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tehát a 314/2012. Korm. r. 45.§ (2) a) pontja szerint, az OTÉK 2012.aug.6-án hatályos tartalmi 

követelményei és jelmagyarázata alkalmazásával készült!!! 
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ALÁTÁMASZTÓ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK 
 
 
 

I. TERVI ELŐZMÉNYEK, ÁLLAMIGAZGATÁSI, PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS  
 

 
Csömör Nagyközség Önkormányzatának megbízásából a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási 
tervmódosítás részterületekre c. tervet, a HA Tervstúdió Településtervezési Építészeti Tanácsadó Kft. 
készíti (Tervszám: 7/2016).  
 

Jelen terv 1.sz. és 3.sz. részterületekre vonatkozó része az Önkormányzat, 2.sz. részterületre 
vonatkozó része a terület tulajdonosi közösségének kezdeményezésében és költségviselésében 
készül. 
 
Jelen tervmódosítás kisléptékű - egy-egy területrészt érint -, de prioritás szempontjából fontos fejlesztési 
elképzelések megvalósítását segíti elő. A jogszabályi környezet a hatályos településrendezési eszközök 
módosítását 2016.dec.31-i hatályba helyezéssel teszi lehetővé. A település időközben megkezdett 
településrendezési eszközeinek felülvizsgálatát, de miután ez egy elhúzódó hosszú tervezési szakaszt 
jelent, a fejlesztések pedig rövidtávon élveznek prioritást, ezért jelen részterületekre történő 
tervmódosítás, a felülvizsgálat részfeladatai közül kiemelésre kerültek és módosításaik önállóan kerülnek 
a település egészére vonatkozó felülvizsgálat előtt egyeztetésre és jóváhagyásra. Természetesen e 
módosítások jóváhagyását követően a felülvizsgálat során egységes szerkezetként beépítésre kerülnek 
a felülvizsgálat tervanyagába, azaz a felülvizsgálat Helyi Építési Szabályzatába és Szabályozási tervébe.  
 
 

A tervmódosítást az Önkormányzat a 314/2012.(XI.8.) Korm. rend. 41.§ szerinti ún. egyszerűsített 
eljárás keretében egyezteti az államigazgatási egyeztető szervek körében. A tervegyeztetés 
nyilvánossága, azaz a lakosság, az egyház és a civilszervek, szervezetek körében történő egyeztetés, 
Csömör Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a „Partnerségi egyeztetés szabályairól” 
szóló 104/2014.(V.08.) Kt. számú határozata szerint történik. 
 

 

Csömör Nagyközség Településrendezési Terve az alábbiak szerint került jóváhagyásra:  

 Csömör Nagyközség Településszerkezeti terve és leírása 266/2013. (XII.19.) számú határozat, 

 Csömör Nagyközség Szabályozási terve és Helyi Építési Szabályzata - 1/2014. (I.16.) rendelete 
rendelet. 

 
 
 

Fentiek értelmében jelen tervmódosítás során Csömör Nagyközség hatályos Helyi Építési Szabályzata 
és Szabályozási terve 3 részterületre vonatkozóan módosul. A tervmódosítás során a 
Településszerkezeti terv nem módosul. 
 
Jelen tervmódosítási egyeztetési dokumentációt a 314/2012.Korm.r. 41.§ véleményezési 
szakaszban kérjük aszerint véleményezni, hogy jelen tervmódosítás a hatályos településrendezési 
eszközök részterületekre történő módosítása és nem felülvizsgálata!, ennek értelmében jelen 
tervmódosítás munkarészei a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 45.§ (1) és (2) a) pontja 
értelmében az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) 
Kormányrendelet (továbbiakban: OTÉK) 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési 
tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának figyelembevételével készültek!  
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II. TERVEZÉSI RÉSZTERÜLETEK, FEJLESZTÉSI CÉLOK 
 
AZ 1. SZÁMÚ RÉSZTERÜLET:  

SZT-1/M: Szabályozási tervmódosítás – 0138/73 hrsz délkeleti határán az ún. Laki sarok 
mellett kijelölt Vt-2/1 építési övezet területére 
Az Önkormányzat a tulajdonában álló területen a megvalósuló beruházás érdekében az építési 
paramétereket módosítja, intenzitását megnöveli annak érdekében, hogy a beruházás a meglévő 
területen meg tudjon valósulni, ahelyett, hogy a terület erdőterület igénybevételével kerüljön 
bővítésre. Azaz az erdőterületen történő bővítés helyett a telek beépítési és zöldfelületi paraméterei 
kerülnek módosításra, amely így ad lehetőséget a bővítésre. A beépítési paraméter növelésével a 
beépíthetőség megnő, a kötelező zöldfelület aránya csökkentésével a többletparkoló-igény 
elhelyezhetővé válik. A zöldfelület csökkenését ellensúlyozza az a tény, hogy a terület erdőterülettel 
körülölelt. A terület Vt övezetű részét az Önkormányzat - a szabályozási tervmódosítást követő 
telekosztás után -, értékesíteni kívánja, kereskedelmi célú beruházás céljára, ennek érdekében 
készül jelen tervmódosítás. 
 

AZ 2. SZÁMÚ RÉSZTERÜLET:  
SZT-2/M:Vadkerti Zs. u. - Rozmaring utca - Széchenyi utca - Vadkerti köz - által határolt terület  
A hatályos Szabályozási terv Lke-2/2 építési övezetű lakóterületet szabályoz ki a Széchenyi utca 
keleti oldala melletti lakóterület tömbbelsőjében. A tulajdonosi megegyezések során a telekalakítás 
néhány helyen, kismértékben eltér a hatályos szabályozástól, valamint a tulajdonosok 
megvásároltak a Széchenyi u. mentén egy telket, amelyet közterületként kívánnak hasznosítani, 
annak érdekében, hogy a terület közlekedési- és közműfeltárása megfelelően legyen kialakítható. A 
Szabályozási terv jelen módosítása a tulajdonosi telekosztásnak megfelelően történik. A terület a 
Képviselő-testület döntését figyelembe véve kerül szabályozásra, azaz a tömbbelső tervezett 
telekosztásának úthálózatában a Rozmaring utcára történő 419/2 hrsz telek melletti közterületi 
kikötést a Szabályozási terv gyalogosforgalmú utcaként jelöli ki. 

 
AZ 3. SZÁMÚ RÉSZTERÜLET:  

SZT-3/M: Móricz Zs. u.-tól délre kiszabályozott lakó- és erdőterületre hibásan került „Z-1” 
övezeti jel törlése 
A hatályos Helyi Építési Szabályzat Szabályozási tervlapján a Móricz Zsigmond utcától délre 
kiszabályozott lakó- és erdőterület tömbjének nyugati felén, a lakóterületi részen a hatályos terv rajzi 
szerkesztése során tévesen egy „Z/1” felirat került, amely jelen tervmódosítás során törlésre kerül. 

 
II. VONATKOZÓ TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKNEK VALÓ MEGFELELÉS 
 
A tárgyi módosítások az egyes törvények területrendezéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi 
CCXXIX. törvénnyel (továbbiakban: MTv.) módosított Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. 
törvény (továbbiakban: OTrT) előírásaival, valamint Budapest Agglomeráció Területrendezési Terve 
(továbbiakban: BATrT) előírásaival az alábbiak szerint összhangban vannak. 
 

