
 

 
KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

 POLGÁRMESTERE 
 

 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. 

     Telefon: (28)- 507-132 

 
E L Ő T E R J E S Z T É S  

 

 
Tárgy:  
I. A 2143 Kistarcsa 0230/134 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan a településrendezési 
eszközök módosítására irányuló eljárás megindítása; 
II. tervező kiválasztása és a tervezési szerződés megkötése a településrendezési eszközök 
tárgyalásos eljárásban történő módosításához; 
III. döntés belterületbe csatolási kérelem alapján a Kistarcsa 0230/134 hrsz-ú ingatlan 
tekintetében 
 
 

I. 2020. május 13. napján kérelem került benyújtásra Kistarcsa Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete felé, melyben a kérelmező (a továbbiakban: Kérelmező) kérte a 
tulajdonában álló Kistarcsa külterület 0230/134 hrsz-ú., kivett, beruházási terület 
művelési ágú, 5003 m2 területű, jelenleg a  Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról 
szóló 31/2015. (IX.03.) Önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: HÉSZ) és a mellékletét 
képező szabályozási terven Gksz-1 építési övezetbe sorolt ingatlan lakó övezetbe történő 
átsorolását. (1.sz. melléklet) A terület lakó övezettel határos, jelenleg beépítetlen parlagterület 
némi faállománnyal, ahol a fejlesztési igény a gazdasági területfejlesztés helyett a lakó célú 
területfejlesztést preferálja. 

 
A Kérelmező megbízásából a Pestterv Kft. az Étv. 30/A. § (2) bekezdése értelmében 
elkészítette a településrendezési eszközök módosítását megalapozó telepítési tanulmánytervet 
az ingatlanra vonatkozóan (2.sz. melléklet), mely szerint a 0230/134 hrsz-ú telekre új övezeti 
előírás javasolt. 
A telepítési tanulmányterv alapján megállapítható, hogy az a fejlesztési cél és feladat, hogy az 
övezetmódosítást követően a területen a tervezett 8 db ingatlan kialakítható legyen. Az 
ingatlanok megközelítése a terület optimális felhasználása érdekében közforgalom számára 
megnyitott magánút kialakításával valósulna meg.  
 
A fejlesztési szándék, a célok megvalósítása településrendezési szempontból új építési övezet 
(Lke-7) bevezetését igényli a fejlesztő tulajdonában lévő területrészen azzal a megkötéssel, 
hogy egy minimum 500 m2-es telken  egy épülettömegben legfeljebb két lakás alakítható ki 
lakásonként 1 db gépkocsi tároló biztosításával a főrendeltetésű épülettel egy tömbben. 
Mivel a tervezési terület fejlesztési igénye lakásszám növekedésével arányos 
forgalomnövekedésre kell számítani, de a forgalom a Móra Ferenc utca forgalmát érinti, mely 
a város forgalmának egészére nem hathat ki, ezért közlekedési szempontból a tervmódosítási 
kérelem támogatható.  
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A tervezési terület fejlesztése új „közmű” (magánvezeték) bekötések kiépítésével 
megvalósítható. A módosítási szándék a hatályos HÉSZ feltételrendszerébe illeszkedik.  
 
A tervmódosítás keretében az OTÉK 10/A. § 2. d) pontja értelmében közkert (Zkk) terület 
kijelölése szükséges, melyet a Magánút -Móra Ferenc utca csatlakozásánál javasolt kijelölni, 
ami a beláthatóságot is segíti és településképi szempontból is kedvező látványt nyújt. Területe 
64 m2. Későbbiekben a Kérelmező a kialakításra kerülő közkert területet telekalakítási eljárás 
keretében ingyenesen, közcélú felajánlás jogcímén az Önkormányzat tulajdonába és 
üzemeltetésébe adja. 
 
A tervmódosítás a településszerkezeti terv módosítását is szükségessé teszi, a település 
területi mérlegét nem befolyásolja, a területrendezési tervekkel való összhang igazolása 
szükséges, azonban a tervezett módosítás új beépítésre szánt területet nem jelöl ki és a 
fejlesztési irány is a kedvezőbb zöldfelület kialakítása felé mozdul el, ezért nem teszi 
szükségessé a 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet szerinti biológiai aktivitásérték kompenzációt.  
 
