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Bevezetés - Javítással érintett szabályozási elemek
Dunakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. 141/2013.(V.30.) megtartott nyílt
ülésén döntött a város területére hatályos, Dunakeszi Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló
64/2012.(XII.19.) sz. ÖK rendelettel elfogadott (továbbiakban:HÉSZ), annak hatályba lépése óta
történt alkalmazása során észlelet hibák javításának szükségességéről.
A javítás a Helyi Építési Szabályzat szövegét három eltérő helyen,
 a IV. Fejezet Beépítésre szánt területek előírásai, 1. Lakóterületek, 1.3. Általános előírások
20.§(2)c), valamint 5. Vegyes területek, 5.2. rendeltetés 29.§(1)a),af.) pontokon,
 a VI. Fejezet Beépítésre szánt területek előírásai, 16. Szennyvíztisztító területének (K-szt)
előírásairól szóló 43.§ (2) bekezdése, valamint
 a VI. Fejezet, Közművek, 3. Szennyvízelvezetés, 3.2. Szennyvízkezelés, elhelyezésről szóló
92.§(5)b), és (6) bekezdése jogszabályi helyeken,
továbbá M=1:1000 térmértékű szabályozási tervlapot két eltérő helyen érinti
 a HÉSZ 1. számú melléklete.
A javítást érintő tárgykörök:
 A nevelési-, oktatási intézmények elhelyezhetőségének pontosítása,
 Szennyvíztisztító védőtávolságának normaszövegben eltérően számszerűsített hivatkozások
törlése az érintett joghelyeken.
 A 4218 hrsz-ú ingatlant (Alsótabán) érintő övezethatárhoz kapcsolódó birtokhatár javítása,
 A 0134 hrsz-ú ingatlant (Székesdűlő gazdasági terület) érintően szabályozási vonal jelölése.

A HÉSZ módosítás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban:TJ) előírásai szerinti eljárási-, és tartalmi
követelmények szerint, tárgyalásos véleményezési eljárás keretében készül.
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„8. A helyi építési szabályzat
11. §
(4) A helyi építési szabályzathoz el kell készíteni az 1. melléklet szerinti megalapozó vizsgálat építés helyi
rendjének megállapításához szükséges részét és a 3. melléklet szerinti alátámasztó javaslatot, a 16. § (4)-(6)
bekezdésében foglaltak figyelembevételével.
…
(6) Az 1. és a 3. mellékletben meghatározott tartalom elemei összevonhatók, fejezeten belül
átcsoportosíthatók, bővíthetők, egyes részelemei a településrendezési feladatnak megfelelően a tervezési
terület adottságainak figyelembevételével indokolt esetben elhagyhatók.
…
11. A településrendezési eszköz módosítása
16.§
(5) Helyi építési szabályzat - a főváros estében a kerületi építési szabályzat - készítése vagy módosítása
esetén a megalapozó vizsgálatot és az alátámasztó javaslatot - amennyiben korábban készült - az időközben
bekövetkező változásokra tekintettel kell aktualizálni. Abban az esetben, ha nem készült korábban e
rendelet szerinti megalapozó vizsgálat és alátámasztó javaslat, azt el kell készíteni.
(6) Amennyiben a településrendezési eszköz nem a település egészére készül, úgy a megalapozó
vizsgálatot a településfejlesztés és településrendezés várható hatása szerinti területre kell elvégezni, a
szerkezeti összefüggések bemutatásával.
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I. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT
1. A HATÁLYOS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS MELLÉKLETEINEK MEGÁLLAPÍTÁSAI

1.

Szennyvíztisztító védőtávolsága

A HÉSZ készítését megelőző vizsgálatok során megállapítást nyert, hogy
 az elválasztott rendszerű hálózattal összegyűjtött szennyvizeket a városi, 096 hrsz-on
működő szennyvíztisztító telepen tisztítják meg. A szennyvíztisztító telep műszaki és
terheltségi állapotában már alkalmatlan volt az előírt határértékek betartására, részben a
növekedő terhelésigény miatt, részben az EU által megkövetelt szigorúbb tisztítási
határértékek miatt. A telep tisztítási hatékonyságának növelését és túlterheltségének
csökkentését határozták el, mely fejlesztések megvalósításához EU-s forrást vettek igénybe.
A fejlesztések megvalósulásával a telep kapacitását 12000 m3-re növelték és alkalmassá vált
a beérkező szennyvizeknek az előír határértéken belüli tisztítására.


A szennyvíztisztító telep átépítése a közelmúltban befejeződött, próbaüzeme lezárult. A
tisztított szennyvíz befogadója z Óceán árok, amely a vizet a Dunába szállítja. A
szennyvíztisztító üzemeltetője a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.



