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ALÁTÁMASZTÓ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK 
 

I. TERVI ELŐZMÉNYEK, ÁLLAMIGAZGATÁSI, PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS  
 
Csömör Nagyközség Önkormányzatának megbízásából Csömör Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és 
Szabályozási tervének módosítása (SZT-4/M ) az ún. Edloman lakóterületre (Tinódi u. Keleti oldala) c. tervet 
a HA Tervstúdió Településtervezési Építészeti Tanácsadó Kft. készíti (Tervszám: 24/2017), az 
Önkormányzat kezdeményezésben és költségviselésben.  
 
A tervmódosítást az Önkormányzat a 314/2012.(XI.8.) Korm. rend. 42/A.§ szerinti ún. állami főépítészi 
eljárás keretében véleményezteti az állami főépítésszel, valamint Csömör Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testületének a „Partnerségi egyeztetés szabályairól” szóló 2017 évi Önkormányzati rendelete 
szerinti Partnerekkel. 

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.) rendelet.  

 
Jelen módosítás tervezési feladata prioritás szempontjából nagyon fontos a település ún. Edloman 
lakóterületének beépülése érdekében, mert építéshatósági szempontból folyamatos bizonytalanságot szül a 
meglévő szabályozási helyzet. Ez az oka annak, hogy a település a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 
egyeztetése alatt álló „Csömör Nagyközség Településszerkezeti tervének és Helyi Építési Szabályzatának 
felülvizsgálata és módosítása” c. terv részfeladatai közül e tervezési feladat kiemelésre került és módosítása 
önállóan kerül a település egészére vonatkozó felülvizsgálat közben egyeztetésre és jóváhagyásra.  
 
Fentiek értelmében jelen tervmódosítás során Csömör Nagyközség Helyi Építési Szabályzata kerül 
módosításra csupán az Edloman lakóterület telkeire vonatkozó építési helyek és a szabályozási előírások 
harmonizálása tekintetében. Mivel módosítás az előírások, az övezetek fő jellegét és nagyságrendjét érintően 
nem történik, indokolt, hogy jelen módosítás csupán a Partnerek és az állami főépítész véleményének 
megkérésével kerül lefolytatásra, a 42/A.§ szerinti ún. állami főépítészi eljárás keretében. 
 
A tervezési munka egyeztetésének elvét Csömör Nagyközség főépítésze Király Noémi személyes egyeztetés 
keretében leegyeztette Pest Megyei Kormányhivatal állami főépítészi irodájával. E megbeszélés alapján jelen 
tervmódosítás államigazgatási egyeztetése a „településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 42/A.§ szerinti ún. állami főépítészi 
eljárás keretében történik.  
 
Az egyeztetés menete: Az állami főépítészi egyeztetés előtt le kell folytatni a tervmódosítás Csömör 
Nagyközség Partnerségi rendelete szerinti Partnerségi egyeztetését. A Partnerségi egyeztetésre a 
településrendezési eszköz módosításának tervezete, illetve jelen tervdokumentáció kerül. 

 
Az állami főépítészi egyeztetésre kerülő tervdokumentációnak a Partnerségi egyeztetést lezáró önkormányzati 
döntést, a településrendezési eszközök tervezetét, a tervezett módosítás rövid összefoglalását és indoklását 
és az alátámasztó javaslatot kell tartalmaznia.  
 
Jelen tervdokumentáció 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, valamint a 314/2012. (XI.8.) Korm.rendelet 3/A.§ (2) és 3/C.§ szerinti az 
önkormányzati főépítészi feljegyzésben rögzített tartalom (Lásd Terviratok 1. melléklet!)  
figyelembevételével készült!  
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II. A TERVEZÉSI RÉSZTERÜLET, A MÓDOSÍTÁS CÉLJA ÉS INDOKLÁSA 
 