O r s z á g o s  T e r ü l e t r e n d e z é s i  T e r v  –  O T r T  ( M t v . )  
 

Országos Területrendezési terv (OTrT) és annak módosítása MTV: 
Az OTrT- Az Ország Szerkezeti tervében Csömör települési térségbe tartozó területe „egy pöttyként” 
van ábrázolva, a települési térség területének a részletesebb tervekben, azaz Budapesti Agglomeráció  
Területrendezési Tervében, illetve Csömör Nagyközség Településszerkezeti tervében lehatárolt 
települési területek tekinthetők. A külterületet pedig vegyes- és mezőgazdasági területfelhasználású 
térségként jelöli. 
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AZ ORSZÁG SZERKEZETI TERVE 

 
 

A FEJLESZTÉSI RÉSZTERÜLETEK AZ OTRT/MTV. ALÁBBI ÖVEZETEI NEM ÉRINTIK: 
 3/1. számú melléklet - Országos ökológiai hálózat övezete 
 3/2. számú melléklet - Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete 
 3/3. számú melléklet - Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete 
 3/4. számú melléklet - Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 
 3/5. számú melléklet - Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területe övezete 
 3/6. számú melléklet - Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete 
 3/7. számú melléklet - Országos vízminőség-védelmi terület övezete 
 3/8. számú melléklet - Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében 

megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározók területének övezete 
 3/9. számú melléklet - Kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete 
 felszínmozgás-veszélyes, illetve bányászati tevékenységgel érintett terület. 

 
B u d a p e s t i  A g g l o m e r á c i ó  T e r ü l e t r e n d e z é s i  t e r v  -  B A T r T  
 

A FEJLESZTÉSI RÉSZTERÜLETEK BATRT - TÉRSÉGI SZERKEZETI TERVÉBEN AZ ALÁBBI TÉRSÉGEKET ÉRINTIK: 
 

 
A BATrT Térségi szerkezeti terve a részterületeket „városias települési térség” területfelhasználási 
kategóriába sorolja.  
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A BATrT térségi övezetei a 3.14. sz. melléklet - felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének 
övezete kivételével, nem érintik a részterületeket. Ezen övezetet az Mtv. megszüntetette. Az Mtv. által 
megszüntetett övezeteket OTrT 31/B. § e) bekezdése alapján településrendezési eszközök 
készítésénél, módosításánál nem kell alkalmazni.  
 
A MÓDOSÍTÁS HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ TERÜLETEKET A BATRT ALÁBBI ÖVEZETEI ÉRINTIK:  
 3.14. sz. melléklet - felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezete  

 
 

A település teljes közigazgatási területét lefedi a felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének 
övezete, mindezen felül elmondható, hogy az Mtv. megszüntette ezen övezetet. 
 
A MÓDOSÍTÁSI TERÜLETEK A HATÁLYOS BATRT-BEN LEHATÁROLT ALÁBBI TÉRSÉGI ÖVEZETEKKEL NEM 

ÉRINTETTEK, AZAZ A VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK, A MÓDOSÍTÁS TEKINTETÉBEN NEM RELEVÁNSAK: 
 3.1., 3.2., 3.3 sz. melléklet - magterület övezete, ökológiai folyosó övezete, puffer terület övezete (Mtv. 

módosította az előírásokat), 
 3.4. sz. melléklet - kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete (Mtv. módosította az előírásokat), 
 3.5., 3.6. sz. melléklet - kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete, erdőtelepítésre alkalmas terület 

övezete (Mtv. módosította az előírásokat), 
 3.7., 3.8. sz. melléklet - országos komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete, térségi komplex 

tájrehabilitációt igénylő terület övezete (Mtv. módosította az előírásokat), 
 3.9., 3.10. sz. melléklet - országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete, térségi jelentőségű 

tájképvédelmi terület övezete (Mtv. módosította az előírásokat), 
 3.11. sz. melléklet - világörökség és világörökség-várományos terület övezete (Mtv. módosította az 

előírásokat), 
 3.12. sz. melléklet - történeti települési terület övezete (Mtv. módosította az előírásokat), 
 3.13. sz. melléklet - kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete (Mtv. 

módosította az előírásokat), 
 3.15. sz. melléklet - ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete (Mtv. a térségi övezet elnevezését 

„Ásványi nyersanyag-vagyon terület térségi övezetre” módosította, az „Ásványi nyersanyag-
gazdálkodási terület országos övezetet” az Mtv. megszüntette), 

 3.16. sz. melléklet - rendszeresen belvízjárta terület övezete (Mtv. megszüntette), 
 3.17. sz. melléklet - nagyvízi meder övezete (Mtv. a „Nagyvízi meder” térségi övezet elnevezését a 

„Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú 
szükségtározók területe” országos övezetre módosította), 

 3.18. sz. melléklet - földtani veszélyforrás területének övezete, 
 3.19. sz. melléklet - vízeróziónak kitett terület övezete (Mtv. megszüntette), 
 3.20. sz. melléklet - széleróziónak kitett terület övezete (Mtv. megszüntette), 
 3.21., 3.22. sz. melléklet - kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete, honvédelmi terület 

övezete (Mtv. módosította az előírásokat). 
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IV. ALÁTÁMASZTÓ VIZSGÁLATOK ÉS JAVASLATOK  
 
 

Az alábbi táblázatban a tervezési részterületekre vonatkozóan, külön-külön kerülnek az alátámasztó 
vizsgálati és javaslati munkarészek szöveges formában bemutatásra. 
 

1. 
BELTERÜLET ÉSZAKI HATÁRÁN LÉVŐ 0138/73 HRSZ INGATLAN 
DÉLKELETI HATÁRÁN AZ ÚN. LAKI SAROK MELLETTI TERÜLET  
építési övezetének módosítása  
 

SZT 
HÉSZ 
mód. 

Feladat: Az Önkormányzat a tulajdonában álló, a belterület északi részén található 0138/73 hrsz 
délkeleti szélén Vt-2/1 építési övezetbe sorolt területrészén megvalósuló beruházás érdekében az 
építési paramétereket módosítja. A terület a hatályos szabályozás szerint a Vt-2/1 építési övezetbe 
sorolt, amelyben a legnagyobb beépítés mértéke:55%, a minimális zöldfelület pedig 30%. A terület 
keletről és délről közterületek, nyugatról és északról erdőterületekkel határolt. A megvalósuló 
fejlesztéshez a terület bővítése lenne szükséges, amelyet azonban csak az erdőterületen valósulhatna 
meg. Az erdőterületből való kivonást ellehetetleníti az a tény, hogy Csömör hatályos 
Településszerkezeti terve és a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve az erdőterületek 
vonatkozásában nem illeszkedik egymáshoz, további akadály, hogy az erdőterületen a telekhatár 
közelében nagyfeszültségű villanyvezeték halad keresztül, amely korlátozza a területbővítést, illetve 
védőtávolságuk tartása miatt a beépítést is. A Vt jelű településközponti vegyes területet erdőterület 
öleli körül, megfelelően tudja kompenzálni tervezett új Vt építési övezet kisebb kötelező zöldfelületi 
arányából adódó kisebb zöldfelületi ellátottságát. Azaz a beépítésre szánt településközponti vegyes 
terület erdőterületen történő bővítése helyett a telek beépítési és zöldfelületi paramétereinek 
módosítása adhat lehetőséget a beépíthető terület bővítésére. A beépítési paraméter növelésével a 
beépíthetőség megnő, a kötelező zöldfelület aránya csökkentésével a többletparkoló-igény 
elhelyezhetővé válik. Szabályozási tervmódosítás keretében a terület olyan új Vt építési övezetbe (Vt-
4/1) kerül átsorolásra, amely a beépítés mértékének maximumát 65 %-ban és a zöldfelületi fedettség 
minimumát 15 %-ban rögzíti. 
 

VIZSGÁLATOK ÉS JAVASLATOK: 
Tervezési terület lehatárolása, fekvése, településszerkezeti kapcsolatai:  
A tervezési terület a 0138/73 hrsz ingatlan délkeleti területrésze, amely a belterület északi határán 
helyezkedik el. A 0138/73 hrsz ingatlan jelenleg két övezetbe sorolt. A módosítással érintett 
területrész településközpont vegyes (Vt-2/1) terület, a módosítással nem érintett terület pedig 
turisztikai erdőterület (Ee/1). A területet délről és keletről helyi utak (Rétpótlék mellékút és 
Szedervölgyi u.) határolják, amik a terület délkeleti csücskében lévő körforgalmú csomópontban 
találkoznak. A körforgalomba még két helyi utca fut be, a Laki utca és a Széchenyi utca. A hatályos 
TSZT a Rétpótlék utcát és a Széchenyi utcát tervezett, illetve meglévő országos útként jelöli (bár 
jelenleg egyik sem az, és a magasabb rendű tervek sem tartalmaznak ilyen, egyébként hálózati 
szempontból indokolható, javaslatot). A TSZT szerint a Szedervölgyi utca gyűjtőút lesz. 
A tervezési terület nagysága: 0138/73 hrsz ingatlan Vt-2/1 építési övezetű területrésze kb.3800 m2.  