A szennyvíztisztító telep előzetesen figyelembe veendő védőtávolság igénye 300 méterben
határozható meg. A tényleges védőtávolság megállapítását a végleges használatbavételi
engedélyben kell rögzíteni. A szennyvíztisztító védőtávolsága a használatbavételi
engedélyezési eljárás keretében a jegyző kérésére a hatóságok véleményezése alapján
rögzítendő.

Fentiek alapján a HÉSZ szövegében az alábbi kapcsolódó rendelkezések kerültek elfogadásra:
 a VI. Fejezet Beépítésre szánt területek előírásai, 16. Szennyvíztisztító területének (K-szt)
előírásairól szóló 43.§ (2) bekezdése:
„A településen meglévő szennyvíztisztító telep védőtávolsága telekhatártól számított 150 méter, a
szennyvíztisztító védőtávolsága annak korszerűsítéséig nem csökkenthető.”

Megjegyzés:
Jelen bekezdésben a javaslattól eltérően, tévesen a 300 méter helyett 150 méteres védőtávolság
szerepel.


a VI. Fejezet, Közművek, 3. Szennyvízelvezetés, 3.2. Szennyvízkezelés,
elhelyezésről szóló 92.§(5)b), és (6) bekezdése jogszabályi helyeken
„(5) Védőtávolságon belül:
b.) már beépült területeken (Horgásztava Üh és az Éva utca, Rezeda utca, Rozmaring utcák
építési telkét érintő Lke/4 építési övezetekben) a szennyvíztisztító korszerűsítésével járó
védőtávolság lecsökkentéséig új épület és meglévő bővítése nem megengedett.
(6) A szennyvíztisztító telep figyelembe vett védőtávolság igénye 300 m, amely egyedi eljárással
felülvizsgálható, annak határozatában a használatbavételi engedélyben rögzített mértékkel
módosítható. A védőtávolságon belül ugyanazok a területhasznosítási korlátozások vonatkoznak,
mint ami a szennyvízátemelő műtárgyra.”

A HÉSZ 1. számú mellékletén, a szabályozási tervlapon a szennyvíztisztító védőtávolsága, mint
tájékoztató elem szerepel helyesen, mivel az érték nem a HÉSZ megalkotása során hozott
önkormányzati döntés eredménye, hanem mindenkor egyedi hatósági eljárásban kerül
meghatározásra. A tervlap javítása nem szükséges.
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Megjegyzés:
A bekezdés egyrészről számszerűsítve deklarálja a védőtávolság mértékét, azt követő tagmondatában
pedig feloldja ugyanazon előírást.
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2.

4218 hrsz -ú ingatlant érintő telekrendezés

A 64/2012.(XII.19.) sz. ÖK rendelettel elfogadott HÉSZ szabályozási tervének állapota:
A felülvizsgált szabályozási tervlap feldolgozása az Önkormányzat által adatszolgáltatott digitális
földhivatali alaptérkép adattartalma, a helyszíni vizsgálatok, valamint a hatályos szabályozási tervlap
szabályozási elemeinek összevetésével készült.
A helyszíni vizsgálatok alapján megállapítást nyert, hogy a vizsgált "közterületi" földrészlet
használata szerint építményekkel elépített. Az önkormányzattól kapott tulajdonosi kataszter szerint a
4228 hrsz-ú Alsótabán utca része a forgalomképtelen önkormányzati tulajdonnak. Ezen
ellentmondás feloldására vettük vizsgálat alá a szabályozási tervlap szabályozási elemeit, melyen a
közterület és építési telek összevonásának lehetőségéhez az előző bekezdésben ismertetett
szabályozási elemek szerepeltetése a szabályozási tervlapon elengedhetetlen.
kivágat a16/2008.(VI.09.) rendelet szabályozási
tervlap mellékletéből

Kivágat a 64/2012.(XII.19.) sz.HÉSZ szabályozási
tervlap mellékletéből

A 16/2008.(VI.09.) ÖK számú rendelettel elfogadott, Dunakeszi, HÉSZ felülvizsgálata az országos
jogszabályoknak megfelelően a közhiteles földhivatali alaptérkép felhasználásával készült. Irodánk az
önkormányzattól kapott adatszolgáltatásaként a 2011. június 3-ai földhivatali állapot digitális
állományát kapta.
A 16/2008.(VI.09.) ÖK számú rendelettel elfogadott, Dunakeszi, HÉSZ szabályozási tervlap állapot:
A 16/2008.(VI.09.) ÖK számú rendelettel elfogadott, Dunakeszi, HÉSZ szabályozási tervlap
mellékletén a 4218 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában nem látszik:
 a 4228 hrsz-ú Alsótabán utcának a 4218 hrsz-ú ingatlana felé húzódó "nyúlványát"
leválasztó szabályozási vonal,
 ezen nyúlványnak a 4218 hrsz-ú ingatlannal határos telekhatára.
A szabályozási tervlap kivágaton azonban a 4218 ingatlan a 4219 és 4220 hrsz-ú ingatlanokig nyúlik
és településközpont Vt-1/12 jelű, vegyes építési övezetbe sorolt.