A tervezett módosítás nem ellentétes az OTÉK építési telekre vonatkozó előírásaival.  
 
A tervezett változtatás a lakóövezetekre vonatkozó általános szabályokat nem érinti, a 
beépítésre vonatkozó szabályok javaslata a következő:  
 
(1) „Az Lke-7 jelű építési övezet előírásai:  
a.) Beépítési mód: szabadon álló  
b.) A kialakítható legkisebb telek terület (m2): 500  
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb terepszint feletti beépítettség (%): 30  
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 30  
e.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül  
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): 6,0  
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): 50  
h.) Szintterületi mutató: 0,6  
i.) A Közműellátás mértéke: hiányosan közművesített  
(2) Az építési övezet területén legfeljebb kétlakásos lakóépület építhető, ha a telek területe az 
500 m2 nagyságot eléri.  
(3) Az előkert mérete 3,0 méter. Az előkert határa egyben építési vonal is. Az új épületek utca 
felőli homlokzata hosszának legalább 50%-a kötelezően az építési vonalra kell kerüljön.  
(4) Az építési övezetben részletes geotechnikai jelentést kell készíteni.  
 
A javasolt módosítás a településrendezési eszközöket illetően a településszerkezeti terv, a 
helyi építési szabályzat és a szabályozási tervlap módosítását igényli, a hatályos HÉSZ 
feltételrendszerébe illeszkedik. 
 

A cél megvalósítása érdekében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 30/A. § (1) bekezdése alapján, a kért 
átsorolás és egyes településfejlesztési célok megvalósíthatósága érdekében az 
Önkormányzatnak a változás kérelmezőjével településrendezési szerződést kell kötnie. (3. sz. 
melléklet) A településrendezési szerződésben a fejlesztő vállalja,hogy a településrendezési 
eszközök, tervezési ajánlata alapján (4.sz melléklet) meghatározott 1.200.000.-Ft + 27% ÁFA 
összegű költséget viseli, illetve a fejlesztési cél megvalósítása következményeként az 
Önkormányzat oldalán felmerülő többletfeladatokkal összefüggő infrastrukturális fejlesztések 
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finanszírozhatósága érdekében Településfejlesztési Hozzájárulás jogcímén, további 
9.600.000,- Ft –ot a szerződésben meghatározottak szerint megfizet. 
 

A településrendezési eszközök eseti módosítása a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: Tr.) 32. § (6) bekezdés c) pontja értelmében, a Tr. 42. §-a szerinti tárgyalásos 
eljárással folytatható le, amennyiben a Képviselő-testület gazdasági megfontolásból kiemelt 
fejlesztési területté nyilvánítja az új építési övezetbe sorolandó területet. 
 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII törvény 43. § (5) 
bekezdése, valamint az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. 
(I.11.) Korm. rendelet 1. § (2)-(3) bekezdései alapján a környezeti vizsgálattól el lehet 
tekinteni, tekinetettl arra, hogy új beépítésre szánt terült nem kerül kijelölésre. 
A kiemelt fejlesztési területté nyilvánításhoz, illetve a településrendezési eszközök 
módosításának megindításához a Képviselő-testület döntése szükséges.  
 

II. A tervezési feladat elvégzésére ajánlattételi felhívással (5.sz. melléklet) a Kistarcsa 
Város Önkormányzat közbeszerzési értékhatár alatti beszerzéseinek részletes szabályairól 
szóló 6/2016. számú polgármesteri és jegyzői együttes utasítás II. bekezdés 4. 3 pontja alapján 
egy ajánlatot kértünk be, mivel a hatályban lévő HÉSZ-t, és a telepítési tanulmánytervet a 
Pestterv Kft. készítette, ezért célszerű ezzel a céggel szerződni. 
 
