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Aszód településrendezési eszközeinek 4 területre vonatkozó eseti módosítása 
gazdasági és önkormányzati fejlesztések megvalósítása érdekében 

 
 

 
Alátámasztó összefoglaló 

 
 
A módosítás szükségességének alátámasztása 
 
Aszód Város Képviselő-testülete 51/2017. (IV.12.) számú ÖKT. határozatában döntött 
a hatályos településrendezési eszközök módosításának szükségességéről, és arról, 
hogy a változásra kijelölt területeket kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja 
önkormányzati fejlesztések megvalósítása érdekében. A gazdasági területtel 
kapcsolatos döntés előkészítés alatt áll. 
 
A tervezett rendezési szándékok a településfejlesztési koncepciójában foglaltakkal 
összhangban vannak.  
 
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendeletben foglalt felhatalmazás alapján döntött arról, hogy 
 

a) a c) pontban meghatározott területek vonatkozásában a hatályos 
településrendezési eszközök eseti módosítása szükséges, 
 

b) a c) pontban meghatározott területeket változásra kijelölt területként, 
kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja; 

 
c) Aszód Város fejlesztési céljainak elérése érdekében kiemelt fejlesztési 
területként határozza meg  

ca) a Régész utca – 1476 hrsz-ú közterület – a Szentkereszt utca és 
a Kassai köz által határolt területet, ezen belül az önkormányzati 
tulajdonú ingatlanokat gazdasági 
 
cb) a Malom köz – Kossuth Lajos u. – 803 hrsz.-ú telek által határolt 
Vt területeket gazdasági 
 
cc) a 389 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú telket a ca) és cb) 
területek rendezése érdekében, a BIA érték pótlására. 

 
A településrendezéssel érintett területek 
 
A kiemelt fejlesztési területté nyilvánított területek: 
 
1. Régész utca – 1476 hrsz-ú közterület – a Szentkereszt utca és a Kassai köz által 
határolt területet, ezen belül az önkormányzati tulajdonú ingatlanok. 

 
2. A 389 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú telek a BIA pótlás érdekében. 

 
3. a Malom köz – Kossuth Lajos u. – 803 hrsz.-ú telek által határolt Vt területek. 
 
4. A 744/3 hrsz-ú ipari gazdasági övezetbe sorolt telek.  
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A településrendezési eljárás 
 
A településrendezési eszközök módosításának egyeztetése a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tr.) 32. § (6) bekezdés a) pontja 
alapján, a Tr. 42. § szerinti tárgyalásos eljárással történik, tekintettel arra, hogy a 
módosításokat a Tr. 32. § (6) bekezdés c) pontja szerint a képviselő-testület 
döntésével kiemelt fejlesztési területté nyilvánított területen, beruházás 
megvalósítása miatt indokolt. 
 
A Tr. 42. § (1) bekezdése alapján tárgyalásos eljárás esetén a polgármester a 
településrendezési eszköz tervezetét a végső szakmai véleményezési szakasz 
kezdeményezése előtt véleményezteti a partnerekkel a 29/A. § szerint.  
 
A tervezet partnerségi egyeztetése a Tr.-ben és Aszód Város Önkormányzat Képviselő-
testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendeletében 
(a továbbiakban: partnerségi rendelet) foglalt követelmények alapján történik. Ennek 
megfelelő jelen dokumentáció a partnerségi rendelet 2. § (3) bekezdésében foglaltak 
alapján a tervezet összefoglaló leírását és a jóváhagyandó munkarészeket 
tartalmazza, továbbá a legfontosabb vizsgálati tartalmi elemeket. 
 
A tervezettel kapcsolatosan a 2/2005. Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálati 
eljárás kezdeményezése megtörtént, a tervezet kidolgozói és a rendezésben érintettek 
környezeti értékelés készítését, környezeti vizsgálati eljárás lefolytatását nem tartják 
szükségesnek. 
 
Jelen dokumentáció a végső véleményezési szakasz lefolytatását megelőző partnerségi 
egyeztetéshez készült. 
  

partnerségi egyeztetés                                      



Aszód településrendezési eszközeinek a módosítása 6 részterületen 
 

6 

 
A rendezési megoldás tartalma, fő szempontjai 
 
A kiemelt fejlesztési területté nyilvánított területek és a kapcsolódó fejlesztési célok: 
 
1. Régész utca – 1476 hrsz-ú közterület – a Szentkereszt utca és a Kassai köz 
által határolt területet, ezen belül az önkormányzati tulajdonú ingatlanok 
 

1. Lakótelkek kialakítása 
 
A rendezés a 1533, a 1535 és a 1557 hrsz-ú telkeket érinti.  
 
