (díszkert) övezet területén:
a)
elhelyezhető:
aa)
díszburkolat,
ab)
szökőkút,
ac)
közmű-építmények.
b)
nem építhető:
ba)
épület,
bb)
felszíni vagy felszín alatti parkoló,
bc)
terület fenntartásához szükséges épület,
bd)
vendéglátás céljára szolgáló épület.
c)
Az övezetben a fásítottság mértékének el kell érnie az 1 db közepes vagy nagy
lombkoronájú fa/200 m2 (25%-os lombkorona borítottság) értéket.
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15. Lk-10
Z
300
0
60

89
2,5

Beépítésre szánt területek övezetei

7,5
7,5

Az építési telek

Q
R

A tulajdonos, használó, személyzet
számára szolgáló lakás száma (db)

Az épület

P

Elhelyezhető főépületek száma (db)

O

Elhelyezhető épületek száma (db)

Kialakítható lakásszám (db)

N

övezeti előírás
szerint

M

A kialakítható szintszám

L

P+F+1+T

A megengedett legnagyobb utcai
homlokzatmagasság (m)

K

A megengedett legnagyobb
épületmagasság (m)

J

A legkisebb kialakítandó
zöldfelület (%)

I

övezeti előírás
szerint

H

A megengedett legnagyobb
szintterületi mutató (m2/m2)

G

A megengedett legnagyobb
terepszint alatti beépítettség (%)

F

A megengedett legnagyobb
beépítettség (%)

E

Hátsókert (m)

Az építési
övezet

Előkert (m)

D

A kialakítható új telek
legkisebb mélysége (m)

C

A kialakítható új telek
legkisebb szélessége (m)

B

A kialakítható új telek
legkisebb telekterülete (m2)

A

A beépítettség
jellemző módja

Övezeti jel
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1. MELLÉKLET A 30/2018. (XII.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ
AZ ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK ÉS ÖVEZETEK SZABÁLYOZÁSI JELLEMZŐI
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HELYZETFELTÁRÁS │ VIZSGÁLATOK

A terület ortofotója (forrás: Önkormányzat)

A vizsgált terület a hagyományos beépítésű városközponthoz közvetlenül csatlakozik
(Petőfi tér és környezete).
A tervezési terület üzletekkel, szolgáltatásokkal kísért passzázsokkal, kis üzletutcákkal,
átjárókkal kapcsolódik a Petőfi térhez.
A vizsgált területet „U” alakban – a Petőfi tér és a Lumniczer Sándor utca felől településközpont besorolású, vegyes területek, észak-kelet felől kisvárosias lakóterületek és a Rákos
patak határolják.
A területfelhasználási egységek összetettségét fokozzák az egyes területek tényleges
használatához kapcsolódó rendeltetési típusok (üzletek, szolgáltatások megközelítése stb.).
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KÉPEK A TERÜLETRŐL

A belső utca a Lumniczer Sándor utca felől

A hrsz 271/4 épület

A Rákos patak utca

A Rákos patak utca

A hrsz 271/4 épület előtti utca, a Petőfi tér felé

A hrsz 271/4 épület, háttérben a Petőfi tér épületei
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A belső utca a Lumniczer Sándor utca felől

A belső utca a hrsz 271/4 épület felől

Belső utca a Petőfi tér felé

Látvány a hrsz 271/15 felől (balra a kukatároló)

Belső utca a Petőfi tér felé, jobbra hrsz 271/13

A hrsz 271/13 lakóépület garázsának bejárata
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A Petőfi téri épület udvara (hrsz 275/1)

A belső utca a parkolókkal, észak felé

A hrsz 271/5 és 271/13 közötti zöldfelület

A hrsz 271/5 és 271/13 közötti zöldfelület

Belső utca, balra a Petőfi téri beépítés

Belső utca, balra a Petőfi téri beépítés
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Átjáró a Petőfi tér felé I.

Átjáró a Petőfi tér felé II.

A belső utca a hrsz 271/15 felől

A belső utca a hrsz 271/15 felől

A belső utca a hrsz 271/15 felé

Az épületek közötti zöldfelület
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A hátsókertek látványa a hrsz 270/5 telek felé

A hátsókertek látványa a hrsz 270/5 telek felé

A hátsókertek látványa a hrsz 270/5 telek felé

Helyi védelem alatt álló épületek a Petőfi téren
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Parkolás a belső út két oldalán, a hrsz 271/5 és hrsz 271/12 közötti területen

A hrsz 271/5 és 271/13 közötti zöldfelület
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TULAJDONVISZONYOK

A vizsgált terület tulajdonviszonyai (forrás: önkormányzati adatszolgáltatás)

Területhasználati joggal terhelt albetétek (79 egység)
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A BEÉPÍTÉS JELLEMZŐI
A kialakult beépítés jellege, karaktere megfelel az OTÉK szerinti területfelhasználási egységek
jellemzőinek. A vizsgálati terület jellemző felhasználása kisvárosias lakóterület, közlekedési
célú területek, zöldterületek és vízgazdálkodási területek.
Az elemzések szempontjából három területi egység került lehatárolásra:
1. vizsgált terület, amely kiterjed az észrevételekkel érintett területre),
2. a tervezési terület (a beavatkozások szempontjából lehatárolt belső terület) és
3. a településtervezési szempontból együtt kezelendő terület (a teljes, közterületekkel és
beépítésre nem szánt területekkel határolt terület).

