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A képviselő testület 
2022. május 31-i soron következő ülésére 

 

Tárgy: Remeteszőlős TSZT, HÉSZ módosítás – rendelet megalkotása 

 

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 35/2019. (III.26.) önkormányzati határozatában döntött 
arról, hogy a Nagykovácsi út és az Adyligeti laktanya által határolt mezőgazdasági tábla délkeleti sarkában 
elhelyezkedő 7 ingatlanrészre vonatkozóan térségi területfelhasználási engedélyt kíván beszerezni, gazdasági övezet 
kijelölésének céljából.  
A vonatkozó döntés alapján a Kasib Mérnökiroda elkészítette a szükséges dokumentációt, illetve lefolytattuk az 
előzetes egyeztetést az illetékes hatóságokkal. A képviselő-testület az elkészült dokumentációt 97/2019. (XI.25.) 

önkormányzati határozatában fogadta el, így elindítottuk a térségi terület-felhasználási engedélyezési eljárást.  

A Pest Megyei Kormányhivatal Állami Főépítésze a 2020. január 6-án kelt határozatában a Remeteszőlős 
közigazgatási határától mért 200 m-en belüli beépítésre szánt terület kivételes kijelölésére a térségi területfelhasználási 
engedélyt megadta. 
A gazdasági övezet kialakításának kiinduló eleme a településfejlesztési eszközök (településfejlesztési koncepció és 
településszerkezeti terv) módosítása. Ennek kapcsán a Képviselő-testület 19/2020. (II.24.) önkormányzati 
határozatában úgy döntött, hogy a kialakítandó gazdasági övezet településfejlesztési koncepcióját és szerkezeti tervét 
el kívánja készíteni (ezek még nem adnak építési jogokat!), a következő célokkal: 

a) a 098-0103 és 089 hrsz-ú ingatlanokon a gazdasági terület és a szükséges BIA pótlás kijelölése a 
Településszerkezeti terven. 

b) A Nagykovácsi út menti lakótelkeken, az út 50 méteres védőtávolságán belül kézműipari tevékenyég 
rendeltetési célú építmények elhelyezhetőségének szabályozása,  

c) az 53 hrsz-ú telek közterületi kapcsolatának rendezése. 
 

A Képviselő-testület 19/2020. (II.24.) önkormányzati határozatában döntött a településszerkezeti terv elkészítéséről, 
48/2020. (VI.29.) önkormányzati határozatában pedig döntött arról, hogy a tervezési munkálatokat a 2021. évben 
kívánja megvalósítani. A 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletében pedig önálló 
költségvetési soron teremtette meg annak finanszírozási alapjait.  
Az eljárásrendet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
határozta meg, így az engedélyezést ennek megfelelően kellett lefolytatni. Ez három nagy lépcsőből áll: 

 Tájékoztatási szakasz 

 Véleményezési szakasz 

 Záró szakasz (végleges dokumentáció, mely a véleményezési eljárásban foglalt véleményeket beépítve ill. 
megválaszolva készül el) 

 

A tervezési munkálatokat a KASIB Kft. elvégezte, egyeztetve a főépítésszel is. A tájékoztatási szakaszt a 2021. év 
tavaszán lefolytattuk, majd ezt követően elkészült a „Remeteszőlős egyes részterületeire vonatkozó településszerkezeti 

tervének és helyi építési szabályzatának eseti módosítása” című véleményezési dokumentáció. 
A véleményezési szakasz lefolytatásának megkezdése előtt a véleményezési dokumentációt bemutattuk a Képviselő-

testületnek, aki a 32/2021. (VII.12.) önkormányzati határozatban tudomásul vette az abban foglaltakat. 
A véleményezési eljárást lefolytattuk, az eljárásban érintett hatóságokat és a szomszédos önkormányzatokat 
megkerestük, valamint Remeteszőlős Község honlapján közzé tettük a dokumentációt. A beérkezett vélemények 
ismeretében – és arra reagálva - a tervezők elkészítették a záró szakmai véleményezési tervdokumentációt, mely 

tartalmazza a véleményekre adott tervezői válaszokat.  
A véleményezési szakaszban kapott szakhatósági vélemények beépítésével a tervezők elkészítették az aktualizált 
tervdokumentációkat. Ezt a Képviselő-testület 22/2022. (II.28.) önkormányzati határozatában jóváhagyta. 
 

