
Helyi Építési Szabályzat Módosítása 
Állami főépítészi eljárás - Jóváhagyásra előkészített dokumentáció

V ö l g y z u g o l y    M ű h e l y    K f t .



JÁNOSSOMORJA 

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 
MÓDOSÍTÁSA 

ÉPÍTÉSI HELY MÓDOSÍTÁSA 
ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZI ELJÁRÁS 

JÓVÁHAGYÁSRA ELŐKÉSZÍTETT DOKUMENTÁCIÓ 

Megbízó 
Jánossomorja város Önkormányzata 

Lőrincz György Polgármester 
9241 Jánossomorja, Szabadság u. 39. 

Tervező 
Völgyzugoly Műhely Kft. 

2083, Solymár, Bimbó u. 20. 
Tel.: 70-9383-225, 20-9138-575 

Településrendezés: Ferik Tünde – okl. építészmérnök 
vezető településrendező tervező  
TT/1 13-0259 
Kéthelyi Márton – okl. tájépítészmérnök TK 01-5282 

Tájrendezés,  
Környezetvédelem: Kéthelyi Márton – okl. tájépítészmérnök TK 01-5282 

tájvédelmi szakértő 

Munkatárs: Pósfai Máté – tájrendező és kertépítő mérnök  

2017. március 

Tervszám: VZM 1371/17 
Jsomorja_TRT mod_zaro_170228



JÁNOSSOMORJA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 2 
ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZI ELJÁRÁS – JÓVÁHAGYÁSRA ELŐKÉSZÍTETT DOKUMENTÁCIÓ  
 

VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft. 2017. 
www.vzm.hu 

 
TARTALOMJEGYZÉK 

 

I. BEVEZETŐ .................................................................................... 3 

1. A terv célja, a megbízás ismertetése ........................................................ 3 

2. A jelenleg hatályos településrendezési eszközök ......................................... 5 

II. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK ........................................................ 6 

II.A. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA ............. 7 

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  …/2017. 
(………) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ  
1/2001. (II.22.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ............................................ 7 

Iii. MELLÉKLETEK .............................................................................. 9 

A. melléklet Önkormányzati Határozatok ..................................................... 10 

B. melléklet Főépítászi végső szakmai vélemény ........................................... 11 

B. melléklet Főépítászi végső szakmai vélemény ........................................... 11 



JÁNOSSOMORJA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 3 
ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZI ELJÁRÁS – JÓVÁHAGYÁSRA ELŐKÉSZÍTETT DOKUMENTÁCIÓ BEVEZETŐ 
 

VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft. 2017. 
www.vzm.hu 

I. BEVEZETŐ 

1. A TERV CÉLJA, A MEGBÍZÁS ISMERTETÉSE  

Jánossomorja város Önkormányzatának képviselő-testülete a város településrendezési eszközeinek 
módosításáról döntött. A tervezési munkával a képviselő-testület a Völgyzugoly Műhely Kft.-t bízta 
meg. 

A településrendezési eszközök módosításának célja és a tervezési területek lehatárolása 

1. 0482/5 hrsz-ú ingatlan elő- oldal- és hátsó 
kertjének módosítása  

A település egyik régi gazdasági szereplője, a 
Szemes Kft. a Tarcsai úti telephelyét elhagyja, 
s új ingatlanra helyezi át működését. A 
módosítás célja a vállalkozás tulajdonában álló 
0482/5 hrsz.-ú építési telek megfelelő 
beépíthetőségének a biztosítása építési hely 
kijelölésével. 

A módosítással érintett terület (a 0482/5 
hrsz.-ú ingatlan) Mosonszentpétertől délre 
helyezkedik el, a Fiorács telep és Lókerteknek 
ismert erdő között. 

 
Szabályozási tervlap  kivágata 

2. Építési hely meghatározása a Halomalja 
utcában 

A hatályos HÉSZ nem biztosít jellemzően 
beépült utcákban, be nem épített telkek 
esetében lehetőséget arra, hogy a 
telekalakítás megvalósításáig rendezett legyen 
a telek, amennyiben a telket tömbbelső 
feltárása miatt szabályozási vonal érinti, a 
hátsó telekhatárnál. 