A területhasználati típusok területei a hatályos szabályozási terv alapján a vizsgálati és a tervezési területre (m 2)
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A városias beépítésű területeken általában a közterületek aránya legfeljebb 20-25%,
a beépítésre szánt területeken, az itt megengedett 60-75% beépíthetőség esetén ~50-55%
ténylegesen beépített terület létesíthető.
1. Területi adatok és mutatók a tágabb vizsgálati területre:
hrsz
265/3

földhivatali közlekedési zöldterület
adatok
célú terület
közpark
439
439

269/2

282

269/3

1 502

269/4

1 344

583

269/5

500

324

270/2

235

235

270/3

1 248

270/5

1 025

271/4

kisvárosias
lakóterület

vízgazdálkodási ter.

összesen
439

282

282
1 429
152

73

1 502

608

1 344

176

500
235

1 175
424

288

73

1 248

312

1 025

183

183

183

271/5

704

704

704

271/6

1 076

271/7

392

271/8

1 002

1 076

1 076
392

392

1 002

1 002

271/10

695

695

695

271/11

668

668

668

271/12

677

677

677

271/13

689

689

689

271/14

3 342

271/15

208

ÖSSZES

16 211

3 342

3 342
208

208

7 708

649

7 708

146

16 211

47,5%

4,0%

47,6%

0,9%

100%

A terület felhasználásának, területhasználatának jellemző adatai, mutatói (m2 és %)

A táblázatok adataiból és mutatóiból kitűnik, hogy a területek aránya
• közlekedési célú területek: ............................... 47,5 %
• zöldterület: .......................................................... 4,0 %
• vízgazdálkodási terület: ....................................... 0,9 %
• lakóterület: ....................................................... 47,6 %, melynek ~30 %-a beépített.
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A területfelhasználási egységek a hatályos szabályozási terv alapján a kiterjesztett vizsgálati és a tervezési
területre (m2)
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2. Területi adatok és mutatók a szűken vett tervezési területre, ahol kedvezőtlenebb a
terület hasznosításának arányai:
hrsz
271/4

földhivatali közlekedési zöldterület kisvárosias
adatok
célú terület
közpark
lakóterület
183
183

vízgazdálkodási ter.

összesen
-

183

271/5

704

-

-

704

-

704

271/13

689

-

-

689

-

689

271/14

3 342

3 342

-

-

-

3 342

271/15

208

-

208

-

-

208

ÖSSZES

5 126

3 342

208

1 576

-

5 126

65,2%

4,1%

30,7%

-

100%

A terület felhasználásának, területhasználatának jellemző adatai, mutatói (m2 és %)

A táblázat adataiból és mutatóiból kitűnik, hogy a területek aránya
• közlekedési célú területek: ............................... 65,2 %
• zöldterület: .......................................................... 4,1 %
• lakóterület: ....................................................... 30,7 %, melynek 68,4 %-a beépített.

3. Területi adatok és mutatók a teljes, közterületekkel és beépítésre nem szánt területekkel
határolt területre számított adatok – összességükben – megfelelnek a városközpontban
elvárható sűrűségi jellemzőknek:
hrsz

földhivatali
adatok

ÖSSZES

42 890

közlekedési
célú terület

7 708
18,0%

zöldterület beépítésre
közpark
szánt terület

649
1,5%

34 387
80,2%

vízgazdálkodási ter.

146
0,3%

összesen

42 890
100%

A területi adatok, mutatók alapján megállapítható, hogy:
1. a beépítésre szánt (Vi-01, Vi-15, Lk-03 és Lk-10 jelű építési övezetek) területeken a
beépítettség összességében közel 40% (16.757 m2 / 39,1%), ami megfelel a városközponti
fekvésnek,
2. a terület megjelenése, területhasználata zsúfolt, annak ellenére, hogy a beépítettség
intenzitása viszonylag alacsony,
3. a közlekedési területek funkcionális rendje és minősége további beavatkozást igényel
(gyalogos és gépkocsi közlekedés viszonya, térburkolat, terasz, kitelepedés stb.).
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KÖZLEKEDÉS, PARKOLÁS
A terület közlekedési rendszere – annak ellenére, hogy nem épült ki a korábban tervezett
végső állapot – működőképes és javítható a működése.
A közlekedési területek cégtulajdonban vannak (magántulajdon), ami kedvezőtlen
helyzetet teremtett. A területek nem kerültek a tulajdonosok osztatlan közös tulajdonába,
miközben nem közterületek.
A 253/1997.(XII.20.) Korm.rendelet (OTÉK) 1. számú melléklete az építési telek fogalmát az
alábbiak szerint határozza meg:
30. Építési telek: az a telek,
a) amely beépítésre szánt területen fekszik,
b) az építési szabályoknak megfelelően kialakított,
c) a közterületnek gépjármű-közlekedésre alkalmas részéről az adott közterületre vonatkozó
jogszabályi előírások szerint, vagy önálló helyrajzi számon útként nyilvántartott magánútról
gépjárművel közvetlenül, zöldfelület, illetve termőföld sérelme nélkül megközelíthető, és
d) amelynek a közterülettel vagy magánúttal közös határvonala legalább 3,00 m.
A GÉSZ rendelkezései alapján Gödöllő város teljes területén magánutat csak az
Önkormányzattal kötött erről szóló külön megállapodásban foglaltak keretek között, a
közterületekre vonatkozó jogszabályi előírások figyelembevételével szabad kialakítani és a
magánutat közforgalom számára megnyitva kell kialakítani.
10. Magánút létesítésre vonatkozó előírások
13.§
(1) A település területén magánutat – az erről szóló Önkormányzattal kötött külön
megállapodásban foglaltak keretei között – közterületekre vonatkozó jogszabályi előírások
figyelembevételével kell kialakítani.
(2) Lakóterületen, üdülőterületen, vegyes területen, valamint mezőgazdasági területen a
magánutat közforgalom számára megnyitva kell kialakítani.
A leszűkített vizsgálati területen összesen mintegy 32 lakás található. A hrsz 271/13 épület
parkolása mélygarázsban megoldott, a további 18 lakáshoz tartozó parkolókat közlekedési
területen helyezték el (14 +4 parkoló).
A területen, az ingatlannyilvántartásba is bejegyzett területhasználati jog alapján számos –
Petőfi téri ingatlanhoz tartozó – gépkocsi elhelyezése is a területen történik: ......... 79 parkoló
A lakásokhoz kapcsolódó közterületen elhelyezendő parkolási igény: ..................... 18 parkoló.
A terület közlekedési felületeiről történik több olyan kiskereskedelmi, vendéglátó,
szolgáltató rendeltetési egység kiszolgálása is, amelyek a Petőfi térre csatlakoznak.
A funkciókhoz tartozó, az üzletekhez, irodákhoz kapcsolódó vásárlói vagy ügyfélparkolók
csak részben vannak kialakítva, ezért a funkciók használói a városi közterületek fizető
parkolói helyett a tömbbelső használatával terhelik a területet.
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A hatályos szabályozási tervben rögzített
parkolók csak részben kerültek kialakításra.
A megépült mélygarázs kapacitása sokkal
kisebb, mint az eredetileg tervezett 53 Ph,
ugyanakkor további felszíni parkolók is
elhelyezésre kerültek a területen.
Az eredetileg tervezett felszíni parkolók
száma 73 Ph volt.
Összesen 53 +73 = 126 férőhely
(a részben megvalósult beruházás teljes
területét figyelembe véve: ebből összesen
~65-70 Ph vehető számításba a szűkebb
területen).
A szűkebb területen 93 parkolási lehetőség,
a Rákos patak utcát is figyelembe véve
legfeljebb 101 (105) Ph helyezhető el,
beleértve a hrsz 271/13 alatti garázst is.
A hatályos Szabályozási Tervben rögzített parkolási
követelmények
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KÖZMŰVEK