Hatályos Településrendezési tervi (TSZT,SZT) besorolás: 

TSZT: Csömör Nagyközség Településszerkezeti tervén a 0138/73 hrsz ingatlan jelenleg két övezetbe 
sorolt. A módosítással érintett területrész településközpont vegyes (Vt), a módosítással nem érintett 
terület turisztikai erdőterület (Ee).  

SZT és HÉSz: A módosítással érintett területrész Vt-2/1 építési övezetbe sorolt. Amelyben a beépítési 
mód: szabadonálló, a legnagyobb beépítés mértéke:55%, a minimális zöldfelület pedig 30%, az 
építménymagasság 12 m. Lásd Terviratok – HÉSz előírások Vt-2/1 településközpont vegyes építési 
övezetre. 
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hatályos SZT kivonat – Vt-2/1 építési övezet tervezett SZT mód. - Vt-4/1 ÚJ építési övezet 

 
 

 

Fejlesztési elképzelés érdekében történő Településrendezési tervi módosítás: 

TSZTmód.: nem történik 
SZT és HÉSz mód.: A tervmódosítás során a terület a jelenlegi Vt-2/1 övezetből, új Vt-4/1 építési 
övezetbe kerül átsorolásra, amely csupán a beépítés mértéke és a zöldfelület mértéke 
meghatározásában tér el a Vt-2/1 övezettől, tehát a többi szabályozási előírás és beépítési paraméter 
változatlan marad a Vt-4/1 építési övezetben. Az új Vt-4/1 építési övezet a beépítés mértékének 
maximumát 65 %-ban és a zöldfelületi fedettség minimumát 15 %-ban rögzíti. 
 

A HÉSz településközpont vegyes területre vonatkozó előírásai, valamint a Vt-2/1 építési övezetre 
vonatkozó előírásai kivonatát lásd a terviratok között! 
A módosításra kerülő/ tervezett Vt-4/1 építési övezet előírásai pedig a jelen területre vonatkozó 
Rendelet- módosítás szövegében találhatók. Lásd Jóváhagyandó munkarész. 
 

Alátámasztó szakági munkarészek – vizsgálat és javaslat: 

Területfelhasználási vizsgálat és javaslat: 
A tervezési terület a belterület északi határán található beépítetlen, parlagterület.  Amely része a 
0138/73 hrsz ingatlannak. A 0138/73 hrsz jellemzően erdőterület, illetve tervezetten erdőterületbe 
sorolt terület, amelynek délkeleti része településközpont vegyes területként (Vt) kijelölt és szabályozott. 
A tervmódosítás során a terület beépítésre kerül a településrendezési eszközökben kijelölt 
területfelhasználás, építési övezet szerint. A területre kereskedelmi létesítmények tervezettek. 
 

Domborzati viszonyok: A 0138/73 hrsz Vt-2/1 övezetbe sorolt területrésze jellemzően sík, a 
domborzat észak felé, az Ee/1 erdőterületként szabályozott területrésze felé kismértékben lejt. 
Vízrajz: a terület környezetében nem található vízfolyás, patak. 
Tulajdonvizsgálat: A terület az Önkormányzat tulajdonában áll. A szabályozási tervmódosítást követő 
telekosztás után, a telek Vt övezetű részét az Önkormányzat értékesíteni kívánja, kereskedelmi célú 
beruházás céljára, ennek érdekében készül jelen tervmódosítás. 
 

Beépítési vizsgálat és javaslat: 
A beépítetlen, jelenleg parlagterület szabadonállóan kerül beépítésre, tervezetten két külön 
kereskedelmi egység épületével, amelyek működésükben kiegészítik egymást. A beépítés mértéke 
legfeljebb 65%-ban kerül kialakításra. A legkisebb zöldfelület 15%-os meghatározását megfelelően 
ellensúlyozza a területrészt északról és nyugatról határoló erdőterület, valamint a parkolók fásítása.  
Az építménymagasság a hatályos előírás szerinti legfeljebb 12 m lehet.  A területen alapintézményi 
funkciójú és vagy kereskedelmi és szolgáltató rendeltetésű épületek helyezhetők el. 
 



CSÖMÖR NAGYKÖZSÉG HÉSZ ÉS  SZT MÓDOSÍTÁSA RÉSZTERÜLETEKRE                                          2016 JÚLIUS HÓ 
314/2012. (XI.8.) KORMÁNYRENDELET - 41. § EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS 
 

HA TERVSTÚDIÓ KFT.  11 

Közlekedési vizsgálat és javaslat: 
A területet délről és keletről helyi utak (Rétpótlék mellékút és Szedervölgyi u.) határolják, amik a terület 
délkeleti csücskében lévő körforgalmú csomópontban találkoznak. A körforgalomba még két helyi utca 
fut be, a Laki utca és a Széchenyi utca. A hatályos TSZT a Rétpótlék utcát és a Széchenyi utcát 
tervezett, illetve meglévő országos útként jelöli (bár jelenleg egyik sem az, és a magasabb rendű 
tervek sem tartalmaznak ilyen, egyébként hálózati szempontból indokolható, javaslatot). A TSZT 
szerint a Szedervölgyi utca gyűjtőút lesz. 
A módosítás során a meglévő és tervezett külső közlekedési kapcsolatok nem változnak. A tervezett 
létesítmények megközelítése a határoló utakról a közútkezelő előírásai függvényében, azoknak 
megfelelően biztosítható. 
A parkolást, rakodást továbbra is az OTÉK-nak megfelelően kell megoldani. 
A közösségi közlekedési ellátás szempontjából kedvező, hogy a terület délkeleti csücskében lévő 
körforgalmú csomópont mellett autóbusz megálló, illetve forduló van, távlatban pedig a TSZT a 
Szedervölgyi utcán is autóbusz közlekedést tervez. 
A TSZT a Rétpótlék mellékút mellé kerékpárutat javasol, ez egyelőre nem valósult meg. A gyalogos 
közlekedés érdekében a tervezett létesítmények oldalán is meg kell építeni a járdát. 
 

Közművesítés vizsgálat és javaslat:  
Jelen módosítás nem jelent a közműveket, illetve közműellátást illetően változást a területre hatályos 
Szabályozási tervhez képest, miután a területre a hatályos terv szerint is kereskedelmi létesítmény 
került elhelyezésre, és jelen módosítás során az eladótér növekszik, valamint egymást kiegészítő 
kereskedelmi létesítmények kerülnek elhelyezésre. Azaz a jelen módosítás közműigény-változása a 
közmű igények kielégítése tekintetében jellemzően nem jelent megnövekedett igényeket.  
A tervezett kereskedelmi létesítmény ivó és tüzivíz igényei a Szedervölgy utcai dn 250-es 
vízvezetékről, vagy a Páva utcai dn 100-as vezetékről kielégíthetők. A szennyvizek a Páva utcai dn 
200-as szennyvízcsatornával elvezethetők. A csapadékvizek elvezetéséhez a lehetséges befogadók 
vízszállító képességét felül kell vizsgálni és ha az nem elégséges, akkor a kb 90 l/sec vízmennyiséget 
csapadékvíz tározóban kell betározni és abból csökkentett kifolyással lehet a vizeket befogadóba 
vezetni. A tervezett kereskedelmi létesítmény gázigénye a Szedervölgy utcai d 90-es középnyomású 
gázvezetékről kielégíthető. A villamosenergia igények ellátására, amennyiben a meglévő 
kisfeszültségű hálózatról azok nem igényelhetők, akkor a 22 kV-os vezetékre új transzformátor állomás 
telepíthető.  
 

