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Piliscsév
Község
településrendezési eszközeinek VIII.
tervezési területet érintő módosítása
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Piliscsév Község Önkormányzata
Hivatali kapun

Tisztelt Polgármester Asszony!
Piliscsév község településrendezési eszközeinek tárgyi módosításával
kapcsolatos véleményezési dokumentációt - amely 2020. február 27-én
érkezett a Hivatalba - áttekintettem, arról az épített környezet alakításáról
és védelméről szóló 1997 évi. LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 8. §-a és
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Eljr.) 38. §-a alapján az alábbi véleményt adom:
Előzmények:
Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 135/2019. (XI.26.)
számú határozatával kezdeményezte a településrendezési eszközök tárgyi
módosítását.
A módosításhoz az Eljr. 37. §-a szerint szükséges előzetes véleményt
megkérték, melyet a KE/8/193-2/2019. számú, 2019. szeptember 18-án
kelt levelünkben megadtunk.
A szakmai véleményt az Eljr. 37. § (4) bekezdése alapján kérték meg, 21
napos határidővel, de az Eljr. 38. § (3) bekezdése vonatkozik az eljárás
véleményezési szakaszára, mely szerint 30 napon belül kell a véleményt
megadni.
Tervezési feladatok:
I.
számú tervezési terület:
A Petőfi Sándor utca és a település belterületének határa között jelenleg több
olyan ingatlan található, amelyek Mk-1 övezetbe vannak sorolva, de
közvetlenül kapcsolódnak a szomszédos lakóterületekhez. A tulajdonosok és
az önkormányzat az ingatlanok területének lakóterülethez csatolását
kezdeményezték, mivel az ingatlanok jelenleg is a szomszédos lakótelkek
részeként, azok kertjeként funkcionálnak fizikailag.
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II. számú tervezési terület:
A Szilvás utca körüli XXVII., XXVIII. és XXIX. számú szabályozási tömbök
területén a terület feltárásának komplett átgondolása tervezett az érintett
ingatlantulajdonosok indítványozására. A 3305-3307 hrsz.-ú ingatlanokat
érintő út megszüntetésre kerül, a Szőlősor utca tervezett nyomvonala
módosításra
kerül
az
érintett
ingatlanok
terület-igénybevételének
racionalizálása céljából.
III. számú tervezési terület:
A 110 hrsz.-ú magántulajdonú ingatlanon kiszabályozott út megszüntetését
kezdeményezi az önkormányzat, mivel az út illetve az általa feltárható terület
fejlesztése reális időtávon belül nem valósítható meg. Ezzel összefüggésben a
tervezett út által feltárható külterületi ingatlanokon előirányzott távlati
területfeltáró utak is törlésre kerülnek. A terület határán található Ady utca
szabályozási
vonalának
felülvizsgálata
is
tervezett
a
valós
területhasználatnak megfelelően.
IV. számú tervezési terület:
A területen belül a Jurkovics utca szabályozási vonalának felülvizsgálata
tervezett a valós területhasználatnak megfelelően (azonos szabályozási
szélesség, illetve előkert meghatározása az utca teljes hosszában a
településképileg kedvező megjelenés elősegítése érdekében)
V. számú tervezési terület:
A Szőlősor utca feletti XXIII., XXIV., XXV., XXVI. számú szabályozási tömbök
területén az övezet telekméretekre vonatkozó paramétereinek módosítása
szükséges a kialakult telekméretek miatt. Az önkormányzat az Urbanovics
Pál utca folytatásában tervezett (393, 394, 395 hrsz.-ú magántulajdonú
ingatlanokat érintő) utca törlését kéri. A Szőlősor feletti területek feltárását a
jelenleg is használt temető melletti út fogja biztosítani.
VI. számú tervezési terület:
A 3 hrsz.-ú telek egy közterületek által határolt, csak a meglévő épület
területét alkotó ingatlan, amely jelenleg zöldterület, közpark besorolású. Az
önkormányzat a felépítményhez csatlakozóan konkrét telket kíván
meghatározni. A létrejövő telek területe az elképzelések szerint
településközpont vegyes területfelhasználási kategóriába kerül besorolásra,
elsősorban kereskedelmi-szolgáltató funkció elhelyezhetősége érdekében.
VII. számú tervezési terület:
A XXXV. számú szabályozási övezet területén lévő 278, 279, 280/3 és 280/5
hrsz.-ú, jelenleg gazdasági, kereskedelmi-szolgáltató övezetbe sorolt
ingatlanok településközpont vegyes területbe sorolását kérte az
önkormányzat annak érdekében, hogy az ingatlanokon a hosszú távú, a
település érdekében a területen felmerülő funkcionális igények kielégíthetők
legyenek.
VIII. számú tervezési terület:
A Napsugár utca menti Lf-9 övezetekben található telkek egy része nem
beépíthető a jelenlegi szabályozási paraméterek mellett, ezért az övezeti
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paraméterek hozzáigazítása szükséges a kialakult állapotokhoz (előírt
telekszélesség csökkentése)
- A Vadvirág utcában lévő 632/9 hrsz.-ú ingatlan szabadonálló
beépíthetőségének vizsgálata.
A közigazgatási területre hatályos településrendezési eszközök:
- 109/2004. (XII. 20.) számú határozattal megállapított, többször
módosított Piliscsév község településszerkezeti terve;
- 17/2004. (XII. 20.) számú rendelettel jóváhagyott, többször módosított
Piliscsév község helyi építési szabályzata és szabályozási terve
(továbbiakban: HÉSZ).
Jelen tájékoztatásom alapja a TÉR-HÁLÓ TERRA Kft. (9024 Győr, Babits M.
u. 17/A., felelős tervező Németh Géza – jogosultság: TT/1 08-0065 okl.
építészmérnök) által elkészített „Piliscsév Településrendezési tervmódosítás,
2020. február, véleményezési dokumentáció” megnevezésű, TH-19-02-16
munkaszámú tervdokumentáció.
A tervezési munkát a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott
tervezői jogosultsággal rendelkező tervező végzi.
A településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos szakmai
véleményem:
Általánosságban:





A
dokumentáció
szöveges
részének
fekete-fehérben
történő
kinyomtatása nem elfogadható, sem az országos és a megyei
területrendezési tervekkel való összevetés, sem pedig a tervezői,
települési főépítész aláírása miatt.
A hatályos, egységes szerkezetű helyi építési szabályzat nem került
megküldésre.
A biológia aktivitásérték számítást nem fogadom el, mert nem a valós
ingatlanhasználatokon alapul, illetve olyan értékeket számol a
tervezett
területfelhasználásnál,
amelyek
reálisan
nem
megvalósíthatóak (kötelező védőfásítás lakóövezetben, háromszintű
növényállomány).

Tervezési feladatok:
I.

számú tervezési terület: általánosságban nem emelek kifogást, de
nem került bemutatásra, hogy a jövőbeni szabálytalan
telekalakítások valóban a mostani telekhasználatot követik
(tulajdonjog/használati jog vizsgálata).

II.

számú tervezési terület: általánosságban nem emelek kifogást, de
nem került bemutatásra, hogy a jövőbeni telekalakítások valóban
megvalósíthatóak-e (pl. tulajdonjog vizsgálata). Továbbá igazolni
kell a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési
tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban: MoTrT) 12.
§-ában foglalt kitételek teljesülését:
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*”8. Új beépítésre szánt terület kijelölése
12. § (1) Ha jogszabály új beépítésre szánt terület kijelölését nem tiltja, a
településrendezési eszközben új beépítésre szánt területet a következő
szempontok mérlegelése alapján kell kijelölni:
a) az új beépítésre szánt terület csatlakozik a meglévő települési területhez,
b) az új beépítésre szánt terület kijelölése nem okozza a különböző
települések beépítésre szánt területeinek összenövését, és
c) új beépítésre szánt terület kijelölésére csak akkor kerül sor, ha a
települési térségben nincs a tervezett rendeltetésnek megfelelő beépítésre
szánt területen beépítetlen földrészlet, vagy az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a
továbbiakban: Étv.) szerinti barnamezős terület.
(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti szempontot abban az esetben nem kell
alkalmazni, ha a c) pont szerinti meglévő beépítésre szánt terület - tervezett
rendeltetésnek megfelelő - igénybevétele aránytalanul nagy terhet jelentene
annak várható költsége miatt.
(3) Új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a területnövekmény
legkevesebb 5%-ának megfelelő kiterjedésű, legalább 50%-ában az újonnan
kijelölt beépítésre szánt területtel kapcsolatban lévő zöldterületet, gazdasági vagy különleges terület kijelölése esetén zöldterületet vagy
véderdőt - kell kijelölni. Ha a zöldterület vagy véderdő kijelölése az új
beépítésre szánt terület rendeltetése miatt az adott területen nem
valósítható meg, akkor a zöldterületet vagy a véderdő területét a
település arra alkalmas más területén kell kijelölni.”
A temető területének valamint a védőfásítás nagy mértékű – 30 mről 8 m-re történő - lecsökkentése sem került igazolásra.
III.

számú tervezési terület: általánosságban nem emelek kifogást, de
ha nem történt telekalakítás az Ady Endre utcával kapcsolatban,
akkor a szabályozási vonal nem a telekhatáron megy, így piros
vonallal kell jelölni.