A terület közműtérképe

A területen a teljes közműellátottság biztosított.
A közművek fenntartása és működtetése nem tartozik a szabályozási terv hatókörébe, de
lakossági jelzés alapján a közművek karbantartása, fenntartása nem minden vonatkozásban
megfelelő, különösen a felszíni vizek elvezetése és a közvilágítás szorul ellenőrzésre.
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ZÖLDFELÜLETEK

A hrsz 271/5 és 271/13 közötti gondozott, parkosított terület

A területen található összesen mintegy 1.500 m2 zöldfelületet az alábbi típusok alkotják:
⚫ az épületek körül kialakított előkertek,
⚫ a szabályozási terv szerint 22 gépkocsi elhelyezésére szolgáló parkoló helyén kialakított
fásított zöldfelület,
⚫ az útburkolatok szegélye és az épületek között kialakított gondozott zöldfelületek,
⚫ a terület határán kialakult spontán települt növényzet.
Az útburkolatok melletti és az egyéb zöldfelületek általában gondozottak, de a
hulladéktároló területe környezetében rendezetlen.
A területen a zöldfelületek kiterjedése az összességében alacsony beépítettség ellenére is
szűkös, de a meglévő zöldfelületek összességükben elfogadható állapotban vannak.
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A területen összességében ~1500 m2 zöldfelület található.

Az épületek között kialakított gondozott parkosított
terület

Az épületek között kialakított gondozott parkosított
terület

Az útburkolatokat kísérő gondozott zöldsávok

az épületek mellett kialakított zöldsávok
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KÖRNYEZETI ÁLLAPOT
A terület általános környezeti állapota megfelel a városszerkezetben elfoglalt helyzetének, a
városközponti környezetnek.
⚫ A környezeti zaj elfogadható, a Petőfi tér felőli beépítés megfelelő védelmet biztosít,
legfeljebb a szomszédos iskola említhető nappali időszakban zajforrásként.
⚫ A levegőszennyező pontforrás a területen nem található.
⚫ A Rákos patak közelsége miatt figyelmet kell fordítani a felszíni vizek megfelelő
elvezetésére.
⚫ A területen további problémát jelent a
hulladéktárolás és elszállítás területi igénye.
A terület rendezése során biztosítani kell a
hulladéktároló konténerek elhelyezését és az
azok elszállításához szükséges területet.
Ennek érdekében a burkolatszegélyek egyes
szakaszainak átalakítása is indokolt lehet
annak érdekében, hogy a parkoló gépkocsik
között a szállítás biztonságosan
lebonyolítható legyen. A tárolók épületben,
zárt térben, de fedett vagy fedetlen
szabadtéri tárolóban is elhelyezhetők.

ÖRÖKSÉGVÉDELEM
A terület Gödöllő városközpontjában helyezkedik el, ugyanakkor már jelentős részben
kialakult, új beépítés alkotja a beépítés többségét. A területen legfeljebb foghíj jelleggel még
néhány épület megvalósulásával lehet számolni.
⚫ A területen műemlék épület nincs.
⚫ Helyi védelem alatt állnak az alábbi, a terület határán álló épületek:
a Petőfi tér 13. és Petőfi tér 14. (hrsz 271/1).
⚫ Régészeti védettség érinti a teljes területet.
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ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS / ÉRTÉKEK / PROBLÉMÁK
ÉRTÉKEK
◼

A vizsgált terület a városközpontban található.