Tájrendezési, környezetvédelmi, zöldfelületi vizsgálat és javaslat: 
Jelen módosítás során változó szabályozási előírások a kötelező zöldfelület mértékének csökkentését 
jelenti. Ezt ellensúlyozza az a tény, hogy a területet nyugatról és északról erdőterület öleli körül. A 
tervezett beruházás nagyobb beépítési mértéket tesz szükségesé, mint a hatályos előírás szerinti. Ez 
kétféleképpen valósítható meg. Vagy a terület bővítésével vagy a beépítés intenzitás növelésével. 
Jelen módosítás inkább a beépítés mértékének 55%-ról 65%-ra történő megemelését javasolja, mint 
az erdőterület felé történő területbővítést, amely kb. 500 m2 területnagyság erdőterületi igénybevételt 
jelentene. Miután az erdőterület közelsége megfelelően ellensúlyozza a beépítés mértékének 
növekedését, az önkormányzat inkább a beépítés emelését, mint az erdőterület csökkentését látta jobb 
megoldásnak. 
 

Régészeti lelőhely vizsgálata: 
Jelen részterületen sem műemlék, sem régészeti lelőhely nem található.  
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2. 
A VADKERTI ZS. UTCA - ROZMARING UTCA - SZÉCHENYI UTCA - 
VADKERTI KÖZ - ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET  
szabályozási tervének módosítása a tervezett telekosztás alapján  

SZT 
mód. 

Feladat: A hatályos Szabályozási terv Lke-2/2 építési övezetű lakóterületet szabályoz ki a Széchenyi 
utca keleti oldala melletti lakóterület tömbbelsőjében. A tulajdonosi megegyezések során a 
telekalakítás néhány helyen, kismértékben eltér a hatályos szabályozástól, valamint a tulajdonosok 
megvásároltak a Széchenyi u. mentén egy telket, amelyet közterületként kívánnának hasznosítani, 
annak érdekében, hogy a terület közlekedési- és közműfeltárása megfelelően legyen kialakítható. A 
Szabályozási terv módosítása a tulajdonosi telekosztásnak megfelelően történik. A Képviselő-testület 
döntését figyelembe véve a tömbbelső telekosztásának úthálózatában a Rozmaring utcára történő 
419/2 hrsz telek melletti kikötés gyalogosforgalmú utcaként kerül szabályozásra. 
 

VIZSGÁLATOK ÉS JAVASLATOK: 
Tervezési terület lehatárolása, fekvése, településszerkezeti kapcsolatai:  
A tervezési feladata a település egyik fontos utcája, a Széchenyi utca menti telektömb belső feltárását 
és telekosztását jelenti. A hatályos szabályozás jelen módosítás során kismértékben változik. A 
változás a közlekedési feltárást jelentő közterületi szabályozást érinti, amely kedvezőbb irányba 
változtatja meg a hatályos közlekedési, közterületet. A terület jelen módosítás során a Széchenyi utca 
felöl is feltárásra kerül, amely mind közlekedési, mind közműellátási szempontból kedvezőbb 
lehetőséget biztosít, mint a hatályos terv szerinti közterületi feltárás. A domborzati viszonyokat 
figyelembe véve a Széchenyi utcai feltárás csapadékvíz-elvezetés szempontjából kedvezőbb 
megoldást jelent. 
A tervezési terület nagysága: a hatályos lakóterületi szabályozás területe a módosítás során nem 
változik. A lakóterület a feltáró közterületi utak területével együtt kb. 6,9 ha. 

 

Hatályos Településrendezési tervi (TSZT,SZT) besorolás: 
 

TSZT, SZT és HÉSz: Csömör Nagyközség Településrendezési terve a területet kertvárosias 
lakóterületbe, azon belül Lke-2/2 építési övezetű építési övezetbe sorolja a tervezett területet. A 
tervezett tömbfeltárás határát jelentő Széchenyi utca menti beépítés Lke-2/3, a Vadkerti Zs. köz  
Lke-3/3 építési övezetbe sorolja.  A Hész területre hatályos építési előírásait, azaz az Lke építési 
övezetre vonatkozó előírásait lásd Terviratok.  

 

SZT kivonat  tervezett SZT módosítás 
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Alátámasztó szakági munkarészek – vizsgálat és javaslat: 
Területfelhasználási vizsgálat és javaslat:  
A tervmódosítással érintett terület egésze megtartja a kertvárosias lakóterületi besorolását, valamint az 
Lke-2/2 építési övezeti besorolást. csupán a közterületi feltárás változik, kismértékben kiegészül a 
Széchenyi utcai kikötéssel, illetve a zsákutcás utcarészek szabályozottabbá válnak. A Rozmaring utcai 
kikötés a hatályoshoz képest gyalogutas kiszabályozást kap, amely azonban a tömbbelső 12 m 
szabályozási szélességgel kerül kikötésre a Rozmaring utcára, ami lehetővé teszi egy kisebb játszótér 
kialakítását is. 
Domborzati viszonyok: A terület domborzata észak felé kismértékben és kelet felé kb. 5%-kal  
emelkedik. 
Vízrajz: a tervezési terület közelében nem található vízfolyás. 
Tulajdonvizsgálat: A terület a helyben lakó tulajdonosi közösség magántulajdona. A telekosztás a 
tulajdonviszonyok rendezésével alakult ki, ennek okán történik jelen módosítás.  
 

Beépítési vizsgálat és javaslat: 
A terület beépítés nélküli. Jelen módosítás során nem változik a hatályos terv során tervezett 
beépíthetőség, telekhálózat rendszer. A terület a hatályos előírások (amelyek jelen módosítás során 
változatlanok maradnak!) alapján oldalhatáron állóan kerül beépítésre. 
 

Közlekedési vizsgálat és javaslat: 
A módosítással érintett tömböt helyi utcák határolják. A hatályos TSZT a Széchenyi utcát meglévő 
országos útként jelöli (bár jelenleg nem az, és a magasabb rendű tervek sem tartalmaznak ilyen, 
egyébként hálózati szempontból indokolható, javaslatot).A hatályos szabályozási terv a tömbbelső 
feltárását a keleti és déli határoló utcákról (Vadkerti Zsigmond és Rozmaring utca) nyitott helyi 
utcahálózattal biztosítja.  
A módosítás során a meglévő külső közlekedési kapcsolatok nem változnak. A tervezett kapcsolatok 
annyiban módosulnak, hogy a tömbbelsőbe tervezett beépítés közvetlenül a Széchenyi utca felé is kap 
egy közútkapcsolatot, a Rozmaring utcai tervezett közútkikötés pedig csak gyalogos kapcsolat lesz. A 
változás kedvező, mivel a tervezett telekosztás közúti megközelítése így közvetlenül a Széchenyi utca 
felől történhet, a forgalom nem fogja a többi, egyébként meglehetősen keskeny tömbhatároló utcát 
terhelni. A Széchenyi utcai útcsatlakozást a közútkezelő előírásai szerint kell kialakítani. A tervezett 
utcák hatályos terv szerinti szabályozási szélessége nem változik, a tervezett új közútkapcsolat 
szabályozási szélessége a meglévő telekszélesség, kb. 12m.  
A parkolást, rakodást továbbra is az OTÉK-nak megfelelően kell megoldani. 
A közösségi közlekedési ellátás szempontjából kedvező, hogy a Széchenyi utcában a közelben van 
autóbusz megálló. 
A helyi utcák a kerékpáros közlekedés számára is megfelelőek, a gyalogos közlekedés érdekében 
járdát, vagy vegyeshasználatú útburkolatot kell építeni. A Rozmaring utcai gyalogos kikötés 12 
méteres szabályozási szélessége egy kisebb játszótér kialakítását is lehetővé teszi. 
 