IV.

számú tervezési terület: nem emelek kifogást.

V.

számú tervezési terület: nem emelek kifogást.

VI.

számú tervezési terület: nem emelek kifogást.

VII.

számú tervezési terület: általánosságban nem emelek kifogást, az
MoTrT 12. §-ában foglaltak igazolása mellett, de álláspontom
szerint nem biztos, hogy az oldalhatáron álló beépítés jelen esetben
megfelelő. A tömb sajátos helyzete – meglévő két beépítés, a 280/6
hrsz. alatti ingatlan szabálytalan alakja – miatt a konkrét építési
helyek feljelölése célszerűbb lenne.

VIII. számú tervezési terület: kifogást nem emelek.


Rendelet-tervezet:
o bevezető rész: az Eljr. 38. § (2) bekezdésére kell hivatkozni, a
véleményező szervek megnevezése sok esetben megváltozott,
továbbá az Eljr. 9. mellékletében ismét véleményező szerepet tölt
be a kulturális örökség védelméért felelős miniszter.
o 1, 5. §: jogszabály-szerkesztésileg nem felel meg a magasabb
szintű jogszabályoknak (rövidítés alkalmazása, melléklet
számozása, tervlapok módosulása). Amennyiben a teljes
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hatályos szabályozási tervlap rendelkezésre áll digitális
formában, úgy kérem a fedvénytervek mellőzését, és a teljes
tervlap „cseréjét”.
o 2. § javítandó:
 a Nemzeti Jogszabálytárra feltöltött HÉSZ alapján a 15. §
(7) bekezdésében vannak a táblázatok.
 a hatályos rendelet 15. § (7) bekezdésében van az Lf-1415-16 övezetekre vonatkozó táblázat, így annak a helyébe
kell léptetni az új előírásokat, vagy ha a módosítandó
területeken kívül jelenleg is van Lf-14-15-16 övezet, akkor
az új övezetek kapjanak Lf-17-18-19 jelölést;
 mivel a HÉSZ 2012 előtt készült, ezért az OTÉK 2012.
augusztus 6-án hatályos tartalmi követelményeinek és
jelmagyarázatának alkalmazásával kell elkészíteni (Eljr.
45.
§
(2)
bek.),
így
„épületmagasság”
helyett
„építménymagasság” fogalmat kell alkalmazni.
 3. § javítandó: jogszabály-szerkesztésileg nem megfelelő (a
teljes bekezdés nem szövegrész).
 4. §: a 16. § (1) bekezdés tartalmazza a Vt övezetek
előírásait.
 6. § törlendő: a mondat első része evidencia,
visszamenőleges hatálya azonban nem lehet (folyamatban
lévő ügyekre nem lehet alkalmazni).
Felhívom a figyelmet, hogy a HÉSZ-t módosító önkormányzati rendeletet a
jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendeletben
(továbbiakban Jszr.) és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvényben
(Jat.) foglaltak alapján kell megalkotni.
A dokumentáció olyan mértékű átdolgozása és kiegészítése szükséges,
amely álláspontom szerint indokolhatja az Eljr. 39. § (1) bekezdése
szerinti egyeztető tárgyalás megtartását (a jelenlegi egészségügyi
veszélyhelyzet elmúltát követően).
Az egyeztetési eljárás következő lépései:
 Eljr. 38. § (5) bekezdése értelmében a véleményezésben résztvevő
államigazgatási szerveknek a véleményük kifogást emelő megállapításait
jogszabályi hivatkozással vagy részletes szakmai indokolással kell
igazolniuk.
 Az Eljr. 38/A. § (1)-(5) bekezdései értelmében:
(1) Ha a polgármester a fővárosi és megyei kormányhivatal
örökségvédelmi hatáskörben eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala
által megállapított követelményekkel nem ért egyet, vagy álláspontja
szerint az nincs összhangban az előzetes adatszolgáltatás
tartalmával, akkor a véleménynek a települési önkormányzattal
történő közlését követő 15 napon belül a polgármester szakmai
egyeztetést kezdeményezhet. Az egyeztetés eredménytelensége
esetén a polgármester az egyeztetést követő 8 napon belül a
kulturális örökség védelméért felelős miniszternél a járási (fővárosi
kerületi) hivatal véleményének felülvizsgálatát kezdeményezheti.
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(2) A kulturális örökség védelméért felelős miniszter a beérkezett
felülvizsgálati kérelem alapján
a) 21 napon belül megküldi a polgármesternek a járási hivatal véleményét
helybenhagyó vagy azt megváltoztató véleményét, vagy
b) 15 napon belül egyeztető tárgyalást kezdeményez, amelyre a hely és az