 

 

 
A telkekre vonatkozóan a hatályos településrendezési eszközök zöldterületet 
határoznak meg. A telkek nem az önkormányzati törzsvagyon részei, közterületi 
zöldfelületek kialakítására, fenntartására, funkcionális, fenntartható fejlesztésére 
nem alkalmasak.  
 
Az önkormányzat a telkek a kapcsolódó területek területfelhasználási rendszerének 
megfelelő felhasználásról döntött. Az érintett területek kertvárosi lakóterületként 
történő felhasználásról. 
 
A döntésnek megfelelően, a terület közműellátásának, és a műtárgyak elhelyezésének 
figyelembevételével a telkek zöldterületi területfelhasználásból kertvárosias 
területfelhasználásba történő átsorolása javasolt. 
 
Az így kialakult Lke jelű területek építési övezeti besorolására a közvetlenül 
kapcsolódó Lke-SZ-E jelű építési övezet alkalmazása javasolt, azzal hogy a vonatkozó 
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előírásokat ki kell egészíteni a kialakuló fekvő építési telkekre vonatkozó egyedi 
előírásokkal. 
 
 
 
2. A 389 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú telek a BIA pótlás érdekében. 
 
 

2. A BIA pótlás területe 
 
 
A módosítás az 1. területen létrejövő területfelhasználás változással összefüggésben 
létrejövő biológiai aktivitás érték pótlás, a biológiai aktivitás érték egyensúly 
fenntartását biztosítja, az alábbiak szerint: 
 
A Z >Lke átsorolással létrejövő BIA érték: -1,247334  
 
A 389 hrsz-ú tlek jelenleg Vt területfelhasználásban került meghatározása, a 
vonatkozó építési övezet 40%-os minimális zöldfelületet határoz meg, így a területen a 
BIA érték egyensúly 2494,668 m2 zöldterületi területfelhasználás kijelölésével 
biztosítható. 
 
A zöldterületi területfelhasználási elem kijelölése a telek domborzati és 
településszerkezeti adottságainak a figyelembevételével történik. 
 
 
 
3. a Malom köz – Kossuth Lajos u. – 803 hrsz.-ú telek által határolt Vt területek 
 

1. A városközponti területek szabályozása 
 
 
A városközponti területen a tervezett szabályozási vonalak felülvizsgálata szükséges, 
tekintettel arra, hogy a tervezett közterületi rendszer nincs összhangban a területen 
megvalósult beépítésekkel. 
 
A tervezett szabályozási vonalak felülvizsgálata viszont ebben az időszakban csak 
részben valósulhat meg, mivel a teljeskörű és átfogó rendezést megelőzően a vasúti 
területekkel összefüggő településrendezési eszköz módosítást meg kell tenni.  
 
A szabályozási tervről törlésre kerülnek azok a szabályozási elemek amelyek 
megvalósítása a kialakult beépítések figyelembevételével nem realizálható, az egyéb 
szabályozási elemek felülvizsgálata olyan mértékben kapcsolódik a vasúti területhez, 
hogy az csak a folyamatban lévő új településrendezési eszközök kidolgozása során 
történhet meg. 
 
A területen a telekalakítás sajátos jogintézmény alkalmazása kerül előírásra, a 
kapcsolódó feltételekkel. 
 
Az építési hely rajzi szabályozása helyett a szöveges szabályozás kerül bevezetésre. 
 
A szabályozással biztosítottá válik a tömbbelsőben parkolófelületek megvalósítása. 
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4. A 744/3 hrsz-ú ipari gazdasági övezetbe sorolt telek. 
 
A telek kialakult beépítési mértékének figyelembevételével az építési övezetben 
meghatározott beépítési % növelése indokolt.  
 
Az OTÉK – ban meghatározott keretértékek viszont a területfelhasználás módosítását 
is szükségessé teszik. 
 