Közművesítés vizsgálat és javaslat:  
A változás a közlekedési feltárást jelentő közterületi szabályozást érinti, amely kedvezőbb irányba 
változtatja meg a hatályos közlekedési, közterületet. A terület jelen módosítás során a Széchenyi utca 
felöl is feltárásra kerül, amely mind közlekedési, mind közműellátási szempontból kedvezőbb 
lehetőséget biztosít, mint a hatályos terv szerinti közterületi feltárás. A domborzati viszonyokat 
figyelembe véve a Széchenyi utcai feltárás csapadékvíz-elvezetés szempontjából kedvezőbb 
megoldást jelent. A jelen módosítás során a közműfejlesztési igényben nem történik változás a 
hatályos tervhez képest. A terület továbbra is közművekkel ellátható, illetve a Széchenyi utca felöli 
közterületi kikötés a közműellátás szempontjából is kedvezőbb lehetőséget biztosít. 
A tömbbelső feltárás során kiépítendő vízellátó hálózatot javasoljuk összekötni a Széchenyi utcai 
vízvezetékkel, mert az így kiépített körvezetékes rendszer jóval nagyobb biztonságú vízellátást tesz 
lehetővé. A szennyvízcsatorna kikötése a Széchényi utcai szennyvízcsatornára a gravitációs 
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viszonyok miatt sokkal kedvezőbb, ezt így javasoljuk megoldani. A csapadékvizeket a telkek területére 
nem javasoljuk a közterületre kivezetni, a vizek telken belüli elszikkasztását javasoljuk. A közterületi 
csapadékvizeket az új út nyomvonalén lehet kivezetni.  
Tájrendezési, környezetvédelmi, zöldfelületi vizsgálat és javaslat: 
A módosítás során a hatályos tervhez képest nem történik olyan változás, amely a Tájrendezési, 
környezetvédelmi, zöldfelületi szempontból változást jelentene. 

 
 

Régészeti lelőhely vizsgálata: 
Jelen részterületen sem műemlék, sem régészeti lelőhely nem található. 

 

 

3. 
MÓRICZ ZSIGMOND UTCÁTÓL DÉLRE KISZABÁLYOZOTT LAKÓ- ÉS 
ERDŐTERÜLETEN 
hibásan jelölt  Z-1 övezeti jel törlése 

SZT 
mód. 

Feladat: A hatályos Helyi Építési Szabályzat Szabályozási tervlapján a Móricz Zsigmond utcától délre 
kiszabályozott lakó- és erdőterület tömbjének nyugati felén, a lakóterületi részen a hatályos terv rajzi 
szerkesztése során egy „Z/1” felirat került, ez közterületi zöldterület kijelölést jelentene, de nincs 
övezeti határvonal, amely pontosan kijelölné a zöldterület helyét. Miután a hatályos 
Településszerkezeti terven nincs zöldterület, és a Szabályozási terv övezeteit a Településszerkezeti 
terven kijelölt területhasználat határozza meg, e „Z/1” felirat hibaként értelmezhető. Az Önkormányzat 
meg az idén rendezni és megvalósítani kívánja a hatályos lakóterületi szabályozást, ezért annak 
érdekében, hogy se a Földhivatali, se az Építéshatósági eljárás során ne vetődjön fel értelmezési 
nehézség, amely adott esetben a telekalakítást vagy építést is megakadályozhatná, hibajavítás 
történik jelen tervmódosítás során, a „Z/1” téves felirat törlésével. 
 

VIZSGÁLATOK ÉS JAVASLATOK: 
 

Tervezési terület lehatárolása, fekvése, településszerkezeti kapcsolatai:  
 

A tervmódosítás során hibajavítás történik. 
 

A Móricz Zs. utcától délre tervezett lakóterület kiszabályozott utcájának nyugati szakaszán 
szerkesztési hiba folytán „Z/1” felirat található. Miután a felirat körül nem található övezeti lehatárolás, 
valamint a Szabályozási tervi felirathoz tartozóan a Településszerkezeti tervben nincs a „Z” feliratnak 
megfelelő közpark kijelölés, ezért egyértelmű, hogy szerkesztési hiba okán tartalmaz az SZT tervlap 
„Z/1” feliratot. E téves felirat törlésre kerül jelen módosítás során.  
A település egyik főútját jelentő Major út nyugati oldalán található szennyvízátemelő két (20m és 
150m) védőtávolsággal került kijelölésre, annak okán, hogy technológiai rekonstrukcióját követően a 
kisebb védőtávolság a mérvadó. A technológiai átalakítás megtörtént, így a jelenlegi kisebb védő-
távolság sem indokolja a zöldterületi, közpark kijelölést. 

 

Hatályos Településrendezési tervi (TSZT,SZT) besorolás: 
 

TSZT: a TSZT nem tartalmaz „Z” közpark területfelhasználású terület kijelölését. 
 

SZT: a „Z/1” feliratot tartalmaz a kiszabályozott út területén, de ehhez az övezeti jelhez tartozóan nem 
tartalmaz övezeti lehatárolást, azaz övezeti határ jelölést. 
 

TSZT és SZT: összhangja: nem valósul meg a „Z/1” feliratot illetően.  
Miután a TSZT területfelhasználását a Szabályozási tervlapnak is tükröznie kellene, de ez jelen 
esetben nem történik meg. ez indokolja azt a tényt, hogy a „Z/1” felirat hiba, tehát törlése szükséges a 
Szabályozási terv egyérteműsége érdekében.   
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hatályos SZT kivonat –„Z/1” téves felirat hatályos TSZT kivonat – nincs „Z” terület 

 
 

 

Régészeti lelőhely vizsgálata: 
Jelen részterületen sem műemlék, sem régészeti lelőhely nem található. 

 
 
V. KÖZLEKEDÉSI MUNKARÉSZEK 
 
Csömör Nagyközség Településrendezési tervéhez a teljes közigazgatási területre elkészültek az 
alátámasztó és jóváhagyásra kerülő (rajzi és szöveges) közlekedési munkarészek. A jelen módosítási 
feladatok nem teszik szükségessé a közlekedési javaslatok lényegi megváltoztatását, a hatályos TSZT 
és HÉSZ közlekedési munkarészei nem változnak.  
Az 1. és 2. módosításnak van kisebb közlekedési vonzata, a 3. módosítás közlekedési szempontból 
irreleváns. Az 1. és 2. módosítás szöveges közlekedési munkarészét a IV. fejezet, a részterületeket 
bemutató táblázat tartalmazza.  
 

 

VI. TÁJRENDEZÉS  
 
Csömör Nagyközség hatályos Településrendezési tervéhez a teljes közigazgatási területre elkészültek 
az alátámasztó (rajzi és szöveges) tájrendezési munkarészek. A jelen módosítási pontok nem teszik 
szükségessé az abban megfogalmazott tájrendezési javaslatok megváltoztatását. Az egyes 
módosításokhoz kapcsolódó kiegészítő szakági értékelést és javaslatokat a IV. fejezet 
Településrendezési vizsgálatok és javaslatok alfejezete (módosításokat ismertető táblázatok) 
tartalmazza. 
A módosítással érintett részterületek belterületen fekszenek, illetve az 1.sz.terület tervezetten belterület.  
 
A módosítási területek nem érintettek az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű 
területekről szóló 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet és az európai közösségi jelentőségű 
természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) Korm. 
rendelet szerinti EU-normatívák alapján meghatározott „Natura 2000” területek körével.  
 
A módosítási területek nem érintenek országos jelentőségű védett, védelemre tervezett természeti 
területet. 
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Biológiai aktivitás-érték (BAÉ) változása 
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Tv. (Étv.) 7.§ (3) bek. b) pontja 
szerint „újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási 
területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem csökkenhet”.  
A tervek készítésekor a területek biológiai aktivitásértékét (BAÉ) a területek biológiai aktivitásértékének 
számításáról szóló 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet előírásai szerint kell számítani.  
 
Jelen tervmódosítás során sem az 1.sz. és 2.sz. részterületek kapcsán, sem a 3.sz. terület hibajavítása 
során nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése.  
 
Ennek értelmében a vonatkozó hatályos jogszabályi előírások alapján a biológiai aktivitásérték szinten 
tartásának igazolása nem szükséges. 
 

