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Aszód Város Önkormányzata 
POLGÁRMESTERÉTŐL  
  
2170 Aszód, Szabadság tér 9.   •   +36-28/500-666   •   polgarmester@aszod.hu 
 

       

       Az előkészítésben közreműködött:  

       Marsalné Kovács Judit főépítész 

 

Előterjesztés  
a helyi építési szabályzat javítására és a településrendezési eszközök eseti módosítására 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A hatályos helyi építési szabályzat módosítására két eljárás megindításáról döntött korábban a 

képviselő-testület. A két eljárás egyidőben ért véget, de mivel külön-külön eljárásokról van szó, 

ezért szükséges két módosító rendeletet alkotni.  

 

1. A hatályos helyi építési szabályzat hibajavításának folyamata lezárult. A hibajavítás 

államigazgatási egyeztetési eljárását a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: Tr.) 42/A. §-a szerinti állami főépítészi eljárásban folytattuk le.  

A Pest Megyei Kormányhivatal állami főépítésze végső szakmai véleményét megküldte (1. sz. 

melléklet), mely alapján a rendelet-tervezet javításra került, képviselő-testületi jóváhagyásra 

előterjeszthetővé vált (2. számú melléklet). 

 

2. A településrendezési eszközök eseti módosítása (a helyi építési szabályzat és szabályozási 

terv) az un. OTP területre, a Nyár utca-Vas Mór utca sarkán lévő közterületre és a Síklaki-hegy 

utcai református gyülekezet területére vonatkozóan szintén befejeződött, az államigazgatási 

egyeztetés lezárult. A módosítás államigazgatási egyeztetése a Tr. 42. §-a szerinti tárgyalásos 

eljárás keretében történt. A Pest Megyei Kormányhivatal állami főépítésze az egyeztető 

tárgyalást 2020. szeptember 9-én megtartotta, ezen a város főépítésze és a tervezők képviselői 

is részt vettek.  

A tárgyalás jegyzőkönyve, az eljárásban részt vett államigazgatási szervek véleménye és az 

állami főépítész záró szakmai véleménye az előterjesztés készítéséig nem érkezett meg, de a 

tárgyaláson elhangzott észrevételek (4. sz. melléklet) a dokumentációban átvezetésre kerültek. 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8.§ (2d) 

bekezdése alapján a településrendezési eszköz elfogadásakor a Tr. alapján záró szakmai 

vélemény kibocsátására jogosultnak a jogszabályi követelmények érvényesülését biztosító záró 

szakmai véleményét figyelembe kell venni. A záró szakmai vélemény megküldésére a Tr –ben 

megállapított határidő lejártát követő 5. napon a településrendezési eszköz elfogadható. A Tr. 

40.§ (6) bekezdése szerint az állami főépítész a záró szakmai véleményét az egyeztetést 

követően 8 napon belül megküldi a polgármesternek, a településrendezési eszköz 

elfogadásához. Ez a határidő 2020. szeptember 17. napján lejárt, így a rendelet 2020. 

szeptember 22. napját követően a vélemény rendelkezésre állása nélkül is elfogadható. 
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Jelen előterjesztés két módosító rendeletet tartalmaz, először a HÉSZ hibajavításhoz tartozó 

rendelet-tervezetet kell elfogadni, majd ezután fogadható el a módostásra vonatkozó rendelet, 

mivel ennek szabályozási tervi melléklete a hibajavítást ár tartalmazza. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 

elfogadására. 

 

 

Rendeletalkotás 1. Hibajavítás 

 

Aszód Város Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja …/2020. (..) önkormányzati 

rendeletét a Helyi Építési Szabályzatról szóló 10/2019. (V.7.) önkormányzati rendeletének 

módosításáról. 

 

 

Rendeletalkotás 2. Eseti módosítás 

 

Aszód Város Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja …/2020. (..) önkormányzati 

rendeletét a Helyi Építési Szabályzatról szóló 10/2019. (V.7.) önkormányzati rendeletének 

módosításáról. 

 

 

 

Aszód, 2020. 10. 06.       Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs

          polgármester 

 

 

Látta: 

 

dr. Ballagó Katalin  

jegyző 

 

 

Mellékletek: 

1. Hibajavítás rendelet-tervezet és melléklete 

2. Állami főépítész végső szakmai véleménye hibajavítás 

3. Esetei módosítás rendelet-tervezet és mellékletei  

4. Állami főépítész végső szakmai véleménye eseti módosítás 
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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 a jelen rendelet 1. melléklete szerint módosul a módosítással érintett 

területek vonatkozásában. 

3. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát 

veszti.  

 

Aszód, 2020. október 14. 
 

 

 Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs Dr. Ballagó Katalin 

 polgármester  jegyző 
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1. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez 
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Aszód Város Önkormányzat képviselő-testületének 

.../2020. (…) önkormányzati rendelete 

a helyi építési szabályzatról szóló 10/2019. (V.7.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Aszód 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 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.§  Aszód Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 

10/2019. (V.7.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) 27.§-a az alábbi (16a) 

bekezdéssel egészül ki: 

„(16a) Lke-4** építési övezetben templom építése esetén toronyszerkezettel együtt a 

megengedett legnagyobb épületmagasság 10,5 m.” 

 

2.§ (1) A HÉSZ 1. melléklete a jelen rendelet 1.. melléklete szerint módosul a módosítással 

érintett területek vonatkozásában. 

 

(2) A HÉSZ 2. melléklete a jelen rendelet 2. melléklete szerint módosul. 

 

3.§  Jelen rendelet 2020. október 18-án lép hatályba, és azt követő napon hatályát veszti. 

 

Aszód, 2020. október 14. 

 

 Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs Dr. Ballagó Katalin 

 polgármester  jegyző 



9 
 

1. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez 
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2. melléklet a …./2020. (…) önkormányzati rendelethez 

 szabályozási terv 2. szelvény 

 

 

„2. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez 

A HÉSZ 2. mellékletében szereplő 2.1. Építési övezetek telekalakítási és beépítési előírásai c. 

táblázat az alábbi 13a sorral egészül ki: 

 

 A B C D E F G H 

1 
Építési 
övezet 

jele 

Beépítési 
mód 

Kialakítható 
telek 

megengedett 
legkisebb 
területe 

(m²) 

Kialakítható 
telek 

megengedett 
legkisebb 

telekszélessége 
(m) 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke (%) 

Épületmagasság 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke (m) 

Zöldfelület 
legkisebb mértéke 

(%) 

Legnagyobb 
szintterületi 

mutató 
(m2/m2) 

13a Lke-4** O 700 15 30 5,0 60 0,5 

„ 
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