
1 

 

PILISJÁSZFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI 
TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 

ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA ,   
A SOMLYÓ VÖLGY   

837-901 HRSZ-Ú, VALAMINT 907-940 HRSZ-Ú 
RÉSZTERÜLETEKRE  

 
 

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 
   314/2012. KORM. REND. 42.§ TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS 

 

 

 

2 0 2 1 .  m á j u s  h ó  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Z. É. Műhely Területfejlesztési és Urbanisztikai Tervező és Tanácsadó Kft.  

T E L :  0 6 - 7 0 / 9 4 3 - 6 2 - 4 6                                                          E - M A I L :  Z E . M U H E L Y @ G M A I L . C O M  
 

mailto:ZE.MUHELY@GMAIL.COM


2 

 

 

TERVEZŐK NÉVSORA  
 

 

 

SZAKÁG NÉV  

Generáltervezés Z.É. Műhely Kft. 
 

Czene Éva 
ügyvezető 
 

Településtervezés 
 

Czene Éva 
 

vezető településtervező 
TT/1 12-0160 
városépítési és városgazdálkodási 
szakmérnök 

Zöldterületek, táj- és 
természet-védelem, 
környezetvédelem 

Tóthné Pocsok Katalin 

 

okl. kertészmérnök (táj- és 
kertépítész) 
vezető településtervező 
TK 01-5086 és TT1 01-5086 

Műszaki grafika Farkas Szilvia 

 

okl. településtervező 
 

 
 
 

 
 
 

Z. É. MŰHELY KFT.  
 

Székhely: 3123 Cered, Vörösmarty M. u. 4. 
E-mail: ze.muhely@gmail.com 

Tel.: 06-70/943-6246  
 
 
 
 

 
 
 

314/2012 korm.r. 42.§ szerinti tárgyalásos eljárás 
 
 
 

2021. május hó 
 
 
 



3 

 

 
 
 

 

 

 
 

TARTALOMJEGYZÉK 
 
 

ALÁTÁMASZTÓ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK  

  

JÓVÁHAGYANDÓ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK  

Pilisjászfalu Község Településszerkezeti tervének módosítása – Határozat-tervezet……………..…. 
Pilisjászfalu Község Helyi Építési Szabályzatának módosítása – Rendelet-tervezet ……..…………. 
 

JÓVÁHAGYANDÓ RAJZI MUNKARÉSZEK ………………………………………………….  
 

 
 

Rajzszám Rajz megnevezése Méretarány 

TSZT-M/1 
Pilisjászfalu Község Településszerkezeti tervének módosítása a 
Somlyó Völgy 837-901 hrsz-ú, valamint a 907-940 hrsz-ú területére  

M=1: 2 000 

SZT-M/1 
Pilisjászfalu Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási 
tervének módosítása a Somlyó Völgy 837-901 hrsz-ú, valamint a 907-
940 hrsz-ú területére 

M=1: 2 000 



4 

 

 

ALÁTÁMASZTÓ SZÖVEGES MUNKARÉSZEK 

I. ELŐZMÉNYEK      
 
 

TERVI ELŐZMÉNYEK, TERVMÓDOSÍTÁS CÉLJA  
 

Pilisjászfalu Község Önkormányzatának megbízásából, a Z. É. Műhely Területfejlesztési és 

Urbanisztikai Tervező és Tanácsadó Kft. készíti, Pilisjászfalu Község Településszerkezeti tervének, 

Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének felülvizsgálatát. Jelen részterületet érintő 

tervmódosítás, a 36/2021. (V.25.) számú Polgármesteri határozat alapján történik, mely döntésben a 

területeket kiemelt fejlesztési területté nyilvánította és döntött a terület Településszerkezeti tervének, 

Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének módosításáról.  

