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Őrbottyán Város helyi építési szabályzatáról szóló 2/2016. (I. 29.) számú önkormányzati
rendelet módosítása, és a Kálvária-domb telekalakítása
1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA

Tisztelt Képviselő-testület!
Őrbottyán Város Polgármestere 25/2021. (III. 29.) számú polgármesteri határozatával döntött,
hogy az Őrbottyán, Kálvária utca – Damjanich utca – Beliczay Pál utca – Csáky Miklós utca által
határolt területet (3415/1-80 hrsz.) és az Őrbottyán a Csurgó utca külterületi szakaszának (0188
hrsz.) nyomvonalkorrekciójával érintett területre vonatkozóan a Dunaflat Hungary Kft-vel (2120
Dunakeszi, Szabadka utca 23.) kötött településrendezési szerződésnek megfelelően a helyi építési
szabályzat módosítását megkezdi.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) előírásai szerint a megbízott
településtervező elkészítette a partnerségi egyeztetésre a helyi építési szabályzat módosításáról szóló
tervdokumentációt.
A partnerségi egyeztetés keretében 2021. május 7-én a helyben szokásos módon meghirdetésre
került a tervdokumentáció egyeztetése céljából a 2021. május 17-én tartandó Online Lakossági
Fórum, amely a Microsoft Teams alkalmazás használatával került megtartásra. Őrbottyán Város
Polgármestere 50/2021. (VI. 09.) számú polgármesteri határozatával a partnerségi egyeztetést
lezárta, majd 2021.06.15-én megküldött levelében kezdeményezte a Pest Megyei Kormányhivatal
Állami Főépítészénél a helyi építési szabályzat tárgyalásos eljárás szerinti módosítását.
Az állami főépítész 2021. július 21. napjára hívta össze az egyeztető tárgyalást, melyen a módosítási
szándék ellen kifogást nem emelt, azonban javasolta a tervezett zsákutcák kialakításának
módosítását. A Korm. rendelet előírásai szerint 2021. augusztus 19-én az állami főépítész
megküldte záró szakmai véleményét, amely alapján Őrbottyán Város helyi építési szabályzatáról
szóló 2/2016. (I. 29.) számú önkormányzati rendelet módosítható.
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A településrendezési szerződésben vállalt 38.000.000 Ft összegű közérdekű kötelezettségvállalást
Dunaflat Hungary Kft. 2021.09.08-án megfizette az önkormányzat számára, így teljesítette a a
szerződésben foglalt feltételeket.
A tervező az állami főépítész kérésének megfelelően átdolgozta a tervdokumentációt, mely az
előterjesztés mellékletét képezi.
Az állami főépítész által javasolt módosításoknak (zsákutcák módosítása) megfelelően elkészült a
területre vonatkozóan a telekalakítási változási vázrajz.

Az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint a helyi építési szabályzat módosításával megszűnő 3415/19
hrsz. alatti Boldog Özséb utca területe 2169 m2. A telekalakítás követően a kialakuló zsákutcák
(3415/103, 3415/110 és 3415/117 hrsz.) területe összesen 2283 m2, azaz a közterületek területe
114 m2-re növekszik. A telekalakítás végrehajtásához a telekalakítással kialakuló 114 m2 nagyságú
közterület önkormányzati tulajdonba adására van szükség, amelyről szerződést kell kötni. A
Dunaflat Hungary Kft. a terület önkormányzat általi átvételéért bruttó 2.000.000 Ft összeget ajánl
fel az önkormányzat számára.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy véleményezzék és vitassák meg az előterjesztett javaslatot, és
hozzák meg döntésüket.
2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
DÖNTÉSEK, ÉS AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA
Őrbottyán Város Polgármestere 23/2021. (III. 29.) számú polgármesteri határozatával elfogadta az
érintett területre vonatkozóan a Dunaflat Hungary Kft. által benyújtott telepítési tanulmánytervet,
24/2021. (III. 29.) számú polgármesteri határozatával kiemelt fejlesztési területté nyilvánította azt,
majd 25/2021. (III. 29.) számú polgármesteri határozatával döntött a helyi építési szabályzat
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módosításának megkezdéséről.
A partnerségi egyeztetés a jogszabályoknak megfelelően lefolytatásra került, melyet Őrbottyán
Város Polgármestere 50/2021. (VI. 09.) számú polgármesteri határozatával lezárt.
3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
-

1997. évi LXXVIII. törvény épített környezet alakításáról és védelméről
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről

4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR
MEGNEVEZÉSE

A döntésnek az előterjesztés 1. pontjában részletezett költségvetési kihatása van.
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleménye: A bizottság mind a határozati javaslatot,
mind a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
6.