 
Csömör belterületének keleti határán található, részben, kismértékben beépített, de folyamatban lévő 
beépülés alatt álló lakóterülete a Tinódi utca keleti oldalán fekvő ún. Edloman lakóterület, amelyen 
jellemzően 2017 évelején kezdődtek az építkezések. A építési tervezési folyamat során kiderült, hogy 
az épület helyének meghatározására nem minden esetben elég a HÉSz szöveges előírása, ezért az 
építés hatóság bizonytalanná vált az engedélyezés során. A kétséges helyzet feloldása érdekében 
szükséges az építési helyet meghatározó előírás pontosítása, hogy a területen minden félreértést 
elkerülve építkezhessenek a tulajdonosok, az építési helyet meghatározó előírás pontosítására van 
szükség.  
 
A pontatlanságot az okozza, hogy a területre az építési helyet pontosan a 2009-ben készült rendezési 
terv – jóváhagyás: 16/2009 (VIII.1.) Kt. rendelet) szabályozási tervi melléklete határolta le. Csömör 
Nagyközség Helyi Építési Szabályzatának 2014 évi egységes szerkezetbe hozásakor és részbeni 
felülvizsgálatakor a rendezési tervet úgy integrálták a tervezők a HÉSZ-be, hogy a rajzi melléklet helyett 
a szabályozási tervlapon lévő építési helyet szöveges szabályozással írták körül és szövegesen 
építették be a HÉSz-be. Ennek jóváhagyásakor pedig a 2009-ben elkészített Edloman terület 
Szabályozási tervlapját hatályon kívül helyezték. (Csömör Nagyközség Önkormányzat 1/2014. (I.16.) 
számú Kt. rendelete Csömör Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról 101.§.(2) bek. k) pont.) 
(A 2014 évi felülvizsgálattal hatályon kívül helyezésre került 2009-ben jóváhagyott rendezési terv 
Szabályozási tervlapját jelent tervdokumentáció Terviratok: 1. melléklete mutatja be.) 
 
Annak érdekében, hogy a területen minden félreértést elkerülve építkezhessenek a tulajdonosok, az 
építési helyet meghatározó előírás pontosítására van szükség. 
 
Fentiek értelmében Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 148/2017. (VI.29.) Kt. 
számú határozatában döntött arról, hogy az ún. „EDLOMAN” területekre vonatkozó építési helyek 
pontosítása szükséges, és elindítja a Csömör Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról szóló 1/2014. 
(I.16.) számú Kt. rendelet részterületre vonatkozó módosítását a 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet 
32.§(6a) bekezdésének megfelelően, az ún. állami főépítészi eljárás keretében. Az Önkormányzati 
határozatot lásd a Terviratok: 2.mellékletében. 
 
A tervmódosítás során a 2014-ben hatályon kívül helyezett, 2009-ben jóváhagyott Szabályozási tervlap 
újra szerkesztésre kerül és beépül a hatályos Helyi építési Szabályzat mellékleteként a Szabályozási 
tervlapok közé. 
 
 
A 314/2012. Kormányrendelet 32.§ (6a) bekezdése d) pontjának értelmében történő ún. állami 
főépítészi eljárás lefolytatásnak jogszabályi indokai az alábbiak: 
 
„314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 32.§(6a) A településrendezési eszköz egyeztetése állami főépítészi 
eljárás szerint történik, amennyiben a településrendezési eszköz módosítása: 

a) magasabb szintű jogszabályi változás átvezetése, érvényesítése, valamint jogszabályi 
harmonizáció érdekében történik, a 28. § (4) bekezdésében foglalt eset kivételével; 

b) elírás javítása, rajzi feldolgozásból, méretarányból adódó pontatlanság javítása érdekében történik; 
c) helyi építési szabályzatban meghatározott szabályozási elem pontosítása érdekében történik, az 

alábbi esetekben: 
ca) szabályozási vonal kialakult állapotnak megfelelő módosítása, vagy szabályozási vonal 