◼

A terület szomszédságában települési értékek találhatók;
⚫ a területen műemlék épület nincs;
⚫ helyi védelem alatt áll a Petőfi tér 13. és Petőfi tér 14. (hrsz 271/1);
⚫ régészeti védettség érinti a teljes területet.

PROBLÉMÁK
A leglényegesebb probléma a településrendezési eszközökben is rögzített tervezési program
részleges megvalósulására vezethető vissza. A terület félbemaradt beépítése következtében
néhány lényeges kérdés nem került lezárásra, ezek alkotják a problémák fő forrásait:
◼

Tulajdonviszonyok
⚫ a közlekedési területek cégtulajdonban vannak (magántulajdon), ami kedvezőtlen
helyzetet teremtett. A területek nem kerültek a tulajdonosok osztatlan közös
tulajdonába, miközben nem közterületek.

◼

A terület sűrűségi jellemzői:
⚫ a teljes tömb területét vizsgálva a beépítési sűrűség ~40%, amely megfelel a terület
városközponti fekvésének,
⚫ a terület megjelenése, területhasználata zsúfolt, annak ellenére, hogy a beépítettség
intenzitása viszonylag alacsony,
⚫ a közlekedési területek funkcionális rendje és minősége további beavatkozást igényel
(gyalogos és gépkocsi közlekedés viszonya, térburkolat, terasz, kitelepedés stb.).

◼

Parkolás
⚫ a terület közlekedési felületeiről történik több olyan kiskereskedelmi, vendéglátó,
szolgáltató rendeltetési egység kiszolgálása is, amelyek a Petőfi térre csatlakoznak.
A funkciókhoz tartozó parkolók csak részben vannak kialakítva, ezért a funkciók
használói a városi közterületek fizető parkolói helyett a tömbbelsőt terhelik.
⚫ a hatályos szabályozási tervben rögzített parkolók csak részben kerültek kialakításra.
⚫ a mélygarázs kapacitása sokkal kisebb, mint az eredetileg tervezett 53 férőhely,
ezért a parkolók egy része a felszínen található. A tervezett 126 Ph helyett 93 parkolási
lehetőség adódik, a Rákos patak utcát is figyelembe véve is legfeljebb 101 Ph, a hrsz
271/13 alatti garázzsal együtt.
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Közművek
⚫ a területen a teljes közműellátottság biztosított.
⚫ a közművek fenntartása és működtetése nem tartozik a szabályozási terv hatókörébe,
de lakossági jelzés alapján a közművek karbantartása, fenntartása nem mindenben
megfelelő, különösen a felszíni vizek elvezetése és a közvilágítás szorul ellenőrzésre.



Zöldfelületek
⚫ a területen található összesen legfeljebb 1.500 m2 zöldfelület található.
⚫ a területen a zöldfelületek kiterjedése az összességében alacsony beépítettség
ellenére is szűkös, de a meglévő zöldfelületek elfogadható állapotban vannak.



Környezeti állapot
⚫ a környezeti zaj elfogadható, a Petőfi tér felőli beépítés megfelelő védelmet biztosít.
⚫ a levegőszennyező pontforrás a területen nem található.
⚫ a Rákos patak miatt figyelmet kell fordítani a felszíni vizek megfelelő elvezetésére.
⚫ a területen további problémát jelent a hulladéktárolás és elszállítás területi igénye.
⚫ a terület rendezése során biztosítani kell a hulladéktároló konténerek elhelyezését és
az azok elszállításához szükséges területet.

A terület látványa a Petőfi tér irányából
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JAVASLATOK
A terület problémáinak megoldása sokrétű, komplex megközelítést igényel.
A településrendezési-, városépítészeti-, építésjogi követelmények, az építési szabályok
meghatározása mellett, azokon túlmenően tekintettel kell lenni a tulajdonosi érdekekre, az
itt lakók környezeti körülményeire, a környezeti adottságokra stb.
A településrendezési eszközök módosítása néhány probléma megoldására alkalmas.
A hatályos településrendezési eszközök alapjául szolgáló beépítési tervek teljeskörű
megvalósítására ma már nincs reális lehetőség (ezek: a közterületek teljeskörű
megvalósítása, a mélygarázs kapacitásának növelése, az épületek között kialakított
gondozott parkosított területen felszíni parkolók kialakítása, a területhasználati jogok
megszüntetése stb.).
A fentiek alapján a kialakult állapotnak megfelelően célszerű rendezni a nyitott
kérdéseket.
A településrendezési eszközök módosításának alapjául szolgáló leglényegesebb javaslatok az
alábbiakban foglalhatók össze:
1. a területen a közlekedési célra kialakított területeket célszerű a tényleges állapotnak, az
OTÉK és a GÉSZ rendelkezéseinek megfelelően magánútként besorolni;
2. az épületek (271/5 és 271/13) között – a parkoló helyén – kialakított zöldfelületet
célszerű „zöldfelületként fenntartandó területként” besorolni;
3. a zöldterületként (Zkp-05) lehatárolt, de ténylegesen parkolóként használt területet és
területhasználati joggal terhelt területet célszerű magánútként besorolni;
4. a hrsz 271/4 mellett fennmaradt zöldfelületet célszerű „zöldfelületként fenntartandó
területként” besorolni;
5. a területen a lehető legtöbb felszíni parkoló kell kialakítani, a Rákos patak utcai
lehetőségek bevonásával, részben a 79 db területhasználati joggal rendelkező albetét,
a területen található lakásokhoz tartozó 18 parkoló (a garázson túlmenően: 14+4 Ph)
figyelembevételével. Egyes parkolók térbeli helye módosulhat.
A parkolás javítására a területen legfeljebb 97 Ph alakítható ki;
6. a Lumniczer utca felé kialakult önkormányzati tulajdonú közterület mentén az eredeti
koncepciónak megfelelő beépítés kialakítható (hrsz 269/5 és 270/5);
7. a terület szélső telekhatárai mentén – különös tekintettel a hrsz 269/4, illetve hrsz
270/5 telkek felé – takarófásítás, növényzet telepítéssel kialakított, a rálátást
megakadályozó kerítés létesítése javasolt.
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Parkolási javaslat
A parkolók kialakult állapot figyelembevételével javasolt elrendezése és kapacitása (összesen 105 parkoló)

