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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2012. december 11-i ülésére 

12. napirend: 
 
Tárgy: Újhartyán Településrendezési terv módosítása, előzetes 

véleménykérés 
 
Előterjesztő:    Schulcz József Polgármester 
 
Előkészítő:   Burányi Endre PESTTERV Kft. Vezetője 
 
Szavazás módja:   egyszerű többség 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS HELYZETÉRTÉKELÉS ÖSSZEFOGLALÁSA ÉS JAVASLAT 

 
ÖSSZEFOGLALÁS 
A vizsgálat alá vont tömbben az Újhartyán 083/24; /19 hrsz. terület Tulajdonosa által igényelt övezeti 
átsorolási szándék lehetősége és feltételei terület- és településrendezési szempontból az alábbiakban 
foglalható össze. 
A vizsgálat eredményeit összefoglalva megállapítható, hogy az átsorolási szándék megítélhetősége nem 
egyértelmű, számos akadályba ütközik, de nem lehetetlen. Az átsorolás ellen szóló általános érvek 
elsősorban ökológiai jellegűek és területrendezési, törvényi alapon állnak, a mellette szóló érvek 
nyilvánvalóan a tulajdonosi és helyi települési érdekből adódnak, amelyeket az Önkormányzat, illetve a 
Polgármesteri Hivatal is támogathat. 
A problémák, illetve a feladat megoldása egy településrendezési eljárás keretében kezelhető. 
 
A tervmódosítás legfőbb konkrét problémája a terület egy részének területrendezési tervi (PmTrT) 
térségi övezeti besorolásból adódik: 
A 083/24 hrsz. 9N erdőtag által lefedett része az OTrT és a PmTrT szerint is a „kiváló termőhelyi 
adottságú erdőterület” övezetéhez tartozik, és a rá vonatkozó általános szabály szerint ezen beépítésre 
szánt terület nem jelölhető ki. 
Az övezetre vonatkozó kivételi szabály ugyan lehetőséget ad az átminősítésre – külön területrendezési 
hatósági eljárás lefolytatása alapján -, de olyan feltétellel, amelynek a jelen teljesítése a jelen esetben 
nem valószínűsíthető. 
 
A másik, területfelhasználást korlátozó tényező a területek állami közlekedési útvonalak menti 
fekvéséből adódnak: a 405.sz. főút, 100-100, az Újlengyeli bekötőút 50-50 m-es érinti a területeket. A 
083/24 hrsz. csak egyoldalról és kevésbé érintett, de a 083/19 hrsz. teljes területét lefedik a 
védőtávolságok. 
 
A vizsgálatok egyéb lényeges kizáró, illetve korlátozó tényezőt nem állapítottak meg. 
 
Az erdőterület területfelhasználási – övezeti átsorolásának feltétele a településszerkezeti terv és a 
szabályozási terv (helyi építési szabályzat) módosítása, - az ezt szolgáló eljárás szabályszerű lefolytatása 
és az erre vonatkozó önkormányzati döntések meghozatala és hatályba lépése. 
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Ennek során megoldást kell találni a csereerdősítés településrendezési tervi szintű megoldására, az új 
erdőterület kijelölésére, valamint - ezzel részben összefüggésben – az építési törvény által előírt biológiai 
aktivitásérték egyenleg települési szinten való biztosítására (kedvező esetben a két feladat együttesen 
teljesíthető). 
 
(A terület erdő művelés alóli kivonásának és beépítésének egyéb, nem településrendezési feltételeivel a 
tanulmány nem foglalkozik, ezek részben engedélyezési szintű, részben általános polgári jogi feltételek.) 
 
JAVASLAT 
Az eddig rendelkezésre álló információk alapján az átsorolás lehetősége a két vizsgált területen 
különböző mértékben és különböző feltételekkel határozható meg: 

- a 083/19 hrsz. térségi korlátozás alá nem esik, gazdasági célra felhasználható, és 
felhasználhatósága teljes mértékben a közúti közlekedési hatóságok állásfoglalásának 
függvénye; 

- a 083/24 hrsz. egy része térségi övezeti tilalom alá, más része közlekedési védőtávolságba 
esik, de területének jelentős része korlátozás nélkül felhasználható, amennyiben a 
csereerdősítési és településrendezési feltételek (biológiai aktivitás-egyenleg) teljesíthetők. 