vonalvezetésének módosítása, amely következtében a szabályozási szélesség nem csökken, 
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vagy a már meglévő közterület szabályozási szélességének csökkentése 10%-nál kisebb 
mértékű és a megmaradó szabályozási szélesség legalább 12 méter, amely a 
településszerkezeti terv módosítását nem teszi szükségessé, 

cb) övezet, építési övezet határának a módosítása, amely a településszerkezeti terv módosítását 
nem teszi szükségessé, vagy 

cc) építési hely, építési határvonal vagy építési vonal módosítása; 
d) helyi építési szabályzatban meghatározott előírás pontosítása érdekében történik az építési 

helyet meghatározó előírás módosítása; vagy 
e) a településképi rendelettel történő összhang megteremtése érdekében történik.” 

 
 
Jelen esetben tehát az ún. Edloman területre a korábbi 2009-ben elkészült Szabályozási tervlapon 
ábrázolt építési helyek feltüntetésre kerülnek a Szabályozási tervet, e területre (az építési helyek 
feltüntetésével) módosító Szabályozási tervlapra (SZT-4/M). E tervlapon az időközben digitális 
adatszolgáltatásban megkapott régészeti lelőhelyek határvonalai kerülnek feltüntetésre. 
(Megjegyzendő, hogy a jelen tervhez 2017-ben megkapott digitális adatszolgáltatás által érintett telke 
megegyeznek a 2009-ben jóváhagyott Szabályozási terven érintett telkekkel!!). Az így elkészített 
Szabályozási tervlap Csömör Helyi építési Szabályzatának Szabályozási tervi melléklete lesz, „SZT-
4/M” tervszámmal. 

 
 

A TERV TARTALMA: 
 
Jelen tervdokumentáció 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, 
valamint a 314/2012. (XI.8.) Korm.rendelet 3/A.§ (2) és 3/C.§ szerinti az önkormányzati főépítészi 
feljegyzésben rögzített tartalom (Lásd Terviratok 1. melléklet!)  figyelembevételével készült!  
 
Fentiek szerint tehát jelen tervdokumentáció tartalmára előírt követelményeket az önkormányzati 
főépítész határozza meg. A tartalmat és indoklását a főépítész feljegyzésben rögzítette, e Feljegyzést 
lásd a tervdokumentáció mellékletében, Terviratok: 1 mellékletében! 
 
A Főépítészi Feljegyzés jelen terv tartalmára vonatkozó meghatározását röviden összefoglalva 
elmondható, hogy jelen tervmódosítás keretében elkészülő (SZT-4/M) Szabályozási tervlapra 
csupán a korábban hatályon kívül helyezett Szabályozási tervlapon szereplő építési helyek 
kerülnek, a HÉSz előírásai tekintetben a HÉSz szövegezés pontosítása történik az érintett Lke-4/1 
építési övezetre vonatkozóan, illetve az építési hely meghatározása a jelenlegi elő, oldal, 
hátsókert előírásai helyett a Szabályozási tervlapra való hivatkozással történik. Tehát jelen 
tervmódosítás során szakágakat érintő munkarész vizsgálata (közlekedés, közmű, 
környezetvédelem) nem szükséges. Hiszen a korábban jóváhagyott tervhez képest nem történik 
módosítás, csupán annak jelenleg hiányzó elemei kerülnek visszaépítésre.   
 
A tervezési terület: 
A tervezési terület tulajdonképpen ugyanaz– ún. Edloman lakóterület - amelyre a 2009-es terv készült.  
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III. ALÁTÁMASZTÓ VIZSGÁLATOK ÉS JAVASLATOK  
 

HÉSZMÓDOSÍTÁS Az ÚN. EDLOMAN LAKÓTERÜLET TERÜLETÉRE  

HÉSZ 
SZT 
mód. 

Feladat: A korábbi 2009 Szabályozási tervlapon szereplő építési hely visszaépítése a területre készülő 
Szabályozási tervmódosítás SZT-4/M tervlapjára, ennek értelmében a HÉSz erre vonatkozó 
előírásának módosítása. 
 