A határozat meghozatalát követően a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) 
Kormányrendelet 40.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján megküldtük a dokumentációt az állami főépítész felé, kérve 
az ő záró szakmai véleményét.  
A Pest Megyei Kormányhivatal Állami Főépítésze PE/AF/00165-6/2022. számú határozatában rögzítette, hogy a 
dokumentációban bizonyos technikai, fogalmi pontosítások elvégzését kéri és azok elvégzését követően tudja kiadni 
támogató záró véleményét. A határozat másolatát mellékelem jelen előterjesztéshez. 
A határozatban foglaltaknak megfelelően a tervezők személyesen egyeztettek az Állami Főépítésszel és ezt követően – 

eleget téve a fenti határozatban előírtaknak – javították a dokumentációt és megküldték a Hivatalnak. 
 



Ennek alapján Pest Megyei Kormányhivatal Állami Főépítésze PE/AF/00165-8/2022. számú határozatában rögzítette, 
hogy a PE/AF/00165-6/2022. számon kiadott véleményünkben foglaltakat a 2022.05.16. napján beérkezett javított 
dokumentációban teljesítetésre került, ezért e jóváhagyandó munkarészekkel kapcsolatban jogszabályon alapuló 
kifogást nem emel. 
 

Mindezek alapján eljutottunk oda, hogy a Képviselő-testület a módosított településrendezési eszközöket elfogadhatja. 

Jelen előterjesztésben Településszerkezeti Terv módosítását jóváhagyó határozat és a Remeteszőlős Község Helyi 
Építési Szabályzatáról szóló 7/2017.(VI.14.) számú önkormányzati rendelet módosításának elfogadására teszek 

javaslatot. A tervlapokat szintén mellékelem jelen előterjesztéshez. 
 

Határozat javaslat 
Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Remeteszőlős Község Településszerkezeti Tervének 
eseti módosítása a 16/2021. (III.30.) sz. számú határozatban adott felhatalmazás alapján a következőkről dönt: 
1. Remeteszőlős Község Önkormányzata a 65/2017.(VI.14.) számú Ök. határozattal elfogadott Településszerkezeti 

Tervét 
a) a jelen határozat 1. sz. mellékletét képező L-M1 jelű leírás, 
b) a jelen határozat 2. sz. mellékletét képező TSZT-1M jelű módosító tervlap, 
c) a jelen határozat 3. sz. mellékletét képező TSZT-2M jelű módosító tervlap, 

szerint módosítja. 
 

2. A Településszerkezeti Terv módosításának változásai a Pest Megyei Kormányhivatal PE/AF/00004-2/2020 

ügyiratszámú térségi területfelhasználási határozatában adott felhatalmazása alapján: 
 Módosítás helye Jelölése Mértéke 

1. Gksz kijelölése a 098-0103 hrsz.-ú ingatlanokon Má > Gksz 1,38 ha 

2. Ev kijelölése a 02 hrsz.-ú ingatlanon Lke > Ev 0,42 ha 

 

Magasabb rendű tervekkel való összhang igazolása:  
 

3. A változással a mezőgazdasági térségben jelölt mezőgazdasági területfelhasználási kategória területe 1,38 
hektárral csökken és a település szerkezeti terve továbbra is összhangban van a MATrT 11.§ b) pontjában 
foglaltakkal. 

