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ÜRÖM KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA, JAVÍTÁSA 
2014. MÁJUS  

EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS - VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG 
 
 
 
Üröm Község Önkormányzata településrendezési eszközének módosítását és javítását kezdeményezi a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet - 
továbbiakban: R. - 32. § (4) bekezdése értelmében egyszerűsített eljárással. 
 
A tervezett módosítás a R. 32. § (4) bekezdésének megfelel, mert  

"a) a településszerkezetet meghatározó műszaki infrastruktúra főhálózat nem változik, 
b) nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése, .... 
c) nem történik zöld, vízgazdálkodási, erdő- és természetközeli terület megszüntetése." 

 
Így az eljárás a R. 41. §-nak megfelelő szakaszokban történik. 
 
Jelen dokumentációval - mint "elkészült településrendezési eszközzel" - kezdeményezzük a R. 41. § (1) 
bekezdése szerinti véleményezési szakaszt.  
 
A tervezett módosítások, javítások három ponton érinti a településrendezési eszközöket. 
 
A. Lakásszámok szabályozása a kertvárosias lakóterületi építési övezetekben a HÉSZ-ben. 
B. Oromfalas homlokzat szabályozása a kertvárosias lakóterületi építési övezetekben a HÉSZ-ben. 
C. Ev (védelmi erdő) jelzés elírása az Eg (egészségügyi erdő) övezetek helyett a tervlapokon. 
 
A tervdokumentációhoz sem tájrendezési, sem környezetalakítási, sem közlekedési, sem közművesítési, sem 
hírközlési alátámasztó munkarész nem készül, azok nem relevánsak a tervezett módosítások, javítások 
szempontjából. 
 
Üröm Község hatályos településrendezési eszközei (melyek a település honlapján megtekinthetők: 
http://www.urom.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=136&Itemid=110)  
72/2005. (V.25.) Kt. sz. határozat a településszerkezeti tervről, utolsó módosítása: 229/2013. (XII.18.) Kt. számú 
határozat. 
10/2005. (VI.06.) Kt. számú rendelet a helyi építési szabályzatról, utolsó módosítása: 26/2013 (XII.19.) Kt. számú 
rendelet. 
 
A. jelű módosítás 
 
A HÉSZ 26. § (5) bekezdését az Építési Hatóság kétféleképp értelmezi. Egyes esetekben engedélyt ad két lakás 
építésére, más esetekben csak egy lakást engedélyez. 
 
A bekezdés jelenleg hatályos - félremagyarázható - szövege a következő: 

26. §  

Kertvárosi lakóterületek általános előírásai 
....... 
(5)  
Az építési övezetben,  

a) a 900 m2-nél kisebb telken legfeljebb egylakásos lakóépület építhető kivéve a h) pont alatti esetet  
b) a 900 m2 és annál nagyobb területű telken legfeljebb kétlakásos lakóépület építhető kivéve a c), d), e), f), g) pont alatti esetet. 
c) Lke-1/b építési övezetben 1500m2-enként legfeljebb két lakás építhető. 
d) Lke-2, Lke-24 építési övezetben legfeljebb négylakásos épület építhető. 

e) Lke-4, Lke-20, Lke-22, Lke-23 építési övezetben telkenként legfeljebb két lakás építhető az ikres beépítésű telkek kivételével, ahol csak egy lakás 
építhető. 
f) Lke-7 építési övezetben legfeljebb hatlakásos épület építhető. 
g) Lke-9 építési övezetben legfeljebb háromlakásos épület építhető. 

h) Lke-13 építési övezetben legfeljebb kétlakásos épület építhető. 
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A tervezett módosítás, mely egyértelművé teszi a lakásszámokat, a következő: 

26. §  

Kertvárosi lakóterületek általános előírásai 
....... 
(5)  
a) Az Lke-4, Lke-13, Lke-20, Lke-22, Lke-23 jelű építési övezetekben legfeljebb két lakás építhető. 

b) Az Lke-9 jelű építési övezetben legfeljebb három lakás építhető. 
c) Az Lke-2, Lke-24 jelű építési övezetekben legfeljebb négy lakás építhető. 
d) Az Lke-7 jelű építési övezetben legfeljebb hat lakás építhető. 

e) Ikres beépítésű telken csak egy lakás építhető. 
f) Az Lke-1/b jelű építési övezetben 1500 m2-ként legfeljebb két lakás építhető. 1500m2-es telekméret felett az 1500m2 töredékrészét kitevő 
területnagyságból a kerekítés szabályai szerint kell az építhető lakásszámot számítani. 
g) Az Lke-1, Lke-3, Lke-5, Lke-6, Lke-8, Lke-10, Lke.11, Lke-12, Lke-14, Lke-15, Lke-16, Lke-17, Lke-18, Lke-19, Lke-21, Lke-25 jelű építési 

övezetekben 900m2-nél kisebb telken csak egy lakás építhető, 900m2-t elérő telken legfeljebb két lakás építhető 

 
A tervezett módosítás nem változtat az eddigi szabályokon, a településen építhető lakásszámokon, méreteken. 
 