A Szabályozási Terv módosításának tervezete
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A hatályos szabályozási terv jelmagyarázata
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INDOKLÁS
A javasolt megoldások összefoglalása valamennyi pontjainak megfelelő javaslat.
1. a területen a közlekedési célra kialakított területek a tényleges állapotnak, az OTÉK és a
GÉSZ rendelkezéseinek megfelelően magánútként kerülnek besorolásra;
2. a korábban zöldterületként (Zkp-05) lehatárolt, de ténylegesen parkolóként használt
terület magánútként kerül besorolásra;
3. a hrsz 271/5 és hrsz 271/13 közötti terület „zöldfelületként fenntartandó terület”
besorolásba kerül;
4. a hrsz 271/4 melletti terület „zöldfelületként fenntartandó terület” besorolásba kerül;
5. a területen szükséges számú parkoló alakítható ki, a Rákos patak utca bevonásával;
6. a hrsz 269/5 és hrsz 270/5 telkek az eredeti koncepciónak megfelelően beépülhetnek;
7. a terület szélső telekhatárai mentén – különös tekintettel a hrsz 269/4, illetve hrsz 270/5
telkek felé – takarófásítás, növényzet telepítéssel kialakított kerítés létesítése javasolt.

A JAVASLAT ELŐNYEI ÉS HÁTRÁNYAI
ELŐNYÖK
E1. A terület kialakult funkcionális terhelése nem változik.
E2. A terület kialakult beépítési sűrűsége, intenzitása nem változik.
E3. A kialakult parkolási kapacitás nem változik.
E4. A közlekedés rendje és a közlekedésből származó környezetterhelés nem változik.
E5. A területen a zöldfelületek területi kiterjedése nem csökken.
E6. Takarónövényzet telepítésével a csatlakozó telekhatárokon kedvezőbb állapot alakul ki.
E7. A terület ténylegesen használatának megfelelő állapot és a tulajdonviszonyok összhangba kerülhetnek (magánút jogi státuszának rendezésére sor kerülhet az Önkormányzattal
kötött megállapodás szerint, összhangban az OTÉK és a KÉSZ rendelkezéseivel).
E8. A terület jogi állapotának (közhasználat elől el nem zárt vagy közhasználat céljára átadott
terület) rendezésével a terület útburkolatainak, közműveinek és zöldfelületeinek fenntartási
kérdései egyértelművé válnak.

HÁTRÁNYOK
H1. A tulajdonviszonyok egyértelművé tétele hosszadalmas egyeztetéseket igényel
(magánút).

ÖSSZEGZÉS
A terület jelenlegi beépítettsége, sűrűsége, használati intenzitása nem változik.
A terület rendezésének megoldásához az alapkérdést a tulajdonviszonyok és a közhasználat
biztosítása, az önkormányzattal kötendő megállapodás jelenti.
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MELLÉKLET
KIVONAT A KÖZTERÜLETEKRE ÉS KÖZHASZNÁLATRA ÁTADOTT TERÜLETEKRE,
MAGÁNUTAKRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOKBÓL
1997. ÉVI LXXVIII. TÖRVÉNY
AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ALAKÍTÁSÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL (ÉTV)
54.§ (1) Az épített környezet elemeit (a közterületet, az építési telkeket és területeket,
építményeket, építményrészeket, építményegyütteseket, burkolt és zöldfelületeket) - a jó
műszaki állapot folyamatos fenntartása mellett - csak a jellegük szerinti rendeltetésüknek, a
rájuk vonatkozó hatósági előírásoknak és engedélyeknek megfelelő célra és módon szabad
használni.
(2) A tulajdonos köteles az építmény állapotát, állékonyságát a jogszabályokban
meghatározott esetekben és módon időszakonként felülvizsgáltatni, és a jó műszaki állapothoz
szükséges munkálatokat elvégeztetni.
(3) * Az építménynek, építményrésznek, önálló rendeltetési egységnek a használatbavételi,
illetve fennmaradási engedélytől, ennek hiányában az eredeti rendeltetéstől eltérő
használatához - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - az építésügyi hatóság engedélye
szükséges. A használat változtatását az új használatra való alkalmasság igazolásával, továbbá
jogszabályban meghatározott esetekben az építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység
és környezete kölcsönhatásának vizsgálatával kell alátámasztani.
(4) A közterület rendeltetése
a) a telkek térbeli kapcsolatának, megközelítésének,
b) a közúti és gyalogos közlekedés (út, járda stb.),
c) a kikapcsolódás, a szórakozás, a sporttevékenység, a szabadidő-eltöltés,
d) a felvonulás, a gyülekezés, a közösségi megnyilvánulás,
e) szobor elhelyezésének, emlékhely kialakításának, művészeti alkotások elhelyezésének,
f) a közművek elhelyezésének,
g) zöldfelületek kialakításának
biztosítása.
(5) A közterületet rendeltetésének megfelelően bárki használhatja. A közterület rendeltetésére
és használatára jogszabály további szabályokat állapíthat meg.
(6) Amennyiben elosztóvezeték vagy elosztóhálózat létesítéséhez vagy felújításához a
közterület tulajdonosának, kezelőjének nyilatkozata, hozzájárulása vagy jóváhagyása
szükséges a közterület igénybevételével, felbontásával kapcsolatban, és arra az elosztó nyolc
napon belül nem kap érdemi választ, a hozzájárulást vagy jóváhagyást megadottnak kell
tekinteni.
(7) Egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrészére - az erről szóló külön
szerződésben foglaltak keretei között - a közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell
alkalmazni.
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253/1997.(XII.20.) KORM.RENDELET
AZ ORSZÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI KÖVETELMÉNYEKRŐL (OTÉK)
33.§ (1) Épület csak olyan telken vagy építési telken helyezhető el,
a) amelynek megközelíthetősége - beépítésre nem szánt területen a honvédelmi, katonai és
nemzetbiztonsági célú épület elhelyezésére szolgáló telek kivételével - gépjárművel
közterületről vagy magánútról közvetlenül biztosított,
42.§ (10) d) ha az adottságok szükségessé teszik a gépjármű-várakozóhelyek (parkolók) a
telekhatártól mért, legfeljebb 50 m-en belüli más telken parkolóban, parkolóházban vagy a
közforgalom céljára átadott magánút egy részének felhasználásával alakíthatók ki.