Mezőgazdasági térség nagysága 31,47 ha 

Mezőgazdasági térség területének 75%-a 23,60 ha 

TSZT-ben mezőgazdasági területfelhasználási 
kategóriába sorolt területek nagysága a változás 
után 

30,38 ha 

30,38 > 23,6 (75%) 

 

4. A településen 2019.március 15-e óta a jelen határozat meghozatalának idejéig új beépítésre szánt terület kijelölése 
nem történt. Jelen határozat elfogadásával az új beépítésre szánt terület kijelölése 1,38 ha, mely nem haladja meg a 
települési térség 2%-át, ezért a BATrT 40.§(1) bekezdésében foglalt feltétel teljesül. 
települési térség 2%-a  módosítással igénybe vett felhasználható 

1,68 ha 1,38 ha 0,3 ha 

 

5. A változással Remeteszőlős biológiai aktivitás érték egyenlege: 1905,29 mely +0,316 BIA érték tartalékot 
tartalmaz. 

 

Jelen határozat az elfogadást követő 30. napon lép hatályba. 
 

Határidő: 2022.06.30. 

Felelős: polgármester 
 

Rendelettervezet: 

Az előterjesztés mellékletét képezi. 
 

Remeteszőlős, 2022. február 21. 
 

           Szathmáry Gergely 

               polgármester 



Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének …./2022. (…..) számú önkormányzati rendelete 

Remeteszőlős Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 

7/2017.(VI.14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazása alapján, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településfejlesztési 
eszközökről, valamint az egyes sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38.§(2) 
bekezdésében foglaltak véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1. § 

Remeteszőlős Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 7/2017.(VI.14.) számú önkormányzati rendelete 
(továbbiakban: Rendelet) az alábbi 5/A. alcímmel és 5/A. § előírásaival egészül ki: 

 

„ 5/A. Magánút (saját használatú út) létesítésének szabályai 
5/A.§ 

(1) Telektömb feltárás magánúttal történő kialakításának szabályai: 
a) magánút kizárólag kiszolgáló út, gyalogút vagy lovas út szerepkörrel alakítható ki, 
b) építési telket kiszolgáló magánút a közterületre vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően építhető. 

(2) Magánút létesítésének feltételei: 
a) A magánútnak közvetlenül csatlakoznia kell közterülethez,  
b) Egynél több építési telek feltárására szolgáló magánút kialakítása esetén azt közforgalom elől el nem zárt 

magánútként kell kialakítani és fenntartani. 
(3) Országos védett természeti területen kialakított magánutat közforgalom elől elzártan kell kialakítani és fenntartani 

az alábbi feltételek teljesítése mellett: 
a) a magánút kialakítása nem veszélyeztetheti vagy károsíthatja az országos jelentőségű fokozottan védett 

természeti területen a védett természeti értékeket, 
b) a területen fokozottan védett természeti terület élővilágát zavaró létesítmények vagy világító reklámberendezés 

nem telepíthető, 
c) a magánút körbekerítése nem megengedett, a közforgalom kizárását forgalomtechnikai berendezésekkel 

(táblázás) kell biztosítani. 
(4) Magánút rendeltetésű telek minimális szélessége: 

a) Lakóterület feltárását biztosító kiszolgáló út esetén a szabályozási tervlapon jelöltek szerint. Jelölés hiányában 

legalább 10,0 méter, gazdasági terület feltárását biztosító kiszolgáló út esetén: legalább 15,0 méter. 
b) Mezőgazdasági út esetén: legalább 6,0 méter. 
c) Gyalogút vagy lovas út esetén: 3,0 méter.” 

 

2.  

Rendelet) 27. § helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„27. §  

„Kerítés magassága  
a) az Lke és Vt építési övezetekben legfeljebb 1,8 méter, 
b)  a 11104 jelű országos mellékúttal határos építési telkek főút felöli oldalán legfeljebb 2,0 méter.” 



 

 

3. § 

A Rendelet 28.§ (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„(5) Amennyiben a telek előkerti és a közterületi csatlakozás közötti eredeti terepszint magassági különbsége 
nagyobb 2,0 méternél, a közterület felőli támfal járdaszinttől mért magassága nem lehet nagyobb 1,8 méternél, melyre 
legfeljebb 1,0 méter magas kerítés építhető.” 