időpont megjelölésével - a tárgyalás előtt legalább 8 nappal - elektronikus
úton meghívja a polgármestert és a járási hivatalt.
(3) A (2) bekezdés b) pontja esetén a kulturális örökség védelméért felelős
miniszter a helybenhagyó vagy megváltoztató véleményét az egyeztető
tárgyalást követő 8 napon belül küldi meg a polgármesternek.
Az Eljr. 39. § (1)-(3) bekezdése alapján véleményeltérés esetén a
polgármester egyeztetést kezdeményezhet, amelyről jegyzőkönyvet kell
készíteni. A véleményezést követően a beérkezett véleményeket egyeztetés esetén a jegyzőkönyvet is - ismertetni kell a képviselőtestülettel, amelyek elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a
képviselő-testület dönt. A vélemény, észrevétel el nem fogadása esetén a
döntést indokolnia kell. A véleményezési szakasz lezárul a képviselőtestületi döntés dokumentálásával és közzétételével.
Az Eljr 40. § (1) bekezdése értelmében a polgármester, a véleményezési
szakasz lezárását követően a településrendezési eszköz tervezetét, az
eljárás során beérkezett valamennyi vélemény és a véleményezési
szakaszban keletkezett egyéb dokumentum egy példányát, továbbá azok
másolati példányát elektronikus adathordozón megküldi véleményezésre
az állami főépítésznek. Ezt az eljárási szakaszt végső szakmai
véleményezési szakasznak nevezik.
Az Étv. 8. § (2a) bekezdése értelmében Új beépítésre szánt terület
kijelölésére irányuló településrendezési eszköz készítése vagy
módosítása esetén az állami főépítész a záró szakmai véleményezés
során a településrendezési eszköz tervezetét véleményezésre
megküldi az országos főépítésznek. Az országos főépítész 15 napon
belül adja ki a nyilatkozatát, a határidő jogvesztő. A záró szakmai
vélemény kiadására meghatározott határidőbe nem számít bele az
országos főépítész nyilatkozatának kiadására rendelkezésre álló 15 napos
határidő.
Az Eljr. 40. § (2)-(3) bekezdése szerint az állami főépítész a beérkezett
dokumentumokat áttanulmányozza, és a beérkezésétől számított 21
napon belül megküldi a polgármesternek a településrendezési eszközzel
kapcsolatos záró szakmai véleményét a településrendezési eszköz
elfogadásához, amennyiben valamennyi dokumentum hiánytalanul
megküldésre került vagy és véleményeltérés nem áll fenn.
Amennyiben az ágazati és az érintett területi, települési önkormányzati
vélemények még fennmaradt kérdései tisztázására szorulnak az állami
főépítész a beérkezésétől számított 15 napon belül egyeztető tárgyalást
kezdeményez. Az Eljr. 40. § (4) bekezdése szerint az állami főépítész az
egyeztető tárgyalásra a hely és az időpont megjelölésével a tárgyalás előtt
legalább 8 nappal elektronikus úton meghívja a véleményezési
szakaszban véleményt adó valamennyi államigazgatási szervet, valamint a
településszerkezeti terv esetében az érintett területi, települési
önkormányzat képviselőjét.
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 Az Eljr. 40. § (5) – (7) bekezdése szerint az egyeztető tárgyalásról
jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a felmerült valamennyi
véleményeltéréssel kapcsolatos döntést, és a településrendezési eszköz
elfogadására alkalmassá tételéhez szükséges feltételeket. Az állami
főépítész a jegyzőkönyvet és a záró szakmai véleményét az egyeztetést
követően 8 napon belül megküldi a polgármesternek, a településrendezési
eszköz elfogadásához. Amennyiben az egyeztető tárgyalás eredményeként
a településrendezési eszköz jelentős átdolgozása szükséges, a
polgármester az átdolgozást követően a településrendezési eszköz
tervezetét ismételten benyújtja az állami főépítésznek, aki ezt
követően az Eljr. 40. § (2) – (3) bekezdései szerint záró szakmai véleményt
ad.
 Településrendezési eszköz közlése: a polgármester a településrendezési
eszközt - az elfogadásáról szóló jegyzőkönyvvel együtt - a képviselőtestületi döntést követő 15 napon belül megküldi az állami főépítésznek
és az eljárásban részt vevő összes államigazgatási szervnek, vagy az
elektronikus úton hitelesített dokumentumok elérését biztosítva 15 napon