 
A módosítás kezdeményezésének indoka, az S.P.M. Hungary Kft. fejlesztése alatt álló, Somlyó völgyi 

lakóterület kialakítása, a terület északi részén, a 907 hrsz-ú út mentén, a lakóterületek megvalósuláshoz 

kapcsolódó humán infrastruktúra igények kiszolgálására tervezett, településközpont vegyes területsáv 

létrehozása. A tervezett területrész helyet kíván biztosítani oktatási alapintézmények, óvoda, iskola, 

valamint egészségügyi intézmények elhelyezésére, amelyhez jelenleg a pályázati lehetőségek adottak. 

Az S.P.M. Hungary Kft. a pályázathoz szükséges önerő biztosítását vállalja, továbbá a településközpont 

vegyes területsávban megvalósítandó intézményfejlesztés számára helyet biztosít és az építésben is 

részt vállal. A területsávban egységesen 40%-os beépítési maximum, valamint 7,5 m-es 

építménymagasság tervezett, valamint a 837-901 hrsz-ú területeken, a beépítési paraméterek 

kismértékű módosítása, a területre egységesen 30%-os beépítési maximummal, a jelenlegi 25%-ról, 

valamint 6,5 m -es építmény magassággal, a jelenlegi 5,5 és 6,0 m-ről. 

A fejlesztés megvalósításához szükséges, a 907-940 hrsz-ú ingatlanok esetében, a jelenleg hatályos 

településrendezési eszközök (TRE) részbeni területfelhasználás (TSZT) módosítása, a 907 hrsz-ú 

terület északi oldalán, a jelenlegi kertvárosias lakóterületi területfelhasználásról, településközpont 

vegyes területfelhasználásra és településközpont vegyes övezetbe történő átsorolással. A 837-901 

hrsz-ú területek fejlesztése nem igényel területfelhasználás módosítást, ugyanakkor szükség van a 

Helyi Építési Szabályzat és annak mellékletét képező Szabályozási Tervlap (HÉSZ és SZT) kismértékű 

módosítására - egységesen az érintett területre vonatkoztatva. 

 

Jelen tervmódosítást az Önkormányzat a 314/2012.(XI.8.) Korm. rend. 42.§ szerinti ún. tárgyalásos 
eljárás keretében kívánja egyeztetni az érdekelt államigazgatási egyeztető szervek körében. 
 
A tervegyeztetés nyilvánossága, azaz a lakosság, az egyház és a civilszervek, szervezetek körében 
történő egyeztetés, a 314/2012. (X. 8.) Korm. rendelet 29. és 29/A. §-aiban előírtak, valamint  
Pilisjászfalu Község partnerségi egyeztetésről szóló 7/2017 (IX.28.)sz. rendelettel módosított 13/2013 
(VII.15.) sz. Önkormányzati rendelete szerint történik. 
 
Jelen tervezési feladat Pilisjászfalu Község Önkormányzatának megbízásából, a területek 
tulajdonosainak kezdeményezésére és finanszírozásában készül.  A jóváhagyott terv Pilisjászfalu 
Településszerkezeti tervébe, Helyi Építési Szabályzatába és Szabályozási tervébe beépítésre kerül.  
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TERVEZÉSI TERÜLETEK ÉS TERVEZÉSI FELADATOK:   
 
SOMLÓ VÖLGY TERÜLETE: 
 
Pilisjászfalu északi, jelenleg beépítetlen részén, az agglomerációs tervben települési térségként jelölt 
területen, összhangban a település szerkezeti tervével, lakóterület kijelölés szerepel, a 
területfelhasználásban és a szabályozási terven egyaránt. 
Somlyó Völgy egy részén a beépítési paraméterek módosítása, valamint a terület északi részén a 
településközpont vegyes területek kijelölése tervezett, az alábbiak szerint: 
 

Az építési övezetekben (Lke-4, Lke-5, Lke-7 jelű) a beépítési paraméterek kismértékű 
módosulása a Somlyó Völgy 837-901 hrsz-ú területen az alábbi: 
 

Lke-9 jelű építési övezet: 

alakítható telekterület min. 800 m2 

beépítési mód szabadon álló 

maximális beépíthetőség (%) 
terepszint felett 

30 

maximális beépíthetőség (%) 
terepszint alatt 

30 

maximális épületmagasság (m) 6,5 

zöldfelület min. (%) 50 

 
A területfelhasználás módosítása a Somlyó Völgy 907-940 hrsz-ú területeken:  
 