 

4. § 

A Rendelet 31.§ (2) és (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„(2) A kertvárosias lakóterület (a továbbiakban: Lke) építési övezeteiben elhelyezhető rendeltetések: 
a) lakó, 
b) a helyi lakosság ellátását szolgáló, bruttó 200 m2 kereskedelmi, szolgáltató, 
c) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
d) szállás jellegű, 
e) ahol az építési övezeti előírások megengedik: kézműipari.” 

 

„(6) A melléképítmények és kiegészítő rendeltetésű építmények elhelyezése a 26.§(3) bekezdésben foglaltak szerint 
megengedett.” 

 

5. § 

A Rendelet 32.§ a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 
 

„(3) Az Lke-1 jelű építési övezetben, a szabályozási tervlapon „szöveges szabályozási elem” jelöléssel érintett 
ingatlanokon kézműipari rendeltetésű építmény elhelyezése az alábbi feltételekkel megengedett: 
a) kizárólag a 11104 jelű országos mellékút telekhatárától mért 15,0 méteres távolságon belül, 
b) az építési telek előkerti mérete a 26.§(6) bekezdéstől eltérően 3,0 méter. 

 

6. § 

A Rendelet 43.§ (5) (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„(5) Az övezetben a (3) bekezdésben sorolt építmények legfeljebb bruttó 100 m2 alapterületen létesíthetők.” 

  (6) Az erdőterületeken természetvédelmi és vadvédelmi okokból legfeljebb 1,8 méter magas kerítés létesíthető.” 

 

7. § 

A Rendelet 48.§ (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„(6) A Kb-rek-1 jelű övezetben az Ördög-árok vízfolyással határos telekhatáron 5,0 méter széles zöldfelületet kell 
biztosítani.” 

 

8. § 
A Rendelet 2. mellékletét képező fogalommagyarázat az alábbi ponttal egészül ki: 
 

12. kézműipari rendeltetés Olyan termelő- vagy szolgáltatóipari kiegészítő rendeltetés, 
amelyben a fő rendeltetést hordozó helyiségek összes nettó 
alapterülete nem haladja meg a 150 m2-t, és működése során 
kielégíti a lakóterületre vonatkozó környezetvédelmi 

határértékeket. 



 

 

9. § 

A Rendelet 1. sz. mellékletét képező SZT-4 jelű tervlap a jelen rendelet 1. számú mellékletét képező SZT-1M és 2. 
számú mellékletét képező SZT-2M jelű módosító szabályozási tervlapok tartalma szerint módosulnak a módosítással 
érintett területek vonatkozásában. 
 

10. § 

Jelen rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 
 

Hatályát veszti a Rendelet 
a) 18.§ (3) a) pontja, 
b) 22.§-a, 

c) 23.§, 
d) 24.§ (1) bekezdése, 
e) 25.§, 
f) 29.§, 
g) 39. Alcím és 39.§, 
h) 48.§ (4) bekezdése, 
i) 48.§ (7) bekezdése, 
j) 48.§ (8) bekezdése, 
k) 2. sz. melléklet 7. pontja, 
l) 2. sz. melléklet 12. pontja. 

 

 

 

 

 

 

 Szathmáry Gergely      Bajtekné dr. Halász Ildikó 

     polgármester                                                                 aljegyző               
 

 

 

 

 

 

 

Záradék: 
A rendelet-tervezet 2022. ……………..…-n az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján kifüggesztésre, az 
Önkormányzat hivatalos honlapján közzétételre került. 
 

 

 

       

        …………………………….  
              Bajtekné dr. Halász Ildikó 

             aljegyző 
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2090 Remeteszőlős 

Vénusz u. 8-10. 

Tisztelt Polgármester Úr! 
 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 40. §-ában foglaltak alapján az alábbi záró szakmai véleményt 
adjuk, a részünkre a megküldött Remeteszőlős településrendezési eszközök módosításáról szóló 
dokumentációra vonatkozóan:  

Felhívjuk a figyelmet, hogy az Országos Főépítész véleményében hiánypótlást tart 
szükségesnek, ennek hiánytalan teljesítéséig és a támogató záró vélemény kiadásáig a rendelet 

jogszerűen nem fogadható el. 