Oldal:7

A szabályozási tervlap újraalkotásakor a hiteles alaptérképi állapot került figyelembe vételre. A
felülvizsgálat alatt álló szabályozási tervlap 4218 hrsz-ú telket érintő tartalma szerint szabályozási
vonal nem volt feltüntetve, a telek összevonásának szándéka nem volt kiolvasható a tervből. Tervező a
szabályozási tervlapon szereplő telekhatárok téves szerepeltetését hibaként kezelte.
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A 2011. június 3-ai földhivatali alaptérképi állapot:
A földhivatali alaptérképen jól látszik, hogy az Alsótabán utca 4218 hrsz-ú építési telke mellé
benyúló földrészlete a 2011-ben adott teleknyilvántartás szerint létezett, annak összevonása az
építési telekkel nem történt meg.
Tulajdonos a HÉSZ hatályba lépését követő időszakban jelezte a tulajdonában álló ingatlanával
kapcsolatos észrevételét, mely szerint a telek geometriája nem felel meg a valós állapotoknak.
Állítását igazolandó bemutatásra került egy 293/2012 ügyiratszámú, 2012. május 29-én kelt, a Pest
Megyei Földhivatal Földhivatala Dunakeszi Körzeti Földhivatalának határozata, mely az alábbi
megállapítást teszi:
"HATÁROZAT
A dunakeszi városban lévő 4218 és 4228 hrsz-ú földrészletek közös térképi határvonalait az ingatlannyilvántartási adatok és jogok változatlanul hagyása mellett a mellékelt változási vázrajz szerint kiigazítani
elrendelem, és egyben a nyilvántartáson való átvezetésről illetve a térképi határvonalak megváltoztatásáról
intézkedem.
...
"INDOKLÁS
Az érintett helyszín bejárásakor azt tapasztaltuk, hogy a jelenlegi hatályos állapot az eredeti, papír alapú DatR
nyilvántartási térkép a 4218 és 4228 hrsz-ú földrészletek határvonal ábrázolásának vonatkozásában eltérést
mutat a régi, analóg, papír alapú térképi ábrázolástól. Mindkét földrészlet térképi területe hibahatáron túli
eltérést mutat a nyilvántartott terület értékétől is.
Az érintet terület helyszíni bejárásakor azt tapasztaltuk, hogy a lekerített állapot az eredeti, papír alapú térképi
ábrázolásnak megfelelő birtoklási állapotot mutat, azaz az elhatárolás formája és méretei is megegyeznek az
1979 évi térképi szerkesztéskori állapotával.
...
A fenti tényállás alapján megállapítható, hogy a hatályos DatR alapú digitális EOV nyilvántartási térképet
szerkesztéséből adódó elsődleges térképezési hiba és másodlagos területszámítási hiba terhelte, mindezekből
következően a fentiek szerint határoztam."
kivágat a Földhivatal által kiadott változási vázrajzból
(2012.05.29. állapot)
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kivágat a 2011. június 3-ai állapot szerinti
földhivatali alaptérképből
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3.

0134 hrsz-ú ingatlant érintő szabályozás

A HÉSZ szabályozási tervlapjának feldolgozása az Önkormányzat által adatszolgáltatott digitális
földhivatali alaptérképen történt, mely a 2012. júniusi állapotot rögzítette. A felülvizsgálat során a
16/2008.(VI.09.) ÖK számú rendelet szabályozási tervlapján megjelenő szabályozási elemek
felülvizsgálata is megtörtént a tekintetben is, hogy annak mely elemei valósultak meg a 2011. júniusi
földhivatali telek nyilvántartási állapot szerint. Ezen feldolgozás során elmaradt, egy a 0134 hrsz-ú
ingatlant érintő, meg nem valósult szabályozási vonal érvényben tartása, azaz szabályozási tervlapon
történő jelölése.
Jelen javítás célja a belterületi határtól mért 10,0 méteres szabályozási vonal visszaállítása a 0134 hrsz
ingatlan vonatkozásában.
kivágat a16/2008.(VI.09.) rendelet szabályozási
tervlap mellékletéből