B. jelű módosítás 
 
Az újonnan beépülő kertvárosias lakóterületeken nem indokolt a hagyományos fésűs beépítés körülbelül 7,5 
méteres oromfalas homlokzatszélességét megkövetelni. 
 
A hatályos HÉSZ 16. § (3) bekezdés szövege a következő: 

(3) Lakóterületen oromfalas homlokzat vagy homlokzatrész szélessége 7,5 méternél szélesebb nem lehet. 

A tervezett módosítás a következő: 
(3) Falusias lakóterületen oromfalas homlokzat vagy homlokzatrész szélessége 7,5 méternél szélesebb nem lehet. 

 
C. jelű módosítás 
 
A 2012-ben elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt településrendezési eszközök (27/2012. (II.29.) Kt. számú 
határozat, 4/2012 (III.01.) Kt. számú rendelet) az Üröm déli határán fekvő 036/8, 036/9, 036/10, 036/11 és 038/1 
hrsz ingatlanokat Ee (Egészségügyi, turisztikai erdő) övezetbe sorolta mind a településszerkezeti, mind a 
szabályozási terven. 
 
A 2013. decemberében elfogadott és 2014. januárjában jogerőre emelkedett módosított szerkezeti tervlapon és 
szabályozási tervlapon Ev (Védelmi erdő) megjelölés szerepel a fent jelzett ingatlanokon. 
 
Ilyen módosításról  

> a Képviselő-testület nem hozott határozatot, 
> nem érkezett igény sem a tulajdonosok, sem a véleményezők (államigazgatási és civil 

szervezetek) részéről, 
> azt magasabb rendű jogszabály nem tette és nem teszi kötelezővé. 

Ezzel szemben az ingatlantulajdonos ügyvédi felszólítással kérte erdőterületének 2013-ban hatályos besorolását 
visszaállítani. 
 
Jelen módosítás során a fent jelzett öt ingatlanon az Ee jelölést visszaállítjuk megfelelően a 2013-ban hatályos 
tervnek. 
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A pontosság kedvéért megemlítjük, hogy a 2013. decemberében elfogadott módosítási csomag foglalkozott Üröm 
területén az erdőterületekkel, de az nem érintette a fent hivatkozott öt hrsz. területét, nem változtatott az ürömi 
erdőterületek rendeltetésén, nem változtatott a közigazgatási határon belüli erdők mennyiségén. Tájékoztatásul 
bemutatjuk a 2013-as módosítás áttekintő ábráját, melyen látszik, hogy a szóban forgó déli területeket az nem 
érintette. 
 

 
 
Az Üröm településrendezési eszközei legutóbbi – 2013 decemberben elfogadott – módosításához készült ábra a 
változtatások által érintett helyek jelölésével. 
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A 036/8, 036/9, 036/10, 036/11 és 038/1 hrsz erdőterületek bemutatására közöljük az alábbi ábrákat. 
Ezeken látszik a földhivatali alaptérképi állapot, a 2013-ban hatályos településszerkezeti és szabályozási tervi 
állapot és a 2014-es módosított (2013. decemberben elfogadott) tervlapokon szereplő állapot. 
A módosítás - javítás - a 2012/2013-as állapotot állítja vissza. 
 

 
 
Földhivatali alaptérkép a 036/8, 036/9, 036/10, 036/11 és 038/1 hrsz. erdőterületek bemutatásával. 
 
Jelen településrendezési eszköz módosítás az erdőterületek mennyiségét nem változtatja meg, a véderők 
mennyisége ugyancsak eredeti szintjén marad ezért megfelel a Budapesti Agglomeráció Területrendezési 
Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény 6. § (2) bekezdésének. 
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2013-ban hatályos településszerkezeti terv. 
 