Helyi építési szabályzat és Szabályozási terv 

1. Ismételten felhívjuk a figyelmet, hogy a Hész. módosítása során az OTÉK II. fejezete és fogalom-

meghatározása szerinti, településrendezési eszközöknél használatos rendeltetés és rendeltetési 
egység fogalmakat kell alkalmazni. A kézműipari rendeltetés az OTÉK 2013. január 1. napja óta 
nem hatályos, helyette a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró, környezetre jelentős 
hatást nem gyakorló kereskedelmi, szolgáltató rendetetés használható, valamint tevékenység nem 
határozható meg, ahogy az ott dolgozó munkaerő száma sem, ezek nem az építés helyi rendjével 
összefüggésben hozott szabályok. 
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Elnökségének ajánlása szerint a kézműipari tevékenység 
folytatásához többek között, 10 főnél alacsonyabb foglalkoztatotti létszám szükséges. 
A kézműipar egy kisléptékű kereskedelmi, szolgáltató tevékenység, mely településrendezési 
szempontból kereskedelmi, szolgáltató rendeltetéseket megengedő övezetben elhelyezhető. 
Ismételten kérjük átfogalmazni a bevezetni kívánt 31. § (2) e) pontot és kérjük, ne vezessék be a 
kézműipari rendeltetés fogalmát. 

2. Ismételten kérjük, hogy nem határozzanak meg úgy előírás, hogy azt a helyi építési szabályzaton 
kívül módosítható adathoz köti, úgymint utcanév, településrész vagy helyrajzi szám. 
Kérjük átfogalmazni vagy törölni azt a rendelkezést, ahol a Nagykovácsi út mentén fekvő telkek, 

Nagykovácsi úti telekhatárvonalán, a kerítés magassági méretét egyedileg határozza meg. (27. §) 
3. Ismételten felhívjuk a figyelmet, hogy a helyi építési szabályzatban a magánút javasolt tartalmi 

elem. Magánutak szélessége a telekalakítási rendelkezések között szabályozható. 
A 39. § (2)-(3) bekezdéssel összefüggésben jelezzük, hogy a belterület és a külterület nem 
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szabályozási elem, az önkormányzati döntés és kérelem alapján módosulhat, ezért rendelkezések 
belterülethez, illetve külterülethez való kötése bizonytalan szabályozást eredményezhet. 
Továbbá jelezzük, hogy az út burkoltsága szerint szabályozni a beépítésre nem szánt területeken 
(külterületeken) a magánutak szélességét, telekalakítási eljárásakor nem biztosíték a jogalkotó 
szándékára. Nem egyértelmű, hogy a burkolat milyensége mely hatósági fázisban vizsgálandó. 
Mindezekre tekintettel kérjük, vizsgálják felül a fent hivatkozott bekezdéseket. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a módosító rendelet készítésekor alkalmazni kell a jogalkotásról szóló 2010. 
évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) és a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM 
rendeletben (a továbbiakban: Jszr.) foglaltakat. A rendelet megalkotásakor jegyzői kontroll javasolt. 

Országos Főépítészi vélemény: TFK-72/366/2/2022. – kelt: 2022. április 12. 

„A Pest Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészének 2022. április 5-én kelt, PE/AF/00165-

4/2022. számú elektronikus levelében megküldött, Remeteszőlős Község területén új beépítésre 
szánt terület kijelölésére irányuló településrendezési eszköz módosítását 

feltételekkel támogatom. 

Indokolás 

Váradi Tibor állami főépítész 2022. április 5-én kelt elektronikus levelének melléklete szerint 

Remeteszőlős Község területén a településrendezési tervdokumentációban meghatározott 
beavatkozási ponton új beépítésre szánt terület kijelölését tervezi a helyi önkormányzat. Az 1. sz. 

módosítás esetében az Má jelű általános mezőgazdasági területfelhasználás Gksz jelű beépítésre 
szánt kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területre módosul. 