HATÁROZAT-TERVEZET

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2021.
(IX. 29.) határozata az Őrbottyán, Kálvária-domb telekalakítása
tárgyában
Őrbottyán Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
a) az ORBIS-XXI Kft. (1139 Budapest, Petneházy u. 16-18.) által
készített telekalakítási helyszínrajznak megfelelően a Kálvária-domb
telekalakításához hozzájárul,
b) az Őrbottyán, 3415/9 hrsz. alatti ingatlant (Boldog Özséb utca)
üzleti vagyonnak minősíti,
c) a telekalakítási helyszínrajz és változási vázrajz alapján 114 m2
területű közterület tulajdonba vételéhez hozzájárul,
d) a tulajdonba vétellel egyidejűleg a Dunaflat Hungary Kft. (2120
Dunakeszi, Szabadka utca 23.). bruttó 2.000.000 Ft hozzájárulást
fizet meg Őrbottyán Város Önkormányzata számára
e) felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.
Határidő:
Felelős:
Végrehajtást végzi:

azonnal
polgármester
műszaki és beruházás iroda
pénzügyi iroda

7. RENDELET – TERVEZET
Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1)-(2) bekezdése alapján
A rendelet-tervezet címe:
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének …../2021. (…) önkormányzati rendelete
Őrbottyán Város helyi építési szabályzatáról szóló 2/2016. (I. 29.) számú önkormányzati rendelet
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módosításáról
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
A helyi építési szabályzat módosításért fizetendő közérdekű kötelezettségvállalás összegével az
önkormányzat fejlesztési forráshoz jut, melyet fel tud használni a települési infrastruktúra
fejlesztésére.
Környezeti, egészségi következményei:
A módosítással a jelenlegi lakáspiaci körülményeknek megfelelő lakásállomány kerül kialakításra,
rendezettebb lakókörnyezet alakul ki, mint a korábbi szabályozás esetében.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
A rendelet elfogadásának adminisztratív terhe: az elfogadott rendeletet a jogszabályban
meghatározott államigazgatási szerveknek való megküldése, valamint a rendelet közzététele.
A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
Őrbottyán Város Önkormányzata a 2021.04.07-én kötött településrendezési szerződésben foglalt
feltételek esetén vállalta helyi építési szabályzat módosítását. Az állami főépítész megküldte záró
szakmai véleményét, valamint az ingatlanfejlesztő megfizette a vállalt közérdekű
kötelezettségvállalást, amellyel a szerződésben foglalt feltételek teljesültek, ezért a rendelet alkotás
szükségessé vált.
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Az önkormányzati rendelet alkalmazásának személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei
biztosítottak.
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…../2021. (…) önkormányzati rendelete
Őrbottyán Város helyi építési szabályzatáról szóló 2/2016. (I. 29.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról
Őrbottyán Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (3) bekezdés, valamint a 62. § (6) bekezdés 6.
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és
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 településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 9.
mellékletében meghatározott véleményezésben részt vevő szervek, valamint az érintett területi és
települési önkormányzatok és partnerek véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:
1. §
(1) Őrbottyán Város helyi építési szabályzatáról szóló 2/2016. (I. 29.) számú önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: R.) kiegészül a következő 41/A.§-al:
„41/A.§ (1) Az Lke-7 jelű lakóövezet övezeti paraméterei:
a) a beépítési mód oldalhatáron álló,
b) a kialakítható építési telek legkisebb területe 720 m2,
c) a kialakítható építési telek legkisebb szélessége 16 m,
d) a kialakítható építési telek legkisebb mélysége 30 m, sarok telek esetében min. 25 m
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e) a legnagyobb beépítettség terepszint felett 30%,
f) a legnagyobb beépítettség terepszint alatt 30%,
g) a legnagyobb szintterületei mutató 0,5 m2 / m2,
h) a legnagyobb épületmagasság 6,0 m,
i) a legkisebb épületmagasság 3,5 m,
j) a legkisebb zöldfelületi arány 50%.
(2) Egy építési telken legfeljebb két lakás létesíthető, melyek kialakíthatók egy, vagy két különálló
épületben.
(3) A 33.§ (5) bekezdése figyelmen kívül hagyandó.”
2. §
(1) A R.) RM-1 jelű mellékletének normatartalma az e rendelet 1. melléklete szerinti
normatartalommal módosul a módosítás területi hatályának vonatkozásában.
(2) A R.) RM-1 jelű mellékletének normatartalma az e rendelet 2. melléklete szerinti
normatartalommal módosul a módosítás területi hatályának vonatkozásában.
3. §
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

……………………………………………..

……………………………………………..

Gállné Mezősi Szilvia
jegyző

Szabó István Ferenc
polgármester

Indokolás
1. §-hoz
A § az Lke-7 jelű lakóövezet övezeti paramétereinek az előírásait tartalmazza.
2. §-hoz
Az RM-1 jelű melléklet normatartalmának módosításait tartalmazza.
3. §-hoz
A § a hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.
Őrbottyán, 2021. szeptember 23.
Előterjesztő:
........................................................
Szabó István
polgármester
Az előterjesztést törvényességi szempontból megvizsgáltam:
............................................
Gállné Mezősi Szilvia
jegyző
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