A módosítással érintett terület (az 1800 és 
1797 hrsz.-ú ingatlanok) Pusztasomorja 
településrész keleti részén a Halomalja 
utcában található. 

 
Szabályozási tervlap  kivágata 

   

 

1. 
1. 

2. 

2. 
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A tervezési folyamat 

A tervezési munka során a módosítási igények vizsgálatát és a változási koncepció felállítását 
követően a Helyi Építési Szabályzat módosításának javaslatát készítettük el. Az alátámasztó 
munkarészek tartalmazzák a változtatás szakmai indokait.  

A módosítással érintett településrendezési eszközök: 

 Település-
szerkezeti 
terv leírása 

Szerkezeti 
tervlap 

Helyi 
Építési 

Szabályzat 

Szabályo-
zási terv 

1. 0482/5 hrsz-ú ingatlan elő- oldal- és 
hátsó kertjének módosítása 

  X X 

2. Építési hely meghatározása a 
Halomalja utcában 

  X X 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Eljr.) rendelkezik a településrendezési eszközök 
egyeztetésének és elfogadásának szabályairól. A tervezett módosítás az Eljr. 42/A. § szerinti állami 
főépítészi eljárással kerül lefolytatásra. 

A településrendezési eszközök állami főépítészi eljárással történő módosítását az Eljr. 32. § (6a) 
bekezdés c) és d) pontjában előírt módosítási szándéknak felel meg, így alkalmazható az állami 
főépítészi eljárás: 

(6a) 
… 
c) helyi építési szabályzatban meghatározott szabályozási elem pontosítása érdekében 

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

építési helyet meghatározó előírás módosítása…  

Az állami főépítészi eljárás folyamata: 

1. Az állami főépítészi eljárás esetén a polgármester a településrendezési eszközök módosításának 
tervezetét a záró szakmai vélemény megkérése előtt véleményezteti a partnerekkel. A 
véleményezést követően a beérkezett véleményeket ismertetni kell a képviselő-testülettel, 
amelyek elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület dönt. A vélemény el nem 
fogadása esetén a döntést indokolni kell. A partnerségi egyeztetés a döntés dokumentálásával, 
közzétételével lezárul.  

2. A véleményezési szakasz lezárását követően a polgármester elektronikus úton záró szakmai 
véleményt kér az állami főépítész hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalhoz benyújtott 
kérelemmel. A kérelemhez mellékelni kell: a partnerségi egyeztetést lezáró döntést, a 
településrendezési eszközök tervezetét és a tervezett módosítás rövid összefoglaló indoklását és 
az alátámasztó javaslatot. Az állami főépítész hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal záró 
szakmai véleményét 15 napon belül megküldi a polgármesternek a településrendezési eszköz 
elfogadásához.  

3. A településrendezési eszközök módosítása az állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei 
kormányhivatal záró szakmai véleményének birtokában hagyható jóvá. Az állami főépítészi 
eljárás esetén a településrendezési eszköz legkorábban az elfogadást követő napon lép 
hatályba.   

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2017. (II.15.) Kt. határozatával a 
partnerségi egyeztetés lezárult. Jelen dokumentáció a településrendezési eszköz 
módosításának jóváhagyásra előkészített dokumentációja, mellyel kapcsolatban a Győr-Moson-
Sopron Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítész 2017. március 13-i 
keltezésű (Iktatószám: GYD-02/111-2/2017.) levelében kifogást nem emelt. 
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2. A JELENLEG HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK  

Jánossomorja város településrendezési eszközei 2001-ben kerültek jóváhagyásra, melyet többször 
módosítottak, s egységes szerkezetbe foglaltak. Jánossomorja város hatályos településrendezési 
eszközei: 

 Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 1/2001. 
(II.21.) határozata a város Településszerkezeti Tevéről, 

 Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 1/2001. 
(II.22.) rendelete a város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről. 