A tervezett változással összefüggésben új beépítésre szánt terület kijelölésére irányuló 
településrendezési eszköz módosítása miatt az állami főépítész záró szakmai véleményezés során 
- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: 
Étv.) 8. § (2a) bekezdése alapján – megkereséssel élt az Országos Főépítész felé. 

A megküldött dokumentumok áttanulmányozása során megállapítottam, hogy a 
településrendezési eszköz elfogadásának az Országos Főépítész által vizsgált szempontok alapján 
az alábbiak teljesülése esetén nincs akadálya. 

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. 
törvény (továbbiakban: Trtv.) 40. § (1) bekezdése értelmében „a település közigazgatási területére 
vonatkoztatott területén a településrendezési tervben a beépítésre szánt terület növekménye nem 
haladhatja meg a 8. mellékletben foglalt területi mérleg szerinti települési térség területének 2 %-

át”, ennek okán új beépítésre szánt terület csak abban az esetben jelölhető ki, amennyiben az 
összesített területnövekmény (azaz a 2019. március 15-e, a Trtv. hatálybalépése óta a 
településrendezési eszközök – esetleges – módosítása során újonnan beépítésre szánt területnek 
kijelölt területek kiterjedésének összessége) nem haladja meg a települési térség területének (84,09 
ha) 2 %-át (1,6818 ha). Ezen előírásnak való megfelelés vagy annak hiánya nem derül ki a 
megküldött dokumentumukból, a tervezet településrendezési szempontból akkor támogatható, 
amennyiben 2019. március 15-e óta a településrendezési eszközöket nem módosították oly módon 
melynek eredményeként a jelenlegi új beépítésre szánt terület (1,38 ha) kijelölésével együtt az 
újonnan beépítésre szánt területnek kijelölt területek együttes kiterjedésének összessége 
meghaladja az 1,6818 hektárt. 
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Fentiekre tekintettel hiánypótlást tartok szükségesnek, és kérem az Állami Főépítészt, hogy 
ennek teljesítését ellenőrizze. Teljesítés után a kiegészített tervdokumentációt részemre nem 
kérem ismételten megküldeni. 

Ugyanakkor jelzem, hogy az Országos Főépítész által kiadott vélemény nem mentesíti az Állami 
Főépítészt a kérelem érdemi vizsgálata és az eljárás saját határkörben történő lefolytatása alól. 
Ennek során külön figyelmet szükséges fordítani az Étv. 7. § (3) bekezdése e) pontjában foglaltak 
teljesülésére, miszerint csak olyan használati céljára növelhető a beépítésre szánt terület, amilyen 
célra a település már beépítésre kijelölt területén belül nincs megfelelő terület. 

Szakmai véleményemet a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 2. § 
(4) bekezdésében és a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2018. 
(VII. 3.) MVM utasítás 1. melléklet 114. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva, az 

Étv. 8. § (2a) és (2b) bekezdése alapján hoztam meg.” 

 

Az egyeztetési eljárásra vonatkozó megjegyzéseim: 

Felhívjuk a szíves figyelmét arra, hogy a jogalkotásról szóló 2010 évi CXXX. törvény 2.§ (4) 
bekezdés b) pontja értelmében az önkormányzat képviselő testülete által alkotott rendeletnek 
illeszkednie kell a jogrendszer egységébe. Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (3) bekezdése 
szerint az önkormányzati rendelet más jogszabállyal nem lehet ellentétes. 
 

Kelt: Budapest, az elektronikus aláírás időbélyegzése szerint  

                                             Tisztelettel: 

 Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott 
 nevében és megbízásából: 
 

 Váradi Tibor 
 állami főépítész 

 

 

Kapják:  
1. Címzett 
2. Irattár – helyben 

3. Törvényességi felügyelet - tájékoztatásul 
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Szathmáry Gergely polgármester részére 

Remeteszőlős Község Önkormányzata 

2090 Remeteszőlős 

Vénusz u. 8-10. 