belül értesíti az állami főépítészt és az eljárásban részt vevő összes
államigazgatási szervet annak elérési lehetőségéről.
 Az Eljr. 43. § (3) bekezdése szerint, amennyiben az állami főépítész vagy
az eljárásban részt vevő államigazgatási szerv jogszabályi ütközést észlel,
haladéktalanul kezdeményezi a fővárosi és megyei kormányhivatalnál a polgármester egyidejű tájékoztatása mellett - a településrendezési
döntés jogszerűségével kapcsolatos törvényességi felügyeleti eljárás
lefolytatását.
 Az Eljr. 43. § (4) bekezdése szerint a polgármester gondoskodik a
településrendezési eszköz Étv. 8. § (4) bekezdése szerinti
nyilvánosságáról: amennyiben ennek az információtechnológiai feltételei
fennállnak, a településrendezési eszközöknek az önkormányzat honlapján
való közzétételéről, valamint az egyes ingatlanokkal kapcsolatos
településrendezési követelményekről adandó tájékoztatásról.
A véleményezési eljárásban érdekelt államigazgatási szervek (Eljr. 9.
melléklet) jogszabályon alapuló észrevételeit a tervezés során figyelembe kell
venni.
A végső véleményeztetésre benyújtandó dokumentációt papíralapon és
digitális formában is kérem megküldeni az állami főépítészi irodára. Kérem
továbbá a polgármester nyilatkozatában (például a dokumentációhoz csatolt
kísérőlevélben) felsorolni - az Eljr. 37. § (7) bekezdése szerint - azt az
eljárásban érintettet, aki az előzetes tájékoztatási szakaszban az (1) – (6)
bekezdésnek megfelelően megküldött tájékoztatóhoz határidőn belül nem
adott véleményt, nem tett észrevételt, vagy nyilatkozott arról, hogy az
eljárásban nem kíván részt venni, így az eljárás további szakaszaiban nem
kell értesíteni.
Kérem a jóváhagyó képviselő-testületi ülés időpontját a főépítészi záró
szakmai vélemény kialakításához szükséges – az Eljr. 40. § (2) bekezdés a)
pontja szerinti – 21 napos határidő figyelembevételével meghatározni.
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Felhívom a figyelmet, hogy az Eljr. 28. § (2) bekezdése alapján
településrendezési eszköz vagy azok módosítása véleményezési eljárás
lefolytatása nélkül nem fogadható el, kivéve a magasabb szintű jogszabály
rendelkezésének változása miatti ellentétes - helyi önkormányzati - előírás
hatályon kívül helyezése esetén. Az Eljr. 43. §-a szabályozza a
településrendezési eszköz elfogadási és hatálybaléptetési szakaszát,
mely alapján legkorábban, - a teljes eljárás esetén - a településrendezési
eszköz közlését követő 15. napon, de leghamarabb az elfogadástól
számított 30. napon lép hatályba.
A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 7. § h)
pontja szerint az állami főépítész ellátja az Eljr.-ben meghatározott szakmai
feladatokat. A fenti - az Eljr. 38. § (4) bekezdés a) pontja, valamint az (5)
bekezdése alapján adott – szakmai véleményt másolatban javaslom
megküldeni a tervezőnek, hogy a feladatok egyeztetett értelmezése is
elősegítse az eredményes tervkészítést.
Az elfogadott településrendezési eszközöket - településrendezési
terveket és helyi építési szabályzatot - digitális adathordozón, *.pdf
formátumban és papíralapon is kérem megküldeni a részemre.
Felhívom továbbá a figyelmet, hogy az Építésügy Dokumentációs és
Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról
szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés e) pontja alapján a
településrendezési eszközöket, a rendeletet vagy határozatot és tervmellékletet az önkormányzat döntését követő 30 napon belül a jegyző köteles
a (2) bekezdés szerint a Dokumentációs Központ részére ingyenesen átadni,
illetve megküldeni.
A kiadmányozási jog a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Kormánymegbízottjának a kiadmányozás rendjéről szóló 28/KMB/2019.
(XII.01.) számú utasítása III. fejezete 11. pontjának 11.2. alpontjában
foglaltakon alapul.
Tatabánya, 2020. március 26.
Tisztelettel:
Dr. Kancz Csaba
kormánymegbízott nevében és megbízásából:
Faragóné Godó Mária
megyei állami főépítész
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