30/2018. (XII.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
GÖDÖLLŐ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (GÉSZ)
MAGÁNÚT LÉTESÍTÉSRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
13.§
(1) A település területén magánutat – az erről szóló Önkormányzattal kötött külön
megállapodásban foglaltak keretei között – közterületekre vonatkozó jogszabályi előírások
figyelembevételével kell kialakítani.
(2) Lakóterületen, üdülőterületen, vegyes területen valamint mezőgazdasági területen a
magánutat közforgalom számára megnyitva kell kialakítani.
(3) Magánút telkének kialakítása során az övezetekre előírt legkisebb telekméretektől (terület,
szélesség, mélység) el szabad térni, de amennyiben az SZT nem rendelkezik, a magánút
szélessége:
a) beépítésre szánt területen: legalább 12,0 méter széles kell, hogy legyen, amelynek
keresztmetszetén belül biztosítani kell:
aa) a kétirányú gépjárművel való közlekedést,
ab) a legalább egyoldali járdát,
ac) az előírt közművesítés számára megfelelő nagyságú keresztmetszetet, beleértve a felszíni
vízelvezetést is,
ad) legalább egyoldali fasort zöld sávval.
(4) Magánút céljára kialakított telken építmények közül kizárólag út és nyomvonalas
közműépítmények helyezhetők el.
(5) Magánút csak az illetékes hatóság által engedélyezett útterveknek megfelelő nyomvonal
figyelembevételével, közterülethez közvetlenül csatlakozóan alakítható ki, gazdasági,
mezőgazdasági és erdőterületek kivételével az SZT-n magánútként, vagy a telkek be nem
építhető részeként meghatározott telekrészeken, vagy azoktól legfeljebb 30%-kal eltérő
nyomvonalon. Lakó-, üdülő és vegyes területen magánút 10-nél kevesebb építési telek
feltárására nem alakítható ki. Lakóterületi, üdülőterületi és vegyes területi építési övezet azon
telektömbjeiben, ahol az SZT magánutat vagy a telkek be nem építhető részét nem jelöli, ott
csak a mély telektömbök keresztirányú feltárására szabad magánutat kialakítani. A
közhasználat céljára átadott magánutat a közterületek hálózatának részeként kell kezelni.
(6) A magánúttal feltárt telkek építési övezetében előírt mértékű közművesítésének kapcsolódó
magánúton való elhelyezhetőségét, és a felszíni vízelvezetés megoldását védőtávolságokat is
feltüntető mintakeresztszelvénnyel kell igazolni.
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(7) Lakóterületi, üdülőterületi, vegyes területi építési övezetben a magánúton keletkező
csapadék- és felszíni vizek nyílt vagy zárt rendszerű csapadékvíz-elvezetését és közterületi nyílt
vagy zárt rendszerű csapadékvíz-elvezető rendszerbe történő megfelelő bekötését – a
kapcsolódó csapadékvíz-elvezető rendszer tulajdonosának és kezelőjének előzetes
hozzájárulásával – biztosítani kell.
(8) Magánúton közvilágításnak megfelelő szintű megvilágítottságot kell biztosítani.
(9) Magánúton megközelíthető építési telken:
a) biztosítani kell az SZT szerinti építési övezetre előírt közművesítettséget,
b) közműpótló berendezés (szennyvíztározó, szennyvíztisztító kisberendezés stb.) nem
alkalmazható. A keletkező szennyvíz közcsatorna-hálózatba történő megfelelő elvezetését
biztosítani kell.
(10) A magánút kialakításának feltétele, hogy az építtető számítással igazolja a magánút által
feltárt építési telkek által keletkező többlet gépjármű-forgalom lebonyolításának
megfelelőségét a csatlakozó közúthálózaton. Építtetőnek számítással kell igazolnia, hogy a
magánút kialakítása által mekkora a keletkező többlet csapadékvíz-terhelés mennyisége, be
kell továbbá mutatnia, hogyan tervezi annak elvezetését vagy elszikkasztását, és ez a meglévő
városi csapadékvíz elvezető rendszert milyen mértékben terheli meg, figyelembe véve a
csapadékvíz elvezető rendszer tekintetében a számítás készítésekor fennálló terhelés mértékét.
(11) A SZT-ben kijelölt magánút megvalósítása nem kötelező. Ha az SZT-ben kijelölt magánút
nem kerül kialakításra, annak területét az érintett telek részének kell tekinteni, és az övezet
szabályai alapján épülettel beépíthető.
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A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA

A Településszerkezeti Terv részlete (hatályos állapot)

A Településszerkezeti Terv módosítása
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A Településszerkezeti Terv jelmagyarázata
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A Stzabályozási Terv részlete (hatályos állapot)

A Szabályozási Terv módosításának tervezete
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A hatályos szabályozási terv jelmagyarázata
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GÉSZ MÓDOSÍTÁSI JAVASLATOK
A GÉSZ előírásainak módosítása, illetve kiegészítése javasolt az alábbiak szerint:
A GÉSZ 24.§ (7) b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„b) Legfeljebb annyi lakás helyezhető el, amennyi előírt parkoló száma épületen belül
biztosítható.”
A GÉSZ 24.§ (7) bekezdése kiegészül a következő új e) ponttal:
„e) a 270/5 helyrajzi számú telek 271/15 helyrajzi számú telekkel határos telekhatárán az
átlátást korlátozó növényzet telepítéséről vagy növényzettel kialakított zárt kerítés
elhelyezéséről kell gondoskodni.”
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2. MELLÉKLET: TERÜLETI MÉRLEG VÁLTOZÁSA
[részletesen lásd külön: Településszerkezeti Terv leírása]
Gödöllő város területi mérlegének változásait az alábbi táblázatok rögzítik. Az adatok a
területfelhasználási egységek területi változásait mutatják be.
A területi változások szerkezete az alábbi (m2):
HATÁLYOS
TERÜLET
TSZT
(m2)
Eg
1 924
Gip
4 777
K-Kas
4 400
KÖu-1
2 806
KÖu-2
1 597
KÖu-2
9 210
KÖu-2
1 521
KÖu-2
583
K-Vü
5 000
Lk
2 019
Lke
987
Má
1 777
Vi
2
Zkp
290
Zkp
208
Zkp
153
ÖSSZESEN

TERVEZETT TSZT
Lk

Vi

Gksz

Gip
1 924

4 777
0
2 806

K-Okt

ÖSSZESEN
KÖu-1

KÖu-2

Má

4 400

1 597
9 210
1 521
583
5 000
2 019
987
1 777
2
290
208
290

153
153

987

1 924

4 400

1 779

208

522

1924
4777
4400
2806
1597
9210
1521
583
5000
2019
987
1777
2
290
208
153
37254

A területi mérleg változásai az alábbiak (hektár):
TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉGEK
(Gödöllő város közigazgatási területén)
Kisvárosias lakóterület (Lk)
Kertvárosias lakóterület (Lke)
Intézményterület (Vi)
Kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz)
Ipari terület (Gip)
Különleges terület │ kastély (Kb-Kas)
Különleges oktatási terület (K-Okt)
Különleges városüzemeltetési terület (K-Vü)
Közlekedési terület I. (KÖu-1)
Közlekedési terület II. (KÖu-2)
Gazdasági erdőterület (Eg)
Általános mezőgazdasági terület (Má)
Zöldterület │ közpark (Zkp)
ÖSSZESEN

csökkenés
terület (hektár)
-0,2019
-0,0987
-0,0002
0,0000
-0,4777
-0,4400
0,0000
-0,5000
-0,2806
-1,2911
-0,1924
-0,1777
-0,0651
-3,7254

növekedés
terület (hektár)
0,3906
0,0000
0,0736
1,3570
0,1924
0,0000
0,4400
0,0000
0,1779
0,9418
0,0000
0,1521
0,0000
3,7254

ELTÉRÉS
terület (hektár)
0,1887
-0,0987
0,0734
1,3570
-0,2853
-0,4400
0,4400
-0,5000
-0,1027
-0,3493
-0,1924
-0,0256
-0,0651
0

Összességében megállapítható, hogy
⚫ a konkrét módosításokkal érintett területek kiterjedése összesen 3,7252 hektár
(a változások Gödöllő közigazgatási területének 0,063%-át érintik),
⚫ a területi mérleg változásai Gödöllő városszerkezetét, a területfelhasználás lényeges
arányait nem módosítják, jelentős településszerkezeti változásokat nem eredményeznek.
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3. MELLÉKLET: A BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK VÁLTOZÁSA
[részletesen lásd külön: Településszerkezeti Terv leírása]
A tervezett változtatásokkal a biológiai aktivitásérték is módosul, az alábbiak szerint:
Területi
BAÉ
BAÉ ÉRTÉK
Területhasználati kategória
változás (ha) tényező
VÁLTOZÁS
Kisvárosias lakóterület (Lk)
0,1887
1,2
0,2264
Kertvárosias lakóterület (Lke)
-0,0987
2,7
-0,2664
Intézményterület (Vi)
0,0733
0,5
0,0366
Kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz)
1,3570
0,4
0,5428
Ipari terület (Gip)
-0,2853
0,4
-0,1141
Különleges oktatási terület (K-Okt)
0,4400
3
1,3200
Különleges városüzemeltetési terület (K-Vü)
-0,5000
1,5
-0,7500
Közlekedési terület I. (KÖu-1)
-0,2805
0,5
-0,1403
Közlekedési terület II. (KÖu-2)
-0,1714
0,6
-0,1028
Zöldterület │ közpark (Zkp)
-0,0650
6
-0,3898
Gazdasági erdőterület (Eg)
-0,1924
9
-1,7319
Általános mezőgazdasági terület (Má)
-0,0256
3,7
-0,0948
Különleges terület │ kastély (K-Kas)
-0,4400
6,4
-2,8157
ÖSSZESEN
-4,2801
A biológiai aktivitásérték a tervezett módosítások után -4,2801 értékkel csökken.
A 314/2012.(XI.8.) Korm.rendelet (a továbbiakban TRK) 9.§ (9) bekezdésének4 megfelelően a
Településszerkezeti Terv leírása rögzítette, hogy a biológiai aktivitásérték növekménye:
+9,5808.
A többletértékből felhasznált -4,2801 érték levonását követően a továbbiakban +5,3007
érték használható fel a Településszerkezeti Terv teljeskörű felülvizsgálatáig.
A biológiai aktivitásérték csökkenését legnagyobb mértékben a Kastélykert Óvoda
területének a különleges, kastély területből különleges oktatási területbe történő átsorolása
okozza.
Összefoglalva megállapítható, hogy a csökkenés nem újonnan beépítésre szánt területek
kijelölése miatt jött létre és a növekményt a Településszerkezeti Terv önkormányzati
határozattal elfogadott leírása rögzítette (+9,5808 többletérték), a továbbiakban
felhasználható növekmény: +5,3007 a Településszerkezeti Terv következő teljeskörű
felülvizsgálatáig.

