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I.BEVEZETŐ 

A TERV CÉLJA, A MEGBÍZÁS ISMERTETÉSE  

Aszód város hatályos településrendezési Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
71/2019. (V.7.) számú határozata Aszód Város településszerkezeti tervének megállapításáról, és 
Aszód Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2019. (V.7.) rendelete a helyi építési 
szabályzatról. 

A jóváhagyás óta eltelt időszakban a HÉSZ-ben néhány pontatlanság, a szabályozási terven néhány 
rajzi elem javítása vált szükségessé, így Aszód Város Polgármestere a 68/2020. (V.27.) ÖKT sz. 
határozatában a helyi építési szabályzat hibajavításáról döntött (lásd A. melléklet). A tervezési 
munka során a módosítási igény vizsgálatát, és a változtatási koncepció felállítását követően a helyi 
építési szabályzat módosításának javaslata készült el.  

A TERVEZÉSI FOLYAMAT 

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. 32.§ (6a) bekezdése 
alapján állami főépítészi eljárással kerül lefolytatásra. 

Az Eljr. 42/A.§ alapján az állami főépítészi eljárás esetén a polgármester a településrendezési 
eszköz tervezetét a záró szakmai vélemény megkérése előtt véleményezteti a partnerekkel.  

Az Eljr. 29.§-nak megfelelően az önkormányzat az egyeztetési eljárást megelőzően döntött a 
partnerségi egyeztetés szabályairól a 176/2017. (VI.28.) határozatában. A partnerségi egyeztetés 
lefolytatását követően a polgármester a partnerségi egyeztetés során beérkezett véleményeket 
ismerteti a képviselő-testülettel, amely elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület 
dönt. A vélemény el nem fogadása esetén a döntést indokolnia kell. A partnerségi egyeztetés a 
döntés dokumentálásával, közzétételével lezárul. 

Ezt követően a polgármester elektronikus úton záró szakmai véleményt kér az állami főépítészi 
hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalhoz benyújtott kérelemmel. A kérelemhez mellékelni 
kell: 

a) a partnerségi egyeztetést lezáró döntést és 

b) a településrendezési eszköz tervezetét. 

Ha az állami főépítészi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal jogszabályi ütközést észlel, 
egyeztető tárgyalást kezdeményez. Az állami főépítész hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal 
záró szakmai véleményét 15 napon belül megküldi a polgármesternek a településrendezési eszköz 
elfogadásához. 

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.   
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II.JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ – A HÉSZ MÓDOSÍTÁS TERVEZETE 

Aszód város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2020. (...) önkormányzati rendelete a 
Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2019. (V.7.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Aszód város Önkormányzat 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 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 38.§-ban 
meghatározott feladatkörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész véleményének 
kikérésével és a partnerségi egyeztetés szabályainak megfelelően a következőket rendeli el:  

 
1.§ Aszód város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2019. (V.7.) önkormányzati rendelet  
(a továbbiakban: HÉSZ) 22.§ (4) bekezdés „a (2) bekezdés szerinti„ szövegrész helyébe „a (3) 
bekezdés szerinti” szöveg lép. 

2.§ A HÉSZ 1. melléklete szerinti SZT-1/B és SZT-2 szabályozási tervlapok helyébe jelen rendelet  
1. mellékletét képező szabályozási tervlapok lépnek. 

3.§ Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 
 
 
Aszód, 2020………   
 
 
 
 
 
 Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs Dr. Ballagó Katalin 
 polgármester  jegyző 
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III. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT 

1. PRÉSHÁZ UTCÁTÓL (1465/2 HRSZ) DÉLRE FEKVŐ TÖMB ÖVEZETI JELÉNEK 
PÓTLÁSA 

A Présház utca, a Breda-patak és a Városréti utca által határolt tömb egy kertvárosias beépítésű 
terület, amelyen lakóházak állnak. A hatályos településszerkezeti terv kertvárosias lakóterület 
területfelhasználási egységbe sorolja a területet, a szabályozási terven azonban nem szerepel rajta 
övezeti jel. 