4.

kivágat a 48/2012.(XII.19.) ÖK számú rendelet
szabályozási tervlap mellékletéből

A nevelési-, oktatási intézmények elhelyezhetőségének pontosítása

A Helyi Építési Szabályzatban önálló építési vezetek kerültek meghatározásra a nevelési-, oktatási
intézmények elhelyezhetőségének vonatkozásában. Az e célra kijelölt ingatlanok a meglévő és az
Önkormányzat által a HÉSZ készítésének idején létesítési vagy bővítési szándékkal igénybevett
földrészletek, -Ai építési övezettel jelölve.
A HÉSZ alkalmazásának ideje alatt felmerült egyéb, nem önkormányzati kezdeményezésű nevelési
célú létesítmény kialakításának igénye, melyet az Önkormányzat támogat. Mivel nem volt cél ezen
típusú kezdeményezések ellehetetlenítése, így az Önkormányzat ezen elírásból adódó hiba
orvoslásával kívánja a jogszabályi alapjait fenntartani a Dunakeszin egyébként is hiánypótló
létesítmények elhelyezhetőségének lehetőségét.
2. HELYZETELEMZŐ ÉS ÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ

1./ Szennyvíztisztító védőtávolsága mértéke vonatkozásában - ELÍRÁSBÓL
2./ 0134 hrsz-t érintő szabályozás vonatkozásában - RAJZI FELDOLGOZÁSBÓL
3./ 4218 hrsz -t érintő telekrendezés vonatkozásában - RAJZI FELDOLGOZÁSBÓL
4./ Oktatási-, nevelési célú létesítmények vonatkozásában: - ELÍRÁSBÓL
történt hibából eredt.
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Mindhárom javítási szándék esetében megállapítást nyert, hogy azok megfelelnek a 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet 32.§.(6)d.) pont szerinti elírás javítása, rajzi feldolgozásból, méretarányból adódó
pontatlanság javítása érdekében történő módosítás kritériumainak, miszerint a

II. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT
1. HÉSZ ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVLAPJA ESETI JAVÍTÁSÁNAK JAVASLATA

1. Szennyvíztisztító védőtávolságának rendezési javaslata
A szennyvíztisztító telepek védőtávolságának megállapítása az adott vízkezelési technológiától
függően kerül megállapításra a mindenkor illetékes hatóságok által.
Dunakeszi Helyi Építési Szabályzata készítésének idején Dunakeszi szennyvíztisztító telepen
működő technológiája szerint a figyelembe vett védőtávolság 300 m volt, amely egyedi eljárással
felülvizsgálható, mely a korszerűsítés, kapacitásbővítés, avagy mindezek együttes megtörténte esetén
a működési engedélyről szóló használatbavételi engedélyben rögzített mértékkel módosítható.
Mivel a szennyvíztisztító védőtávolságának megállapítása nem a helyi önkormányzat kompetenciája,
ezért nincs is joga arra vonatkozóan rendelkezéseket megalkotni. Ennek okán került a HÉSZ
szabályozási tervlapi mellékletére a 300 méteres védőtávolság, mint tájékoztató elem a térképre.
Ezzel összhangban javasolt a rendelet szövegében is a számszerűsítés kerülésével
újrafogalmazni az érintett bekezdések szövegezését a térképi melléklet (szabályozási tervlap)
változatlan tartalommal való hatályban tartásával.
2. 0134 hrsz-ú ingatlant érintő szabályozás javításának javaslata
Az I. fejezetben ismertetett, meg nem valósult, a korábbi szabályozási tervlapon szerepeltetett 10,0
méteres közterületi kiszabályozás szabályozási vonalának visszajelölése javasolt, mely a
rendelet szövegének változtatását nem igényli.