4

A rendelkezés összhangban áll a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021.(VII.15.) Korm.rendelet előírásaival is.
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4. MELLÉKLET: TERÜLETRENDEZÉSI TERVI ÖSSZHANG IGAZOLÁSA
[részletesen lás külön: Településszerkezeti Terv leírása]

A MAGYARORSZÁG ÉS EGYES KIEMELT TÉRSÉGEK TERÜLETRENDEZÉSI
TERVÉRŐL SZÓLÓ 2018. ÉVI CXXXIX. TÖRVÉNY │ OTRT-2018
Gödöllő város településszerkezeti terve figyelembe veszi – a terv méretarányának
megfelelően – a Magyarország és egyes kiemelt térségek területrendezési tervéről
szóló VXXXIX. törvénynek (OTRT-2018), a Budapesti Agglomeráció Területrendezési
Tervéről (BATrT) szóló rendelkezéseit, a térszerkezetet meghatározó elemekre, illetve a
területhasználat szabályaira vonatkozó elhatározásait. A hazai terv-rendszer legátfogóbb
területrendezési terve az Országos Területrendezési Tervet, a Budapesti Agglomeráció
Területrendezési Tervét és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervét egyetlen
törvénybe tömörítő jogszabály, a Magyarország és egyes kiemelt térségek terület-rendezési
tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (OTRT-2018).

Országos

Területrendezési

Terv

│

Az

Ország

Szerkezeti

Terve

Az OTRT-2018 Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve – Szerkezeti Terve megállapítja
a térségi területfelhasználási kategóriákat, a fő infrastruktúra hálózatokat és a legfontosabb
szerkezetalkotó egyéb elemeket.
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A Budapeszi Agglomeráció Területrendezési Terve │ Szerkezeti Terv
forrás: https://oeny.e-epites.hu/oeny/4tr/#/tudastar/interaktiv-terkep
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Gödöllő korábbi településrendezési eszközei és a Budapesti Agglomeráció Területrendezési
Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény közötti összhang folyamatosan biztosított volt, annak
ellenére, hogy azok megelőzték a BATRT módosításait.
A teljes szinkron a településrendezési eszközök 2016. évi módosításai és a jogszabályi
környezetnek történő megfeleltetést szolgáló módosítások során is biztosított volt, úgy a
területi mérlegben, mint a biológiai aktivitásérték adataiban. A 2018. év végén elfogadott a
„Magyarország és egyes kiemelt térségek területrendezési tervéről” szóló 2018. évi CXXXIX.
törvény új összefüggésbe helyezte a településrendezési eszközöket, de a tervek közötti
összhang jelenleg is biztosított.

A terület és környezete a „Magyarország és egyes kiemelt térségek területrendezési tervéről” szóló 2018. évi CXXXIX.
törvény 7. melléklete szerinti Szerkezeti Terv részletén (interaktív térkép kivonata)
(forrás: https://oeny.e-epites.hu/oeny/4tr/#/tudastar/interaktiv-terkep)

A TSZT megfelel a BATRT elhatározásainak és Gödöllő Építési Szabályzata (GÉSZ) biztosítja
a magasabb szintű terv és a helyi településrendezési eszközök összhangját.
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A tervezett módosítások (a területfelhasználási egység változásával érintett módosítások kiemelésével) és a
„települési térség” lehatárolása a Magyarország és egyes kiemelt térségek területrendezési tervéről szóló 2018.
évi CXXXIX. törvény, Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve – Szerkezeti Terv szerint.

Megállapítható, hogy a tervezett, a területfelhasználási egység módosításával járó
változtatások a Magyarország és egyes kiemelt térségek területrendezési tervéről szóló
2018. évi CXXXIX. törvény szerinti Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve –
Szerkezeti Tervének kiemelt térségi területfelhasználási kategóriái közül csak „települési
térség”-ként nyilvántartott területeket érintenek.
Megállapítható, hogy a tervezett változtatások a Magyarország és egyes kiemelt térségek
területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény szerinti Budapesti Agglomeráció
Területrendezési Terve – Szerkezeti Tervének térségi övezeti lehatárolásainak megfelelőek,
azokkal összhangban állnak.
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