 
 
VII.VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁSOK/KÖRNYEZETI FELTÉTELEK 
 
Csömör Nagyközség hatályos Településrendezési tervéhez a teljes közigazgatási területre elkészültek 
az alátámasztó és jóváhagyásra kerülő (rajzi és szöveges) környezetalakítási, környezetvédelmi 
munkarészek.  
A jelen módosítási pontok nem teszik szükségessé az abban megfogalmazott javaslatok 
megváltoztatását.  
Az egyes módosításokhoz kapcsolódó kiegészítő szakági értékelést és javaslatokat a IV. fejezet 
Településrendezési vizsgálatok és javaslatok alfejezete (módosításokat ismertető táblázatok) 
tartalmazza. 
 

 

VIII. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 

A RENDEZÉS VÁRHATÓ HATÁSA, A KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT SZÜKSÉGESSÉGE: 

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: KV. Rendelet) hatálya alá tartozik. A KV. Rendelet 1. § (3) bekezdés szerint a terv 
megvalósításának várható környezeti hatása jelentőségének alapján dönthető el a környezeti vizsgálat 
szükségessége. A terv, illetve program megvalósítása várható környezeti hatásának jelentőségét, a 
környezeti vizsgálat készítésének szükségességét KV. Rendelet 4. § (1) bekezdése szerint a rendelet 
2. számú mellékletében foglalt szempontok figyelembevételével kell vizsgálni. 

A KV.Rendelet 4.§ (3) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével, a 2.sz. mellékletben foglalt 
szempontok alapján értékelve a változtatásokat, a terv kidolgozója a környezeti vizsgálat 
lefolytatását nem tartja szükségesnek.  

A terv megvalósulása nem jár természeti erőforrás közvetlen igénybe vételével, nem okoz jelentős 
környezeti hatást. A javasolt módosításokkal összefüggésben jelentős mértékű, a környezeti állapotát 
veszélyeztető környezeti hatás bekövetkezése a terv távlatán túl sem várható, nem prognosztizálható.  
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IX. KÖZMŰELLÁTÁS 
 

Jelen tervmódosítás során a közműellátással kapcsolatos részletes szöveges munkarészek a IV. 
fejezetben, a részterületeket bemutató táblázatok Közmű alfejezetében kerültek megfogalmazásra. 
Jelen fejezet az általános bemutatást tartalmazzák a közművekre vonatkozóan. 
 
Jelen tervmódosítás alátámasztó munkarészei közművesítés szempontjából szövegesen leírhatók, 
ezért közműfejlesztéshez rajzi alátámasztó munkarész nem készült. 
 
 
Vízellátás  
 
Csömörön a komfortos közműellátás legfontosabb eleme, a vezetékes ivóvíz ellátás megoldott, a 
vízellátó hálózat 100 %-os szintre kiépítettnek tekinthető, az ivóvíz vezeték minden utcában kiépült. A 
hálózat a térség vízellátását biztosító Dunamenti Regionális Vízművek Zrt. (DMRV Zrt.) Balparti 
Regionális Rendszerének része, a vízellátást a DMRV biztosítja. Az ellátás alapbázis szempontjából a 
Regionális Vízműtől átvett vízzel történik. Alapbázis szempontjából a DMRV rendszerébe juttatható 
vízmennyiség elegendőnek tekinthető. 
 
A tervmódosítás következtében fellépő többlet vízigények az ellátó hálózatról kielégíthetők. 
 
Szennyvízelvezetés 
 
Csömörön elválasztott rendszerű szennyvízcsatorna hálózat üzemel. A hálózattal elvezetett 
szennyvizek Csömör nyugati részén, a Csömöri patak mellett megépített Vágóhíd utcai szennyvíztisztító 
telepre gravitálnak, ahol a szennyvizeket megtisztítják. A telep szakaszos tisztítási technológiájú. A 
telep valós tisztító kapacitása jelentősen túlterhelt. Felújítását már régóta tervezik, a tervek elkészültet, 
az építés 2016 év végén kezdődik. 
 
A tervmódosítás következtében fellépő többlet szennyvizeket az új telep már fogadni tudja. 
 
Csapadékvíz elvezetés  
 
Csömör község a Csömöri patak vízgyűjtőterületén helyezkedik el, a település területére eső 
csapadékvizek ebbe a vízfolyásba gravitálnak. A patak társulati kezelésű vízfolyás, a kezelő a Vác és 
Gödöllő Térség Vízgazdálkodási Társulat.  A Csömöri patak befogadója a Mogyoródi patak, majd annak 
a befogadója a Szilas patak. A végső befogadó a Duna.  
 
A tervmódosítás következtében fellépő többlet csapadékvizek saját területi egységen való 
elszikkasztását javasoljuk. A HÉSz 74.§ (3) bekezdése előírja a csapadékvizek területen történő 
szikkasztását vagy gyűjtését, a közterületre való kivezetés tilalmával. 
 
A csapadékvizek elvezetéséhez a lehetséges befogadók vízszállító képességét felül kell vizsgálni és ha 
az nem elégséges, akkor a vizeket csapadékvíz tározóban kell betározni és abból csökkentett 
kifolyással lehet a vizeket befogadóba vezetni. 
 
Nagyobb parkoló felületeknél, illetve azokon a helyeken, ahol a csapadékvizek szennyezésének 
veszélye fennáll, ott az elvezetés előtt hordalék, illetve szénhidrogén-származék eltávolító berendezés 
alkalmazása szükséges.  
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Villamosenergia ellátás  
 
A település villamosenergia ellátásának üzemeltetője az ELMŰ-ÉDÁSZ Zrt. Észak-Pesti 
Üzletigazgatósága.  
 
Csömör villamosenergia ellátása 20 kV-os feszültségszinten történik. A 20 kV-os hálózatot 120/20 kV-
os alállomásokról táplálják be. A körzet hálózatának betápláló alállomásai a Dunakeszi és a Gödöllői 
120/20 kV-os alállomások, amelyeknek a 120 kV-os betáplálása az országos 120 kV-os hálózati 
rendszerről biztosított. Az alállomásokból induló 20 kV-os hálózati rendszer fűzi fel a fogyasztói 
transzformátorokat.  
 
A tervezési terület térségében levő fogyasztók a transzformátor állomásról táplált kisfeszültségű 
hálózatról épített bekötésen keresztül kapnak ellátást. A kisfeszültségű villamosenergia elosztás a 
térségben vagy oszlopon vezetett szabadvezetékkel, vagy pedig földkábelekkel történik.  
 
A tervmódosítás következtében fellépő többlet villamosenergia igények a hálózati rendszerről 
kielégíthetők. 
 
Földgáz ellátás 
 
Csömör földgázellátását a TIGÁZ DSO Földgázelosztó kft Gödöllői Üzemigazgatósága szolgálja.  
 
A földgázellátás bázisa a település gázfogadója, amelyről az elosztás középnyomású hálózattal épült ki. 
A fogyasztói igények kielégítése helyi egyedi nyomáscsökkentők segítségével biztosított.  
 
Csömör beépített területén a meglevő építmények, létesítmények ellátására minden utcában kiépült a 
középnyomású földgáz vezeték. A középnyomású vezetékről épített bekötések táplálják a helyi egyedi 
nyomáscsökkentőket, amelyről a fogyasztók kielégíthetőek.  
 
A tervmódosítás következtében fellépő többlet földgázigények a hálózati rendszerről kielégíthetők. 
 
Elektronikus hírközlés 
 
Vezetékes hírközlési létesítmények 
A település vezetékes távközlési szolgáltatója az INVITEL Zrt. A Budapest szekunder központhoz 
tartozó 34-es körzetszámú Gödöllő primer központ Csömör vezetékes távközlési hálózatának bázisa. A 
település 28-as távhívó számon csatlakozik az országos, illetve nemzetközi távhívó hálózathoz. A 
hálózat vegyesen, földkábelekkel vagy oszlopokra szerelt légkábellel épült ki. 
 
Az autópálya északi oldalán egy hírközlési földkábel halad, melynek nyomvonalát az építéseknél 
figyelembe kell venni.  
 
A vezetékes távközlés bár műszaki megjelenésében közmű jellegű, szolgáltatása alanyi jogon történik. 
Ezért az igénylők ellátása is egyéni elbírálással, egyéni szerződéskötés alapján történik. A szükséges 
hálózatfejlesztést a szolgáltató saját beruházásként valósítja meg. 
 