VIZSGÁLATOK ÉS JAVASLATOK: 
Tervezési terület lehatárolása, fekvése, településszerkezeti kapcsolatai: A tervezési terület a 
belterület keleti határán fekvő, kisrészben beépített, jellemzően beépítés nélküli lakóterület. A terület 
beépítése folyamatban van, amelyet megakaszt az előírások építési helyet jelentő pontatlansága. 
Miután a terv csak a szabályozás technika szempontjából kerül módosításra így alátámasztó 
vizsgálatok és javaslaton nem szükségesek jelen pontosítást jelentő HÉSz és SZT módosításhoz. 

 

TSZT, HÉSz és SZT: Csömör Nagyközség településrendezés eszközei Lke-4/1 építési övezetbe 
sorolja jelen Edloman lakóterületet.  
HÉSz és SZT módosítás: A módosítás során a beépítési paraméterek nem kerülnek módosításra. 
Hész és SZT csak az építési hely tekintetében szabályozás technikailag módosul, azaz a szöveges 
megfogalmazás helyett rajzi pontos építési helykijelölés történik, amely megfelel a 2009-ben 
jóváhagyott Szabályozási tervlapon rögzített építési helykijelölésnek, amelyet a 2014-es egységes 
szerkezetbe hozott TRE hatályon kívül helyezett és szövegesen épített be a HÉSz-be.  

 

A HÉSZ módosítás a hatályos előírásai az alábbiak szerint kerül módosításra,  
a módosításra kerülő szövegrészeket lásd szürkeháttérrel kiemelve!  

(a Hész rendeletmódosítás pedig lásd a jóváhagyásra kerülő rendeltben!!) 
 

1/2014. (I.16.) Csömör Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének rendelete 
Csömör Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról 

HÉSZ – kivonat (módosítással érintett szövegrészek) 
 

2.KERTVÁROSIAS LAKÓTERÜLET 
építési övezet (Lke) előírásai 

20. § 
(1) A területen főrendeltetésként elsősorban a laza beépítésű, összefüggő nagy kertes, több önálló 

rendeltetési egységet magába foglaló, 7,5 méteres épületmagasságot meg nem haladó 
lakóépületek helyezhetők el. 

(2) Az Lke-4/1 építési övezetben 
a) kizárólag egy főrendeltetésű épület helyezhető el, 
b) kivételesen sem helyezhető el: sportépítmény, a terület rendeltetésszerű használatát nem 

zavaró hatású egyéb gazdasági építmény. 
„ c) az építési helyre vonatkozó előírásokat a 4. számú melléklet tartalmazza.” 

(3) Az M0-tól délre eső kertvárosi lakóterületeken (Majorszegi dűlő) telekmérettől függetlenül 
kizárólag csak egy fő rendeltetésű főépítmény helyezhető el, melyben kialakítható két 
rendeltetési egységből kizárólag csak egy lehet lakás rendeltetési célú. 

(4) Az egyes építési övezetekben a telkekre és építményekre vonatkozó jellemzőket a HÉSZ 3. 
számú melléklete szerinti 3. számú táblázat értékeinek alkalmazásával kell meghatározni. 

HÉSz 2.sz. melléklet 1.sz. táblázat utolsó előtti és azelőtti sorai: 
 

Előkert méretek a kertvárosi lakóterületek építési övezeteiben 
Utcanév Építési övezet jele Előkert mérete 
szabályozás szerinti új utca Lke-4/1 10,0 méter 
063/93 hrsz-ú utca É-i oldalára eső teleksor Lke-4/1 10,0 méter 
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ÖRÖKSÉGVÉDELEM 
 

E területre vonatkozóan a Régészeti adatszolgáltatást a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal 
Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 2017. márciusában megküldte meg úgy, mint: Csömör,        
25784. az. sz. Bab-földek nevű régészeti lelőhely. (Az adatszolgáltatást lásd az alábbi térképen) 
 

A régészeti területet bemutató rajzi lehatárolás alapján elmondható, hogy jelen tervmódosítás tervezési 
területein műemlék nem található, de régészeti lelőhellyel érintett.  
 