 

Javasolt az átsorolásra szánt terület nagyságának csökkentése, a realitásokhoz igazított meghatározása. 
Véleményünk szerint a csökkentett területre célszerű megkérni a tervezés előkészítéshez szükséges 
előzetes véleményeket: az alábbi ábrán A jelű (zölden sraffozott) és B jelű (sárgán+zölden sraffozott) 
területegységekre: 

 
 
 
 
 
           V 

     A 

 
 

               C 
 
 
 

   GIP5            A 
 
 

         B 
               B 
 
           KÖu    KÖu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A TOVÁBBI RÉSZLETES VIZSGÁLATRA JAVASOLT TERÜLET LEHATÁROLÁSI ÁBRÁJÁNAK JELMAGYARÁZATA: 

- A ELSŐDLEGESEN VIZSGÁLANDÓ /ZÖLD SRAFFAL JELZETT/ - 



3 
 

- B: FELTÉTELESEN VIZSGÁLHATÓ /SÁRGA + ZÖLD SRAFFAL JELZETT/ - 
- C: A TOVÁBBI VIZSGÁLATBÓL KIZÁRÁSRA JAVASOLT /NARANCS KONTÚRRAL JELZETT/ -         

TERÜLETRÉSZ 
- /szürke szaggatott kontúrral jelezve a vizsgált tömb határa,   
zöld szaggatott kontúrral jelezve ezen belül az idegen tulajdonú területek; V: vízmű terület;  
GIP5: meglévő kijelölt gazdasági-ipari övezet; KÖu: közúti közlekedési terület övezete/ 

 

A: A fenti ábrán lehatárolt, fejlesztési szempontból különböző adottságú területegységek közül a 083/24 

hrsz. „A”-val jelzett erdőterülete (9/O erdőtag egy része) és erdőterületen kívüli része (083/24 hrsz. b 
alrészlet) a településrendezési tervmódosítás általános szabályai alapján, az erdőterületi veszteség 
kompenzálásának feltételével, elvileg külön korlátozás nélkül átsorolható.  

B: a „B”-vel jelzett 083/24 hrsz. déli része (9/O erdőtag fennmaradó része és a 9/P erdőtag nagy része) 

valamint 083/19 hrsz. területegységek (és kapcsolódó idegen tulajdonú területeik) gazdasági övezeti 
felhasználása, beépíthetősége a közúti közlekedési hatóság előírásainak figyelembe vételével lehetséges. 

C: a „C”-vel jelölt területegység erdőterületként való fenntartása kívánatos, a területegység esetleges 

máscélú felhasználása csak területrendezési hatósági eljárás alapján dönthető el. 
 
Javasoljuk a fentiek figyelembevételével kezdeményezni az Újhartyán településrendezési eszközeinek 
módosítására irányuló településrendezési eljárást. 
 
 
 A településrendezési tervezés konstrukciójára a jelenlegi jogi környezetben 2 lehetőség áll nyitva: 
 
- az Étv 30A.§ szerinti Településrendezési szerződés (TRSZ) intézményének igénybe vétele, amely a 
résztvevő felek (Önkormányzat, Tulajdonos és Tervező) két külön szerződésben való megállapodását 
igényli. 
Ebben az Önkormányzat és a Tulajdonos külön rögzítik az egymással szemben vállalt feladataikat és 
kötelezettségeiket – legalább a rendezési terv készítése tárgyában, de lehetnek ezen túl menő (anyagi és 
egyéb jellegű) megállapodások is a TRSZ-ben. A tervező részvétele ebben csak a TRSZ szakmai 
háttéranyagát képező Tanulmányterv elkészítésére korlátozódik, - amely jelen esetben lényegileg már 
rendelkezésre áll. 
Az Önkormányzat és a Tulajdonos közti megállapodás függvénye, hogy a tervezővel kötendő kétoldalú 
szerződés Megbízója és költségviselője a Tulajdonos (a Polgármesteri Hiv. ellenjegyzésével), vagy az 
Önkormányzat (a Tulajdonos ellenjegyzésével és költségviselői nyilatkozatával). 
Formálisan természetesen egyik esetben sem mondhat le az Önkormányzat az Ötv-ben előírt rendezési 
terv készítési jogáról és kötelezettségéről és ezt mindkét esetben rögzíti a szerződés szövege. 
 
- vagy választható a hagyományos, háromoldalú szerződéses konstrukció is, ahol egy szerződés 
keretében jelenik meg az Önkormányzat, mint Megbízó és a Tulajdonos, mint költségviselő, a 
szolgáltatást nyújtó Tervező mellett. Ez a forma abban az esetben indokolt, ha az Önkormányzat és a 
Tulajdonos nem kíván egymással szemben külön garanciákat és szolgáltatásokat beépíteni a szokásos 
településrendezési tartalom mellé. 
 
 
Amennyiben az Önkormányzat döntést hoz a rendezési tervezés elvi támogatásáról és megindításáról, 
célszerű eldönteni a szerződési konstrukciót is. 
 
 

Az összefoglalót összeállította:  

Burányi Endre /Tervező sk. 

Bp. 2012-12-06./ 


