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Kistarcsa Város Önkormányzata  
…………/2022 (…… ) önkormányzati rendelete 

a Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló, 
31/2015. (IX.03.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § 
(4) bekezdésében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 
Alaptörvénye·32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott 
feladatkörben eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökrő1, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 42. § (4) bekezdés a) és b) pontja 
és 9. számú melléklete szerint eljáró érdekelt államigazgatási szervek, valamint az érintett 
települési önkormányzatok véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1.§ 
A Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 31/2015. (IX.03.)  önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) a következő 47/A.§ -sal egészül ki: 

„51/A. § 
(1) A Gksz-6 jelű építési övezet előírásai: 

a.) Beépítési mód Szabadon álló 
b.) A kialakítható legkisebb telek terület (m2) 2000 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb terepszint feletti beépítettség (%) 60 
d.)  A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 60 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható épületmagasság (m) 10,0 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 20 
h.) Szintterületi mutató 2,0 
i.) A közműellátás mértéke: teljes 

(2) A kialakítandó telek szélessége minimum 30 m. 
(3) Az építési telken belül a telekhatárok mentén összefüggő többszintes növényállományú 
ültetési kötelezettség, legalább két sorban egységes fasort kell telepíteni. 
(4) Burkolt felület a telek területének legfeljebb 20 %-án létesíthető. A parkolást a telken belül 
kell megoldani. A parkolók fásítva alakítandók ki, 4 parkolóhelyenként legalább 1 fa 
ültetendő. 
 

2.§ 
A HÉSZ 1. mellékletét képező 1:4000 léptékű SZT/A jelű szabályozási tervlap jelen rendelet 
1.mellékletét képező SZT/A jelű szabályozási tervlap szerint módosul.  
 

3.§ 
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti.  
   

Juhász István  
polgármester 

dr. Gotthard Gábor 
jegyző 

1. MELLÉKLET 
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    SZT/A-kiv1, SZT/A-kiv2 szabályozási tervlap 
(Az egyeztetés időszakában kivonatolt tervlapok) 
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INDOKOLÁS 
 
 
 

Általános indokolás 
 

 
Kistarcsa Város Önkormányzata a 6189 és 0240/6 hrsz-ú jelenleg is gazdasági tevékenységet 
folytató ingatlant, a hatályos HÉSZ és szabályozási tervi melléklete Gksz-1 jelű, 
kereskedelmi-szolgáltató gazdasági építési övezetbe sorolta.  
A Megatherm Kft. jelenlegi (6189 és 0240/6 hrsz-ú) telephelyén a további szükséges 
raktárépületek elhelyezéseket nem tudja elhelyezni, ezért kérelmezi a helyi építési szabályzat 
területére vonatkozó építési paramétereinek módosítását. A kért beépítési százalék emelése, 
mellett javasolt a zöldfelületi arány csökkentésének és a burkolt felületek előírásainak 
módosítása, mivel beépítési százalék intenzív emelésével a hatályos zöldfelületi és burkolt 
felületi előírások megvalósítása ellehetetlenül.  
A Zöldfelületi arány csökkentése az OTÉK szerinti minimum (20%) szerint kerül 
megállapításra, a burkolt felület aránya pedig a beépítési százalék (60%) és a zöldfelületi 
arány (20%) felett maximum 20% lehet.). A szintterületi mutató emelése a szintén a beépítési 
intenzitás miatt indokolt. 
A 6189 és 0240/6 hrsz-ú ingatlanok övezeti szabályozásának módosítása új Gksz-6 jelű 
építési övezet alkalmazásával, ahol a beépítési százalék, zöldfelületi arány, szintterületi 
mutató és a burkolt felületek arányának módosítása szükséges. 
 

Részletes indokolás 
 
Az 1. §-hoz: 
A rendeletben új, Gksz-6 jelű építési övezet került szabályozásra. 
 
 
A 2. §-hoz: 
A rendelet 1. számú mellékletét képező szabályozási tervlap került módosításra. A módosított 
tervlapon a módosítással érintett terület lehatárolással megjelölésre került. 
 
A 3. §-hoz: 
A rendelet hatályba léptető rendelkezései kerültek meghatározásra. 
 
 
 