A változtatási szándék, azaz a tervezett módosítás/pontosítás Örökségvédelmi szempontból 
semlegesnek tekinthető, a lehatárolás nem változott.  
 

Az adatszolgáltatás szerint került a régészeti lelőhely feltüntetésre a Szabályozási tervlapra. Meg kell 
jegyezni, hogy a régészeti lelőhellyel érintett ingatlanok jegyzéke nem változott a 2009-ben jóváhagyott 
Szabályozási terven lehatárolt régészeti lelőhelyhez képest!  
 
 

Budapest, 2017. november 11.  

  
 Horváth Adrienne  
 vezető településtervező 
 
 

Pest Megyei Korm.hivatal Érdi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály  
- régészeti adatszolgáltatás – 2017. március 

Csömör, 25784. az. sz. Bab-földek nevű régészeti lelőhely 
Lelőhelyszám: 17. -  Név: Bab-földek HRSZ: 063/45, 063/46, 075/9, 075/13, 075/14, 075/17, 075/18, 
075/25, 075/26, 075/27, 075/28, 075/29, 075/30, 075/31, 075/32, 075/33, 075/34, 075/35, 063/44, 
063/43, 063/42, 063/41, 063/40, 063/39, 063/38, 063/30, 063/29, 063/28, 063/27, 063/26, 063/25, 
063/24, 063/23, 063/22, 063/21, 063/20, 063/19, 063/17, 063/16, 063/15, 063/14, 061/2, 061/1, 063/37, 
064/2, 059/1, 075/36, 063/34, 063/36, 063/50, 063/49, 063/48, 063/47 
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TERVIRATOK 
 

1. melléklet – Az ún. Edloman terület hatályon kívül helyezett Szabályozási tervlapja 
(Készítette For-ma Kft 2008.) 
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2. melléklet – Képviselő-testületi döntés a HÉSz és SZT módosításról 
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3. melléklet – Önkormányzati főépítész tartalmat meghatározó feljegyzése 
 

 

Önkormányzati Főépítészi Feljegyzés -  A terv tartalmáról 
 

CSÖMÖR HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK 
MÓDOSÍTÁSA (SZT-4/M) AZ ÚN. EDLOMAN LAKÓTERÜLETRE  

 

A 2017. január 1-én életbe lépő jogszabályváltozások adta új jogi környezet nagyobb szabadságot 
enged a települések önkormányzatainak többek között pl. abban, hogy a tervdokumentációk tartalmára 
előírt követelményeket az önkormányzati főépítész határozza meg indoklással, amely tartalmat és 
indoklást a főépítésznek feljegyzésben szükséges rögzítenie. E feljegyzést pedig szerepeltetni kell a 
tervanyag mellékletében. Az alábbiakban részletezett előírások szerint került jelen Feljegyzés 
megfogalmazásra. 
 
Településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm.rend.: 
3/A. § (2) szerint:  
„A megalapozó vizsgálat tartalmát a tervezési terület, a tervezési feladat és a tervezési cél 
figyelembevételével aktualizálni kell olyan módon, hogy a szükséges tartalmat és annak 
részletezettségét az önkormányzati főépítész írásban határozza meg.” 
 
3/C. § alapján: 
„Az önkormányzati főépítész tartalmat meghatározó feljegyzése, valamint az elhagyott tartalmi elemek 
indokolása a készülő megalapozó vizsgálat, alátámasztó javaslat mellékletének részét képezi.” 

 

Indoklás a tervdokumentáció tartalmi követelményének megállapításához: 
Jelen tervdokumentáció készítése során az általános tervezési célt bemutató és a módosítást igénylő 
leíráson kívül nem szükséges részleteiben kidolgozott településtervezési munkarész, illetve szakági 
(közlekedés, közmű, táj- és környezetvédelem) munkarészek elkészítése, hiszen a tervmódosítás nem 
okoz változás sem a településrendezési, sem a szakági munkarészek tekintetében.  
 