Az Eljr. 45. § (2) bekezdésben foglalt átmeneti rendelkezéseinek értelmében, az OTÉK 2012. 
augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatainak 
figyelembe vételével történik a településrendezési terv módosítása. 
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II. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 
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II.A. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA 

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
…/2017. (………) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ  
1/2001. (II.22.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL  

Jánossomorja város Önkormányzatának képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következők 
rendeletet alkotja: 

 

1. § A helyi építési szabályzatáról szóló 1/2001. (II.22.) rendelet (továbbiakban: rendelet) 1. § (2) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A rendelet 
a) az SZ-J1/1 rajzszámú, Szabályozási es övezeti helyszínrajz I., című Rp.I.182-15 

munkaszámú 
b) az SZ-J1/4 rajzszámú, Szabályozási es övezeti helyszínrajz I., című Rp.I.182-4 munkaszámú 
c) az SZ-J1/5 rajzszámú, Szabályozási es övezeti helyszínrajz I., című Rp.I.182-6 munkaszámú 
d) az SZ-J1/2 rajzszámú, Szabályozási es övezeti helyszínrajz I., című Rp.I.182-13 

munkaszámú 
e) SZ-J1/3, SZ-J1/6, SZ-J1/7, SZ-J1/8 rajzszámú, Szabályozási és övezeti helyszínrajz I. című, 

Rp.I.182-1 munkaszámú  
(továbbiakban SZ-J1/…. terv) 

f) az SZ-J2 jelű Szabályozási es övezeti helyszínrajz II. című, Rp.I.182-12 munkaszámú 
g) az SZ-J1/1M1 és SZ-J1/1M2 szabályozási  

tervlapokkal, mint mellékletekkel együtt alkalmazandó. 

2. § A rendelet 6. §a következő (4)-es bekezdéssel egészül ki: 

„(4) Amennyiben egy jellemzően beépült lakóutcában egy telek nem beépített, és a telek 
tömbbelső felőli végén a szabályozási terv szabályozási vonallal – a tömbbelső feltárása 
érdekében – közlekedési terület kialakítás céljából telekalakítást jelöl, és a telken az építési 
hely a szabályozási terven fel van tüntetve, a telek a telekalakítás megvalósításáig is 
kialakítottnak, rendezettnek tekintendő és az alábbi előírás betartásával beépíthető: A 
tömbbelső kialakítására szolgáló szabályozási vonal és a hátsó telekhatár közé eső telekrész a 
beépítettség számításánál nem vehető figyelembe.” 

3. § (1) A rendelet 22. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

c) „Amennyiben az övezeti előírások másként nem rendelkeznek az övezet telkeinek hátsó es 
oldalkerti telekhatára mentén vagy az SZ-J1/1 terven telken belüli kötelező fásításként 
megjelölt területen, vagy ha az nem jelöli legalább 6,0 m szelességben többszintes (fa, 
cserje) takaró növénysávot, az előkertekben díszkertet kell kialakítani az egyes telkek 
beépítésével egyidőben a telektulajdonos beuházásában. Amennyiben az övezet telkein 
építés hely jelölésre kerül, úgy többszintes növénysávot azon telekhatárok mellé kell 
telepíteni, ahol a terület működését, az épület telepítését nem korlátozza.” 

 (2) A rendelet 22. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

e) „Azon építési telkek esetén, ahol az építési hely a szabályozási terven fel van tüntetve, a 
telek beépítésénél az adott övezet övezeti előírásaiban meghatározott építési helyre 
vonatkozó előírásokat figyelmen kívül kell hagyni. Épületet a szabályozási terven jelölt 
építési helyen belül lehet elhelyezni.” 
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4. § E rendelet az elfogadást követő napon lép hatályba. 
 
 
 

Lőrincz György dr. Péntek Tímea 
polgármester jegyző 

 
 
 
 

A rendelet kihirdetve: 2017.  
 
 
 
  dr. Péntek Tímea 
  jegyző 
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III. MELLÉKLETEK 
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A. MELLÉKLET 
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATOK 
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B. MELLÉKLET 
FŐÉPÍTÁSZI VÉGSŐ SZAKMAI VÉLEMÉNY 
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