Vezeték nélküli hírközlési létesítmények 
A távközlési ellátottságot lényegesen növeli a mobiltelefonok használata. Ennek területi korlátja nincs. 
Csömörön valamennyi vezeték nélküli táv- (T-COM, Telenor, Vodafone,) és hírközlési szolgáltató 
megfelelő vételi lehetőséget tud biztosítani. 
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ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 
 
A 314/2012.(XI.8.) Korm.rend. szerinti 37.§ ún. előzetes tájékoztatási szakaszban a Forster Gyula 
Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ információkat szolgáltatott digitális formában 
a régészeti örökségeket és a műemléki értékeket illetően. Ezen adatszolgáltatás szerint jelen 
részterületen nem található sem műemlék, sem régészeti örökség. 
 

Az Örökségvédelem településrendezési munkarésze a település országos, ill. helyi védelem alá tartozó 
épített értékeket, illetve a régészeti munkarész a régészeti lelőhelyek védelmét foglalja magába, mind 
szövegesen, mind rajzi formában.  
 

A kulturális örökség részét képező régészeti emlékek védelmét az Örökségvédelmi Hatástanulmány 
Régészeti munkarészében rögzítettek szerint, valamint a hatályos jogszabályok szerint kell biztosítani. 
Csömör Nagyközség Településszerkezeti terve és Szabályozási terve és Helyi Építési Szabályzata 
rögzíti a lelőhelyek helyét és védelmét, amelyet az építési hatósági munkában érvényesíteni kell. A 
régészeti lelőhelyek, ill. a földmunkák során előkerülő leletanyag védelméről az országos 
örökségvédelmi jogszabályok és a település Helyi Építési Szabályzata rendelkeznek. 
 

Jelen tervmódosítás az örökségvédelmi hatástanulmányról szóló 39/2015. (III. 11.) Korm. rendeletben  
meghatározott tartalom szerint készült.  
 
2. VÁLTOZTATÁSI SZÁNDÉKOK 
(a tér- és időbeli folyamatok szöveges és összehasonlító térképi vagy grafikus megjelenítése)  
 
A település változtatási szándékainak - tér- és időbeli folyamatok szöveges és összehasonlító térképi, 
grafikus – megjelenítését, jelen szabályozási tervmódosítás, szöveges és tervrajzi munkarészei 
tartalmazzák.  
 
Jelen műleírás IV. Vizsgálatok és javaslatok, módosítások c. fejezetének táblázataiban kerültek 
összefoglalásra az egyes részterületekre vonatkozóan az egyes részterületeket érintő változtatási 
célok, feladatok és ezeknek Szabályozási tervet, ill. HÉSz-t érintő módosító, új övezet kialakítást 
szükségessé tevő következményei.  
 
A tervezési részterületek az alábbiak: 
 1.sz. részterület: A Laki sarok melletti terület  
 2.sz. részterület:  A Széchenyi utca melletti lakóterület 
 3.sz. feladat hibajavítás nem jelent örökségvédelem szempontjából tervezési területet 

 
a)Településhálózati és tájhasználati változás 
 
A TELEPÜLÉSHÁLÓZAT VÁLTOZÁSA 
A településhálózat elemei a tervkészítés során nem változnak, az egyes területek feltárásával a 
meglévő rendszer kiegészül.  
 

A  TÁJHASZNÁLAT VÁLTOZÁSA 
A tervezett fejlesztések közül a településszerkezeti tervmódosítás nem történik, a részterületeken a 
tájhasználat annyiban változik, hogy a hatályos településrendezési eszközökben biztosított beépítésre 
szánt területkijelölés szerint beépülnek. Lásd a IV. fejezet Vizsgálatok és javaslatok c. fejezetében az 
egyes részterületeket bemutató táblázatok Tájrendezési, környezetvédelmi, zöldfelületi vizsgálat és 
javaslat szövegrészét. 
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b) Településszerkezeti, területhasználati és beépítettségi változás 
Műleírás IV. Vizsgálatok és javaslatok, módosítások c. fejezetének táblázataiban az egyes 
részterületekre vonatkozóan, külön-külön bemutatásra kerülnek a tervezett fejlesztések 
Településszerkezeti, területhasználati és beépítettség változás vonatkozásában is. 
 

TELEPÜLÉSSZERKEZET 
A tervezett fejlesztések nem jelentenek a településszerkezetben módosulás. Lásd a IV. fejezet 
Vizsgálatok és javaslatok c. fejezetében az egyes részterületeket bemutató táblázatok 
Településszerkezeti tervmódosítás szövegrészét. 
 

TERÜLETHASZNÁLAT,  BEÉPÍTETTSÉG  
A tervezett módosítások nem jelentenek területhasználat szempontjából változást, illetve az 1.sz és 
2.sz területek beépülése a korábbi rendezési eszközökben figyelembe vételre került. Az 1.sz. terület 
beépülése jelen módosítás során egy intenzívebb, 60%-os beépítést tesz majd lehetővé a hatályos 
45%-os  előírás helyett. 
 

c) Infrastrukturális változás 
Jelen tervmódosítás nem jelent változást infrastrukturális szempontból. Lásd a IV. fejezet Vizsgálatok 
és javaslatok c. fejezetében az egyes részterületeket bemutató táblázatok Közlekedési és 
Közművesítési vizsgálat és javaslat sorait. 
 

d) Népesség, életmód, társadalom, kultúra változása 
Jelen módosítássorán a 2.sz. Széchenyi utca menti lakóüterület beépül, így annak beépülése a 
lakosszámnövekedést von maga után, amely ellátása a hatályos szabályozási tervkészítés során 
becslésre és figyelembe vételre került. Az 1.sz. terület beépülése a település alapellátásban jelenti az 
alapellátási színvonal emelkedését, miután a területe kereskedelmi létesítmények épülnek. 
 
 
3. HATÁSELEMZÉS 
 
a) Történeti településhálózati következmények 

A módosításoknak nincs történeti településhálózati következménye. 
 

b) Természeti, táji hatások    
A módosításoknak nincs természeti, táji hatása. Lásd a IV. fejezet Vizsgálatok és javaslatok c. 
fejezetében az egyes részterületeket bemutató táblázatok Tájrendezési, környezetvédelmi, zöldfelületi 
vizsgálat és javaslat szövegrészét.  
 

c) Településkép feltárulásának változásai 
Jelen terv kapcsán, a településkép feltárulásának megváltozását okozó tényezők, egyik szempontja, 
hogy beépítéssel járnak vagy sem, másik, hogy a jelenlegi településképet javítja vagy rontja, illetve 
mennyire illeszkedik környezetéhez. A módosítások okán a településkép kismértékben változik, mert 
az 1.sz. terület nemcsak, hogy beépül, hanem a beépítés mértéke megnő, a zöldfelület mértéke 
csökken. 

d) Régészeti emlékek feltárhatóságának, megmaradásának, bemutathatóságának vagy 
pusztulásának lehetőségei 

A 314/2012.(XI.8.) Korm.rend. szerinti 37.§ ún. előzetes tájékoztatási szakaszban a Forster Gyula 
Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ információkat szolgáltatott digitális 
formában a régészeti örökségeket és a műemléki értékeket illetően. Ezen adatszolgáltatás szerint 
jelen részterületen nem található sem műemlék, sem régészeti örökség. 
A régészeti lelőhely érintettségre az országos előírások és a HÉSz 100. § tartalmaz előírásokat a 
régészeti értékvédelemre vonatkozóan. 
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e) Történeti térbeli rendszerek alakulása 
A tervezés során településhálózati elemek nem változnak. Településtörténeti szempontból jelen 
fejlesztés a történeti rendszerek szempontjából nem jelent változást.  