 

Kivágat a hatályos településszerkezeti tervből 

 

Kivágat a hatályos szabályozási tervből 

Jelen módosítás során a módosítással érintett tömbről hiányzó övezeti jel pótlása történik, a 
szomszédos tömbökhöz hasonlóan Lke-4 jelű építési övezetbe kerül a terület, ahogyan a hatályos 
HÉSZ 3. függelékét képező övezeti terven is szerepel. 

 

Kivágat a hatályos övezeti tervből 

 

Kivágat a szabályozási terv tervezetéből 
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2. A KOSSUTH LAJOS UTCA – 103/2 HRSZ-Ú ÚT – KONDOROS TÉR ÁLTAL 
HATÁROLT TERÜLETEN AZ ÖVEZETHATÁR PÓTLÁSA 

A Kossuth Lajos utca – 103/2 hrsz-ú út – Kondoros tér sarkán található a háziorvosi rendelő, védőnői 
szolgálat, és az egykori munkásszálló épületei. A hatályos szabályozási terv a területen Vt-3 és Vt-5 
építési övezetet különböztet meg, övezethatár azonban nem húzódik a két terület kettő között. 
Azonban a hatályos helyi építési szabályzat függelékében szereplő övezeti tervről leolvasható a Vt-3 
és Vt-5 jelű építési övezetek közötti határ, melyet az alábbi kivágat szemléltet. 

 

Kivágat a hatályos szabályozási tervből 

 

Kivágat a hatályos övezeti tervből 

Jelen hibajavítás során az övezeti terven ábrázolt módon a szabályozási tervlapon is feltüntetésre 
került az övezethatár. 

 

Kivágat a szabályozási terv tervezetéből 
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3. A PINCÉK SZABÁLYOZÁSÁNAK EGYÉRTELMŰVÉ TÉTELE 

Az aszódi pincék a város belterületének nyugati részén, jellemzően a Miskolczi köz környezetében 
fekszenek. A pincék kis alapterületű (13-30 m2) önálló helyrajzi számú telekkel rendelkeznek, a 
közterületbe ékelődve. A hatályos szabályozási terv nem szabályozza egyértelműen a pincéket, a 
szabályozási tervlapon szereplő övezeti jelek, vagy azok hiánya nem teszik egyértelműen 
beazonosíthatóvá a K-P jelű építési övezetet. A hatályos övezeti terv alapján a szabályozási terven 
a Miskolczi köz környezetében fekvő pincék is különleges területek- pincék területe építési övezetbe 
tartoznak, K-P övezeti jellel ábrázolva. 

 

Kivágat a hatályos szabályozási tervből 

 

Kivágat a hatályos övezeti tervből 

Jelen hibajavítás során az övezeti tervnek megfelelően a pincék területén pótlásra kerülnek az 
övezeti jelek. 
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Kivágat a szabályozási terv tervezetéből 

4. HÉSZ-BEN SZEREPLŐ ELÍRÁSOK JAVÍTÁSA 

A HÉSZ 22.§ (4) bekezdése a (2) bekezdésre hivatkozik, ám helyesen a (3) bekezdésre szükséges 
utalni, így a HÉSZ az alábbiak szerint változik: 

„22.§ (2) Újonnan beépítésre kerülő, túlnyomórészt be nem épült területen oldalhatáron álló 
beépítési mód esetén az építési hely egyik határvonala az északi irányhoz közelebb eső 
telekhatár. 
(3) Új épület elhelyezése esetén az épület közterület felőli homlokvonala  

a) igazodjon a kialakult állapothoz, 
b) saroktelek esetén igazodjon a csatlakozó utcák épületeinek vonatkozó homlokvonalához, 

ami a szomszédos 3-3 beépített telek előkertjének átlaga, attól legfeljebb 0,5 m 
eltéréssel. 

(4) Amennyiben a (2) (3) bekezdés szerinti építési vonal nem határozható meg, az előkert 
a) lakóterületek építési övezeteiben: 5,0 m, 
b) gazdasági területek építési övezeteiben: 10,0 m, 
c) egyéb építési övezetben: 5,0 m.” 
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IV. MELLÉKLETEK 

A. MELLÉKLET: A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 
POLGÁRMESTERI DÖNTÉS 
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