 

III. Kérelmező a benyújtott kérelmében kezdeményezte a Kistarcsa külterület 
0230/134 hrsz-ú., kivett, beruházási terület művelési ágú ingatlan belterületbe vonását. (1. 
sz. melléklet) 
 
A Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Földhivatali Osztálya által 
lefolytatandó belterület bevonási eljáráshoz az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és 
térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló 8/2018. (VI. 29.) AM rendelet 26. § (1) 
bekezdése szerint szükséges a Képviselő-testület döntése, mely tartalmazza a belterületbe 
kerülő ingatlan helyrajzi számát. 
 
A Kérelmező ingatlantulajdonos, a Kistarcsa 0230/134 hrsz-ú ingatlan tekintetében a 
belterületbe csatolás valamennyi költségét vállalja.  
 
A hivatkozott jogszabályok alapján a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó döntések 
meghozatalára a koronavírus járvány miatti veszélyhelyzetre, és a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésében foglaltakra figyelemmel a polgármester jogosult.  
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I. Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján úgy dönt, hogy a Kistarcsa külterület 0230/134 hrsz-ú ingatlan 
területét annak fejleszthetősége érdekében kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja. 
 
Kistarcsa Város Polgármestere úgy dönt továbbá, hogy a hatályos településrendezési 
eszközökben eseti módosítás végrehajtását kezdeményezi, a Kistarcsa külterület 
0230/134 hrsz-ú ingatlan területének vonatkozásában új Lke-7 övezet létrehozásával. A 
módosítás államigazgatási egyeztetését a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről 314/2012. (XI.9.) Korm. rendelet 42. § 
szerinti tárgyalásos eljárás szerint kívánja lefolytatni. 
 

Kistarcsa Város Polgármestere a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. 
évi LIII törvény 43. § (5) bekezdése, valamint az egyes tervek, illetve a programok 
környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 1. § (2)-(3) bekezdései 
alapján, a tárgyalásos eljárás keretében készülő Kistarcsa Város településrendezési 
eszközök részleges módosítása során a kormányrendelet szerinti környezeti vizsgálat 
készítésétől eltekint. 
 

Határidő: azonnal, illetve a településrendezési eszközök módosítására irányuló eljárás 
megindítása tekintetében a Településrendezési szerződés aláírását követően, haladéktalanul 
Felelős: Juhász István polgármester 
 

II. Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján elfogadja és jóváhagyja a jelen előterjesztés 2. számú mellékletét 
képező, a településrendezési eszközök módosításához szükséges telepítési 
tanulmánytervet.  

Határidő: azonnal 
Felelős: Juhász István polgármester 
 

III. Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján elfogadja és jóváhagyja az előterjesztés 3. számú mellékletét 
képező Településrendezési szerződést, és a Településrendezési szerződést a Kistarcsa 
külterület 0230/134 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosával megköti. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Juhász István polgármester 
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IV. Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján elfogadja a Pestterv Kft. (székhely: 1085 Budapest, Kőfaragó utca 
9. 4. em. 2, képviseli: Schumann Péter Géza ügyvezető) 1.200.000,- Ft + ÁFA összegű 
ajánlatát a Kistarcsa külterület 0230/134 hrsz.-ú ingatlan területére vonatkozóan a 
településrendezési eszközöknek (Településszerkezeti terv, HÉSZ, szabályozási terv) a 
314/2012. (IX.8.) Korm. rendelet 42.§ szerinti tárgyalásos eljárás keretében történő 
módosítására és annak alátámasztására, és a vonatkozó tervezési szerződést a Kft.-vel 
megköti. 

Határidő: a tervezési szerződés megkötésének tekintetében a Településrendezési szerződés 
aláírását követően azonnal 
Felelős: Juhász István polgármester 
 
 

V. Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a Településszerkezeti Tervvel összhangban belterületbe vonja a 
Kistarcsa 0230/134 hrsz-ú ingatlant. 
Az ingatlantulajdonos belterületbe csatolási kezdeményezése alapján a polgármester a 
Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Földhivatali Osztályán a fenti 
ingatlan belterületbe csatolási kérelmét benyújtja, azzal, hogy az ingatlan tekintetében a 
belterületbe csatolással kapcsolatos eljárás összes költségét az ingatlan tulajdonosa 
köteles viselni. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Juhász István polgármester 
 
 
 
 
Kistarcsa, 2020. május 20. 
 
 
 

Juhász István 
polgármester 
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