„Általános gazdasági terület 
 
20/A. § (1) Az általános gazdasági terület környezetre jelentős hatást nem gyakorló 
ipari és gazdasági tevékenységi célú, továbbá kereskedelmi, szolgáltató és raktár 
rendeltetésű építmények elhelyezésére szolgál. 
(2) Az általános gazdasági területen lakó rendeltetés nem helyezhető el.” 
 
A beépítésre szánt területek építési használatának megengedett felső határértékei 
 A B C D E F 

1. A területfelhasználási egységekre 
meghatározandó 

Az építési telekre meghatározandó 

2. Általános 
használat 

szerinti terület 

Sajátos 
használat 
szerinti 
terület 

Megengedett 
legnagyobb 
beépítési 
sűrűség 

(m2/m2) 

Megengedett 
legnagyobb 
beépítettség 

(%) 

Megengedett 
legnagyobb 
beépítési 
magasság 

(m) 

Legkisebb 
zöldfelület 

(%) 

12.  általános 2,0 70  25 

 
A Tr. 46. § - ban meghatározott követelmények alapján lehetőség van a szóban forgó 
területfelhasználás alkalmazására a hatályos településrendezési eszközök 
módosításával. 
 
„(2) A 45. § (2) bekezdés szerinti módosítások során alkalmazható a Mód.Kr.3. 
alapján megállapított OTÉK 20/A. §-ában és az OTÉK 2. melléklet 12. sorában az 
általános gazdasági területfelhasználási egységre meghatározott követelmény. 
(3) A Mód.Kr.3. alapján megállapított OTÉK 20/A. §-ának e rendelet szerinti 
alkalmazása során a településszerkezeti tervben a 6. melléklet I. területfelhasználási 
módok jelölése táblázatának 3. Gazdasági terület sorában meghatározott G jelölést és 
színt kell alkalmazni.” 
 
A 744/3 építési telken bevezetésre kerül a G területfelhasználás, és kapcsolódóan a 
G-1 építési övezet. Az építési övezetben a Gip-K-2 jelű építési övezet előírásai 
kerülnek érvényesítésre a beépítési mérték 60%-ban, a minimálisan kialakítható 
terület 25%-ban történő meghatározásával. 
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III. Jóváhagyandó munkarészek 

 
 
 
10. A településszerkezeti terv módosítása 
 

Határozat-tervezet 
 

Aszód Önkormányzat Képviselő-testületének   
…/2017  (…..) sz. határozata 

Aszód Város 1119/2001. (V.10.) Kt. sz. határozattal megállapított 
Településszerkezeti tervének módosításáról 

 
 

Aszód Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. §-ban foglaltak alapján, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 6. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva, az alábbi döntést hozza: 
 
 
1. Aszód közigazgatási területére vonatkozóan elfogadja és jóváhagyja: 

 
a) jelen határozat 1. sz. mellékletét: Aszód Településszerkezeti Tervének 
módosító tervlap részleteit. 

 
2. Jelen határozattal elfogadott, 1. pont szerinti TSZT módosítással  

 
a) a település közigazgatási területére vetített biológiai aktivitás érték nem 
változik; 
 
b) a Pest Megyei Területrendezési Terv térségi területfelhasználási kategóriáit 
érintő igénybevétel nem történik.  
 

3. E határozat elfogadását követően a település közigazgatási területén készülő 
szabályozási terveket a módosított Településszerkezeti Tervvel összhangban kell 
elkészíteni. 

 
Jelen határozat a közlését követő napon lép hatályba. 
 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy jelen településszerkezeti terv módosításáról 
szóló határozat közlését az elfogadást követő legkésőbb 10. napon tegye meg. 
 
Felelős:  polgármester 
Határidő:   azonnal 
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1. sz. melléklet: Aszód Településszerkezeti Tervének módosító tervlap részletei 
 
 
1. módosítás: 
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2. módosítás: 
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3. és 4.  módosítás: 
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 A helyi építési szabályzat módosítása 
 
 
 
 

Aszód Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2017. (….) kt. rendelete  

 
Aszód Helyi Építési Szabályzatáról szóló 

14/2011. (V.10.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

 

Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében, 
valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény 6. §. (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a 62. § (6) bekezdés 6. 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 13. § (1) bekezdésében, valamint a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településfejlesztési eszközökről, valamint az egyes sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tr.) 32. § (1) bekezdés c) pont és 
32. § (6) bekezdése a) pont szerinti eljárásban a Tr. 9. számú mellékletben megjelölt 
véleményezési jogkörben eljáró szervek, és az érintett területi és települési 
önkormányzatok, illetve a partnerségi egyeztetés szabályai szerint a partnerek 
véleményének kikérésével Aszód Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 14/2011. 
(V.10.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) a következők szerint 
módosítja: 

 
 
 

1. § 
 

Jelen rendelet mellékletei: 
a) az 1m. sz. melléklet: SZT-1m jelű Szabályozási Tervlap részlet, 
b) a 2m. sz. melléklet: SZT-2m jelű Szabályozási Tervlap részlet, 
c) a 3m. sz. melléklet: SZT-3m jelű Szabályozási Tervlap részlet. 

 
2. § 

 
(1) A Rendelet 1. § (2) bekezdése kiegészül a következő a1), a2) és a3) pontokkal: 

 
„a1) SZT-1m jelű Szabályozási Tervlap részlet 
a2) SZT-2m jelű Szabályozási Tervlap részlet, 
a3) SZT-3m jelű Szabályozási Tervlap részlet.” 
 
(2) A rendelet 1. § - a kiegészül a következő (4) bekezdéssel: 
„(4) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott tervlap az a1), a2) és a3) pontok 
szerint szabályozási tervlapok szerint módosul, a hatályukkal érintett területen az a) 
pont szerinti tervlap részlet nem alkalmazható. 
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3. § 

 
A Rendelet 24. § - a az alábbi (2) és (3) bekezdésekkel kiegészül: 
„ (2) Az Lke-SZ-E * építési övezetre az Lke-SZ-E építési övezet előírásai érvényesek, 

a (3) bekezdésben meghatározott kivételes szabályok figyelembevételével. 
(3) Az előkert 3,0 méter, a hátsókert 3,0 m.” 
 

 
4. § 

 
A Rendelet 36. §-a  a követező (14)  bekezdésekkel egészül ki: 
 
„(14) A szabályozási terven telekalakítás sajátos jogintézménnyel érintett 

területeken telekalakítás a teljes terület közlekedési feltárását biztosító egységes 
telekalakítási terv alapján végezhető.” 

 
 

5. § 
 

(1) A Rendelet kiegészül a következő 68/A. § - val: 
 
 

68/A.  § 
G-1 

Általános gazdasági terület építési övezete 
 

(1) Az G-1 jelű építési övezetben az építési telkekre meghatározott határértékek: 
Kialakítható legkisebb 
telekterület-méret Kialakult 

Legkisebb utcai telekszélesség - 
Beépítési mód Szabadonálló 
Beépítettség megengedett 
legnagyobb mértéke 60 %,  

Megengedett legnagyobb 
építménymagasság 12,5 m 

Előkert kialakult, de minimum 50, m 
Oldalkert az OTÉK 36. § (2) bekezdése szerinti távolság 
Hátsókert minimum 6,0 m 
Zöldfelület legkisebb mértéke 25 % 
Megengedett legnagyobb netto 
szintterületi- mutató 1,5 m2/m2 

 
(2) Az építési övezetben a szabályozási terven jelölt telekhatárok mentén 10 méter 

szélességben több szintes növényállomány telepítendő. A többszintes növényállomány 
zöldfelületi minimumértéke a 10 méter szélességű területre: minden 100 m2-ére számítva 
legalább 1 db nagy vagy közepes lombtömeget növesztő lombos fa és legalább 40 db magas 
növekedésű lombhullató vagy örökzöld cserje, a többi felületen gyep vagy talajtakaró 
telepítendő. 
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6. § 

Záró rendelkezések 

 

(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) A rendelet előírásait a hatálybalépését követően indított ügyekben kell 
alkalmazni. 

 

 

 

 
Aszód, 2017. július  
 
 
 
 
Polgármester        Jegyző 
 
 
 
 
 
A rendelet kihirdetve ……   
            
 
          Jegyző 
 
Záradék: 
 
Egységes szerkezetbe foglalva …… 
 
          
          Jegyző 
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A …/2017. (… …) kt. rendelet 1m. melléklete: SZT-1m 
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A …/2017. (… …) kt. rendelet 2m. melléklete: SZT-2m 
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A …/2017. (… …) kt. rendelet 3m. melléklete: SZT-3m 
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