 

f) Műemléki együttesek, műemlékek eszmei, használati és esztétikai jelentőségének alakulása 
a tájban, településszerkezetben, épített környezetben, a település életében  

A tervezési területeken történő módosítások nem érintenek műemléket, műemléki környezete, illetve 
helyi védelem alatt álló épületeket.  
 

g) Műemlékek megújulásának és fenntarthatóságának gazdasági esélyei 
A tervezési területeken történő módosítások nem érintenek műemléket, műemléki környezete, illetve 
helyi védelem alatt álló épületeket.  

h) Településkarakter változásainak hatásai 
Jelen terv kapcsán, a településkép feltárulásának megváltozását okozó tényezők, egyik szempontja, 
hogy beépítéssel járnak vagy sem, másik, hogy a jelenlegi településképet javítja vagy rontja, illetve 
mennyire illeszkedik környezetéhez.  

i) Környezeti terhelések és az épített örökség műszaki állapotának összefüggései 
A tervezési területeken történő módosítások nem érintenek műemléket, műemléki környezete, illetve 
helyi védelem alatt álló épületeket.  

j) Folyamatok irányítása, visszafordíthatósága 
A módosítással érintett területeken lévő környezeti állapotok nem indokolnak olyan folyamatok 
elindítását, amelyeket irányítani, visszafordítani szükséges.  
 

k) Kárenyhítés lehetősége, költsége, illetve ellentételezések lehetőségei 
Csömör Nagyközség Helyi Építési Szabályzata a rendelkezik, mind a védett épületek, mind a 
régészeti lelőhelyek védelméről. A régészeti leletek kezelését a kulturális örökségvédelemi törvény, 
szabályozással, illetve örökségvédelmi bírság kiszabásának lehetőségével biztosítja. 

 
4. KÖZÉRTHETŐ, EGYÉRTELMŰ ELBÍRÁLÁSRA ALKALMAS ÖSSZEFOGLALÓ  
 
Jelen tervmódosítás célkitűzései az érintett lakosság életkörülményeiben, alapellátásban jelent pozítív 
változást. A lakóterület beépülésével beépíthető lakótelkek alakulnak ki, amely a lakosszám kismértékű 
növekedését teszi lehetővé. 
 

 
5. NYILATKOZAT 
 
A tervezett megoldás megfelel az örökségvédelmi jogszabályoknak és hatósági előírásoknak. 
A 314/2012.(XI.8.) Korm.rend. szerinti 37.§ ún. előzetes tájékoztatási szakaszban a Forster Gyula 
Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ információkat szolgáltatott digitális formában 
a régészeti örökségeket és a műemléki értékeket illetően. Ezen adatszolgáltatás szerint jelen 
részterületen nem található sem műemlék, sem régészeti örökség. 
Az Örökségvédelmi Hatástanulmány készítője Csömör Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és 
Szabályozási Terve módosítása részterületekre c. tervének vezető településtervezői Horváth Adrienne 
(TT/1 13-1095) jogosultsággal rendelkezik, így a 395/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet 3.§ b) pontja 
értelmében jelen tanulmány elkészítésére jogosult. 
 

Budapest, 2016. július 15.  

               
  Horváth Adrienne  vezető településtervező  
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TERVIRATOK 
 
 

Csömör Nagyközség Helyi Építési Szabályzat – kivonat 

(lakóterület, településközpont vegyes terület előírásai) 
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HÉSz 3.sz. melléklet 4.sz. táblázata – kivonat Vt-2/1 építési övezetre 
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HÉSz 3.sz. melléklet 3.sz. táblázata – kivonat Lke építési övezetre 
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HA TERVSTÚDIÓ Településtervezési Építészeti Tanácsadó Kft.
1116 Budapest Zsurló köz 5.   ha@haterv.hu    +36‐30/236‐3295 

 

ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYEZTETÉSI TERVDOK. -  314/2012.(XI.8.) KORM. RENDELET 41.§ EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS 
 

CSÖMÖR NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 
ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA RÉSZTERÜLETEKRE  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HELYI  ÉPÍTÉS I  SZABÁLYZAT    
ÉS  

SZABÁLYOZÁSITERVMÓDOS ÍTÁS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

A tervdokumentáció digitálisan megtekinthető:   http://csomortervmod2016.blogspot.hu/ 
 

 
 
 

2 0 1 6 .  J Ú L I U S  H Ó
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JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 
 
 

RENDELET-TERVEZET!!!!! 
 

Csömör Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2016. (……) Kt. sz. rendelete1  

Csömör Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
Csömör Nagyközség Helyi Építési Szabályozásáról szóló 1/2014. (I.16.) rendelete módosításáról 

 
Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
6/A.§ (3) bekezdésében és a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 1. 
pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 314/2012.(XI.8.) kormányrendelet 28.§ (1), 
41.§-ban foglaltak szerint és a 9. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró szervek 
véleményének kikérésével, Csömör Nagyközség Helyi Építési Szabályzatának (Továbbiakban: HÉSz) 
jóváhagyásáról szóló 1/2014. (I.16.) rendeletét a következők szerint módosítja: 
 
1. § A HÉSz 24.§ az alábbi rendelkezéssel egészül ki: 
„(7) A Vt-4/1 jelű építési övezetben:  

a) telkenként több főépítmény elhelyezése megengedett, amely(ek)ben  
b) kizárólag alapintézményi funkciójú és vagy kereskedelmi és szolgáltató rendeltetésű épületek 
helyezhetők el.  
c) Lakó rendeltetés az építési övezetben nem megengedett.  

 
2. § A HÉSz 3.sz. melléklet 4.sz. táblázata az alábbi sorral egészül ki: 
 
Építési 
övezet 
jele  

Kialakítható 
legkisebb 
telekméret  

Legkisebb 
utcai telek-
szélesség  

Legkisebb 
telek-

mélység 

Beépítési 
mód  

Meg-
engedett 
legnagyobb 
beépített-
ség  

Főrendelte-
tésű épület 

meg-
engedett 

legnagyobb 
építmény-

magassága 

Fő-
építmény 

meg-
engedett 

leg-
magasabb 

pontja 

Kiegészítő 
rendeltetésű
építmény 
meg-
engedett 
legkisebb-
legnagyobb
építmény-
magassága

Leg-
kisebb 
zöld-
felület  

m2 m m  % m m m % 

Vt- 
4/1 

2000 25 90 SZ 65 12,0 - - 15 

 
 
 
3. § A HÉSz kiegészül az alábbi melléklettel: 

 
1. melléklet –Szabályozási tervmódosítás tervlapjai. 

 
 
  

                                                      
1 az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) 

Kormányrendelet (továbbiakban: OTÉK) 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi 
követelményeinek és jelmagyarázatának figyelembevételével készült 
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4. § Záró rendelkezések 
 

(1) Ez a rendelet az állami főépítészi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnak és az érintett 
államigazgatási szerveknek történt közlést követő 5. napon, de legkorábban az elfogadást követő 
15. napon lép hatályba. 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Csömör Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testületének 1/2014. (I.16.) rendeletének 1. sz. mellékletét képező SZT rajzszámú 
Csömör Nagyközség Szabályozási tervének a jelen rendelet 1. mellékletét képező SZT-1/M,        
SZT-2/M és SZT-3/M szabályozási tervmódosítások területeire vonatkozó szabályozási elemei. 

(3) E rendelet előírásait a hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni. 
(4) E rendelet belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2030 06/123/EK 

irányelvnek való megfelelést szolgálja. 
 
 
Csömör, 2016. ……..….. 
 
 
 
 
……………………………………………                            …………………………………… 
 Fábri István  d r. Katona Péter 
 polgármester  jegyző 
 
 
1. melléklet a …./2016. (……) önkormányzati rendelethez 
 

Rajzszám Rajz megnevezése Méretarány 

SZT-1/M 
Szabályozási tervmódosítás – 0138/73 hrsz délkeleti határán az ún. 
Laki sarok melletti területre 

M=1: 4000 

SZT-2/M 
Szabályozási tervmódosítás – Vadkerti Zs. utca - Rozmaring utca - 
Széchenyi utca - Vadkerti köz - által határolt területre 

M=1: 2500 

SZT-3/M 
Szabályozási tervmódosítás – Móricz Zsigmond u.-tól délre 
kiszabályozott lakó- és erdőterületre 

M=1: 3000 
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