Összefoglalva a szakági (közlekedés, közmű, környezetvédelem) munkarészek tekintetében jelen 
tervmódosítás az államigazgatási szervek feladatait nem érintő módosításoknak tekinthetők, 
ennek okán jelen tervmódosítás kapcsán nem szükséges majd e munkarészeket elkészíteni.  
 

A tervezési feladat kapcsán: 
Jelen tervmódosítás során az ún. Edloman lakóterületre - a 2014-ben hatályon kívül helyezett - 2009-
ben jóváhagyott Szabályozási tervlap újra szerkesztésre kerül és beépül a hatályos Helyi építési 
Szabályzat mellékleteként a Szabályozási tervlapok közé. A területet érintő egyéb változás nem 
történik. A tervezési terület érintő régészeti lelőhely feltüntetése jelen tervmódosítás során a 2017. 
márciusi örökségvédelmi digitális adatszolgáltatás szerint történik, amely a régészeti lelőhellyel érinett 
ingatlanok tekintetében nem módosult a 2009-ben és a 2014-ben jóváhagyott SZT tervekhez képest 
A módosítás annak érdekében szükséges, hogy a területen minden félreértést elkerülve 
építkezhessenek a tulajdonosok. Az építési helyet meghatározó előírás pontosítására van szükség úgy, 
hogy jelen Szabályozási tervmódosítással újra rajzi meghatározással kerül szabályozásra az építési 
hely.  

Csömör, 2017. november 8.                                                                            
 Király Noémi - önkormányzati főépítész  
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HA TERVSTÚDIÓ Településtervezési Építészeti Tanácsadó Kft.
1116 Budapest Zsurló köz 5.   ha@haterv.hu    +36-30/236-3295 

 

ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZI TERVDOKUMENTÁCIÓ -  314/2012.(XI.8.) KORMÁNYRENDELET 42/A.§ ELJÁRÁS 
PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 

 
CSÖMÖR NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 
ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA (SZT-4/M) AZ 

ÚN. EDLOMAN LAKÓTERÜLETRE (TINÓDI U. KELETI OLDALA) 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HELYI  É PÍTÉ SI  SZA B ÁLYZ A T  
ÉS  

SZ AB ÁLYOZ Á SI TER VM Ó D O S Í T Á S                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2 0 1 7  N O V E M B E R  H Ó  
 
 

JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ – Rendelet-tervezet!!! 
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Csömör Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2017. (……) 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 20.§ (2) bekezdés az alábbi rendelkezéssel egészül ki: 
„(c) az építési helyre vonatkozó előírásokat a 4. számú melléklet tartalmazza.” 
 
2. § A HÉSz 2.sz. melléklet 1.sz. táblázatából az alábbi sorok törlésre kerülnek: 
 

Előkert méretek a kertvárosi lakóterületek építési övezeteiben 
Utcanév Építési övezet jele Előkert mérete 
szabályozás szerinti új utca Lke-4/1 10,0 méter 
063/93 hrsz-ú utca É-i oldalára eső teleksor Lke-4/1 10,0 méter 
 
3. § A HÉSz kiegészül az alábbi melléklettel: 

 

1. melléklet –Szabályozási tervmódosítás tervlapja. 
 
4. § Záró rendelkezések 
 

(1) Ez a rendelet az elfogadást követő 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-4/M 
szabályozási tervmódosítás 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, 2017. ……..….. 
 
……………………………………………                            …………………………………… 
 Fábri István  dr. Katona Péter 
 polgármester  jegyző 
 
1. melléklet a …./2017. (……) önkormányzati rendelethez 
 

Rajzszám Rajz megnevezése Méretarány 

SZT-4/M Szabályozási tervmódosítás – Csömör, ún. EDLOMAN lakóterületre M=1: 1000  
 

                                                        
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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