Tisztelt Polgármester Úr! 
 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 40. §-ában foglaltak alapján az alábbi záró szakmai véleményt 
adjuk, a részünkre a megküldött Remeteszőlős településrendezési eszközök módosításáról szóló 
dokumentációra vonatkozóan:  

A PE/AF/00165-6/2022. számon kiadott véleményünkben foglaltakat a 2022.05.16. napján beérkezett 
javított dokumentációban teljesítette, ezért e jóváhagyandó munkarészekkel kapcsolatban jogszabályon 

alapuló kifogást nem emelek. 

 

Az egyeztetési eljárásra vonatkozó megjegyzéseim: 

- Kérjük, hogy a jóváhagyott településrendezési eszközöket irattári elhelyezésre irodánk részére 
eljuttatni szíveskedjen (nyomtatott, hitelesített, olvasható léptékű példány, valamint 1 digitális 
példány). 

- Az R. 43.§ (2) bekezdése értelmében a polgármester gondoskodik a településrendezési eszköz az 

épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8. § (4) bekezdése 

szerinti nyilvánosságáról. Kérjük a fenti bekezdésében foglalt határidő betartását. 
- Felhívjuk a szíves figyelmét arra, hogy a Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. 

rendelet 4.§ (4)-(5) bekezdésében foglaltak értelmében a jegyző feladata a helyi építési 
szabályzatról szóló önkormányzati rendelet egységes szerkezetű szövegét – a helyi építési 
szabályzat mellékletét képező szabályozási tervvel együtt – a helyi építési szabályzatot módosító 
önkormányzati rendelet kihirdetését követő öt munkanapon belül a Nemzeti Jogszabálytárban 
közzétenni, valamint továbbítani a Nemzeti Jogszabálytár szolgáltatója által e célra kialakított 
informatikai rendszeren keresztül a megyei kormányhivatalnak, a helyi önkormányzatok 
törvényességi felügyeletéért felelős miniszternek és az igazságügyért felelős miniszternek. 

- Felhívjuk a szíves figyelmét arra is, hogy az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, 
valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 4.§ (1) 
bekezdés g) pontjában foglaltak értelmében az önkormányzat döntését követő 30 napon belül a 
jegyző köteles az elfogadott településrendezési eszközöket az Építésügyi Dokumentációs és 
Információs Központ részére ingyenesen átadni vagy megküldeni. 

javascript:LinkUgrik('99700078.TV','8','lawrefUCg4KUIoNCk-')
javascript:LinkUgrik('99700078.TV','8','lawrefUCg4KUIoNCk-')
javascript:LinkUgrik('99700078.TV','8','lawrefUCg4KUIoNCk-')


 

 

Pest Megyei Kormányhivatal 2. oldal PE/AF/00165-8/2022 

Állami Főépítészi Iroda 
1051 Budapest, Sas u.25.4.em.  Levélcím: 1364 Budapest, Pf. 270 KRID: 216397999 

Telefon: (+36 1) 485 6990 
E-mail:  allamifoepitesz@pest.gov.hu   Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest 

- Felhívjuk a szíves figyelmét arra, hogy a jogalkotásról szóló 2010 évi CXXX. törvény 2.§ (4) 
bekezdés b) pontja értelmében az önkormányzat képviselő testülete által alkotott rendeletnek 
illeszkednie kell a jogrendszer egységébe. Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (3) bekezdése 
szerint az önkormányzati rendelet más jogszabállyal nem lehet ellentétes. 

Kelt: Budapest, az elektronikus aláírás időbélyegzése szerint  

                                             Tisztelettel: 

 Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott 
 nevében és megbízásából: 
 

 Váradi Tibor 
 állami főépítész 

 

 

Kapják:  
1. Címzett 
2. Irattár – helyben 

3. Törvényességi felügyelet - tájékoztatásul 
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