 
 

 
 
2014- ben hatályos - javítandó - településszerkezeti terv. 
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2013-ban hatályos szabályozási terv 
 
 

 
 
2014-ben hatályos - javítandó - szabályozási terv 
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Jelen településrendezési eszköz módosítását megalapozó iratok 
 

 
 
Képviselő testületi határozat 
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Ügyvédi felszólítás az erdőterület státuszának visszaállítása ügyében 
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Jegyzőkönyv a Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága székhelyén tartott tárgyalásról 
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Üröm Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
....../2014. (.......) Kt sz. határozata 

a 72/2005 (V.25.) Kt sz.  határozattal jóváhagyott 
Üröm Község településszerkezeti tervének módosításáról 

 
 
Üröm Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 72/2005 (V.25.) Kt sz. határozattal elfogadott Üröm Község 
közigazgatási területére készült településszerkezeti tervét az alábbiak szerint módosítja. 

 
1. 
A 72/2005 (V.25.) Kt számú határozat mellékletét képező 2013. decemberi dátumú T-1 jelű településszerkezeti 
terv kiegészül az e határozat 1. mellékletét képező 2014. ...... dátumú T-1/M jelű tervlappal. 
 
2. 
Jelen határozattal jóváhagyott Településszerkezeti Terv módosított rendelkezései a megállapítást követő 15. 
napon lépnek hatályba. 
 
Határidő: 2014. ........................... 
 
Felelős: Polgármester 
 
 
Laboda Gábor sk.   dr. Halász Mónika sk. 
polgármester    jegyző 
 
A kiadmány hiteléül: 
 
Üröm, 2014. ..............................   
 
Takácsné Papp Erika 
Főtanácsos 
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Üröm Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
..../2014. (.....) önkormányzati rendelete 

 
a helyi építési szabályzatról szóló 10/2005. (VI.06.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Üröm Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 45. § (3) bekezdésében, az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. (a továbbiakban: Étv.) 62 .§ (6) bekezdés 6. pontjában 
kapott felhatalmazások alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(továbbiakban: Möt.) 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.) Korm. rendelet 29. §-a alapján 
meghatározott partnerek és 9. mellékletében  meghatározott államigazgatási szervek véleményének 
kikérésével a következőket rendeli el: 
 

Módosító rendelkezések 
 
1. §  
A helyi építési szabályzatról szóló 10/2005. (VI.06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 16. § (3) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
" (5) 
a) Az Lke-4, Lke-13, Lke-20, Lke-22, Lke-23 jelű építési övezetekben legfeljebb két lakás építhető. 
b) Az Lke-9 jelű építési övezetben legfeljebb három lakás építhető. 
c) Az Lke-2, Lke-24 jelű építési övezetekben legfeljebb négy lakás építhető. 
d) Az Lke-7 jelű építési övezetben legfeljebb hat lakás építhető. 
e) Ikres beépítésű telken csak egy lakás építhető. 
f) Az Lke-1/b jelű építési övezetben 1500 m2-ként legfeljebb két lakás építhető. 1500m2-es telekméret felett 

az 1500m2 töredékrészét kitevő területnagyságból a kerekítés szabályai szerint kell az építhető 
lakásszámot számítani. 

g) Az Lke-1, Lke-3, Lke-5, Lke-6, Lke-8, Lke-10, Lke.11, Lke-12, Lke-14, Lke-15, Lke-16, Lke-17, Lke-18, 
Lke-19, Lke-21, Lke-25 jelű építési övezetekben 900m2-nél kisebb telken csak egy lakás építhető, 900m2-
t elérő telken legfeljebb két lakás építhető." 

 
 
2. § 
A R. 26. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
"(3) Falusias lakóterületen oromfalas homlokzat vagy homlokzatrész szélessége 7,5 méternél szélesebb nem 
lehet." 
 
3. § 
A R. 1. számú melléklete kiegészül jelen rendelet 1. számú mellékletével. 
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Záró rendelkezések 
 
2. §   
(1) Ez a rendelet az elfogadását követő 15. napon lép hatályba.  
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
 
Kelt: Üröm, 2014. .................... 
 
 
 
Laboda Gábor    dr. Halász Mónika 
polgármester    jegyző 
 
 
 
 
Kihirdetve és kifüggesztve 
 
Üröm, 2014. .......    dr. Halász Mónika 
     jegyző  
 
 
 
 
 
 
1. melléklet a ......../2014 (..........) számú önkormányzati rendelethez 
 
SZ-1/M jelű 2014. ........... dátumú ÜRÖM KÖZSÉG - SZABÁLYOZÁSI TERV - MÓDOSÍTÁS című tervlap 
 
 

 