3. 4218 hrsz -ú ingatlant érintő telekrendezés szabályozás javításának javaslata
Az I. fejezetben ismertetett földhivatali alaptérképi nyilvántartásból és adatszolgáltatásból eredő hiba
javításakor
a) a szabályozási tervlap alaptérképi állományát az érintett kivágaton cserélni kell a
földhivatal által adott telekalakítási vázrajzon ábrázoltakra és,
b) az új telekhatárok szerint a csökkentett közterület határán az övezeti-, valamint az
érintett építési telek új telekhatárán az építési övezet jelének áthelyezése javasolt, mely a
rendelet szövegének változtatását nem igényli.
4. Oktatási-, nevelési célú létesítmények szabályozása javításának javaslata
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Az I. Fejezetben ismertetett okokból a hivatkozott jogszabályi helyeken a kizárólagos szó
felcserélése az elsősorban kifejezéssel. a javítás kizárólag a HÉSZ normaszövegét érinti, annak egyéb
mellékletein módosítási szükségesség nem áll fenn.
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III. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK
1. Rendelet-tervezet
Dunakeszi Város Önkormányzat
........../2013. (.......) rendelete
Dunakeszi Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló
Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete
64/2012.(XII.19.) sz. rendelet javítására irányuló módosításáról
Dunakeszi Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV. törvény 16. §.
(1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
(továbbiakban: Étv.) 6. §. (1) és a 13.§.(1) bekezdésében, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településfejlesztési eszközökről, valamint, az egyes sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 32.§-ban és 42.§-ban foglaltakra figyelemmel, a 9.
számú mellékletben megjelölt véleményezési jogkörben eljáró szervek véleményének kikérésével az építési helyi
rendjének biztosítása érdekében Dunakeszi Város Építési Szabályzatának (továbbiakban: "R"), javítására
irányuló módosítását jóváhagyja és elrendeli annak alkalmazását.
1.§
(1) Jelen rendelet elválaszthatatlan melléklete az "R" 1.számú mellékletének javításáról szóló:
a.) 1. számú melléklet:M=1:1000 térmértékű, SZT1 jelű - 4218 hrsz-ú ingatlan vonatkozású- szabályozási
tervlap,
b.) 2. számú melléklet:M=1:1000 térmértékű SZT2 jelű - 0134 hrsz-ú ingatlan vonatkozású- szabályozási
tervlap.
2.§
(1) Az "R" IV. Fejezet Beépítésre szánt területek előírásai, 1. Lakóterületek, 1.3. Általános előírások
20.§(2)c) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
"20.§
(2)c) elsősorban az Lke-Ai, Lk-Ai építési övezetekben a városrészt szolgáló közösségi célú oktatási-,
nevelési, egészségügyi-, szociális-, sport-, hitéleti -kivétel templom- rendeletetésű épület,"
(2) Az "R" IV. Fejezet Beépítésre szánt területek előírásai 5.Vegyes területek, 5.2. rendeltetés
29.§(1)a),af.) pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:
"29.§
(1)a) af.) elsősorban a Vt-Ai jelű építési övezetben a városi szintű ellátást szolgáló igazgatási-, oktatási-,
nevelési-, művelődési-, egészségügyi-, szociális,
(3) Az "R" VI. Fejezet Beépítésre szánt területek előírásai, 16. Szennyvíztisztító területének (K-szt) előírásairól
szóló 43.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
"43.§
(2) A településen meglévő szennyvíztisztító telep védőtávolsága az arra kiadott, mindenkor érvényes
használatbavételi engedélyben meghatározott érték."
(4) Az "R" VI. Fejezet, Közművek, 3. Szennyvízelvezetés, 3.2. Szennyvízkezelés, elhelyezésről szóló 92.§(5)b),
és (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
"92.§
(5) Védőtávolságon belül:
b.) már beépült területeken (Horgásztava Üh és az Éva utca, Rezeda utca, Rozmaring utcák építési
telkét érintő Lke/4 építési övezetekben) a szennyvíztisztító mindenkor érvényes védőtávolságával
érintett telken új épület és meglévő bővítése nem megengedett.
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(6) A szennyvíztisztító telep mindenkori védőtávolsága egyedi eljárással felülvizsgálható, annak
határozatában rögzített mértékkel módosítható. A védőtávolságon belül ugyanazok a területhasznosítási
korlátozások vonatkoznak, mint ami a szennyvízátemelő műtárgyra.”
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3.§
Az "R" 1. számú melléklete M=1:1000 térmértékű szabályozási tervlapjának 6-os szelvényén a 4218 hrsz-ú
ingatlan-, és a 11-es számú szelvényén a 0134 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában jelen rendelet rajzi melléklete
szerint módosul.
(Megjegyzés: a HÉSZ módosítás véleményezési dokumentációjában a rajzi melléklet M=1:2000 térmértékű,
M=1:1000 térmértékű rajznak megfelelő rajzi tartalommal)
3.§
Jelen rendelet az elfogadását követő napon lép hatályba.

Dunakeszi, 2013. ............................

Dióssi Csaba
polgármester
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Dr. Molnár György
Jegyző
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IV. MELLÉKLETEK

2013. 141/2013.(V.30.) számú Kt határozat
2013. 223/2013.(IX.26.) számú Kt határozat
PMK Földhivatala nyilvántartási térkép kiigazításáról szóló 293/2012 sz. határozata
jegyzőkönyv a partnerségi egyeztetés lezárásáról
tárgyalás jegyzőkönyve és iratai
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