Vt-4 jelű építési övezet: 

alakítható telekterület min. 3000 m2 

beépítési mód szabadon álló 

maximális beépíthetőség (%) 
terepszint felett 

40 

maximális beépíthetőség (%) 
terepszint alatt 

40 

maximális épületmagasság (m) 7,5 

zöldfelület min. (%) 30 
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Szabályozási terv tervezett módosítása: 

 
 

 
A területen a településszerkezeti terv módosítása az alábbiak szerint tervezett: 

terület 
TSZT jelenlegi 

területhasználat 
 TSZT tervezett területhasználat 

907 hrsz-ú 
 egy része, 

908-939 hrsz-ú, 
940 hrsz-ú egy része 

Lke  
kertvárosias lakóterület 

➔ 
Vt  

Településközpont vegyes terület 

 

 Településszerkezeti tervlap tervezett módosítása 
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1.2. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT 

IGAZOLÓ TÉRKÉP ÉS LEÍRÁS  

 

A 2019. március 16-án hatályba lépett, Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési 
tervéről szóló, 2018. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MTrT) II. fejezete tartalmazza az Országos 
Területrendezési Tervet (a továbbiakban: OTrT), amely magában foglalja az Ország Szerkezeti Tervét, 
valamint az Országos Övezeti Tervet és az ezekre vonatkozó szabályokat.  
 
A település területét az alábbi területrendezési terv(ek) érintik:  
 
Az érintett területrész települési térségként szerepel az Ország Szerkezeti tervében. 
A fentiek alapján e tervdokumentációban rögzített módosítási javaslatokkal kapcsolatban 
megállapítható, hogy a 2018. évi CXXXIX. törvény előírásaival nem ütközik. 
 
Ország Szerkezeti Terve (2018. évi. CXXXIX. törvény 
2. melléklet) 

 

Országos területfelhasználási 
kategóriák 
érintettsége

 

  

 
2018. évi CXXXIX törvény 5.§  
„3. települési térség: az országos és a megyei területrendezési tervben megállapított 
területfelhasználási kategória, amelybe a vízgazdálkodási térségbe és a sajátos területfelhasználású 
térségbe tartozó területek kivételével a település belterülete, valamint a belterületen kívüli beépítésre 
szánt területek tartoznak.” 
 
2018. évi CXXXIX törvény 11.§  
„d) a települési térség területén bármely települési területfelhasználási egység kijelölhető;” 
 

Az OTrT Szerkezeti tervlapja szerint, Pilisjászfalu Község közigazgatási területe a mezőgazdasági 

térség részét képezi, a település belterületi és a külterületi fekvésű, beépítésre szánt területei, a 

települési térségbe tartoznak. A tervezési terület települési térségben található. A településen 

halad át a tervezett M100 gyorsforgalmi út tervezett nyomvonala. 

Pilisjászfalu Község közigazgatási területén a kertvárosias lakóterületeken tervezett, 
módosítások területét az OTrT 3. mellékletében meghatározott Országos Övezeti Terv alábbi 
térségi övezetei nem érintik: 

• 3/1. melléklet – Ökológiai hálózat magterületének övezete, ökológiai hálózat ökológiai 
folyosójának övezete és az ökológiai hálózat puffer területének övezete    

• 3/2. melléklet – Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete 
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• 3/3. melléklet – Erdők övezete  

• 3/4. melléklet - Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete 

• 3/5. melléklet – Honvédelmi és katonai célú terület övezete 

BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓ TERÜLETRENDEZÉSI TERVE (BATrT) SZERINTI BESOROLÁS: 
 
A BATrT térségi szerkezeti terve, a település térségi területfelhasználásának és műszaki infrastruktúra-

hálózatának térbeli rendjét határozza meg. Pilisjászfalu Község közigazgatási területe az 

erdőgazdasági, a mezőgazdasági és a vízgazdálkodási térség részét képezi, a település belterületi és a 

külterületi fekvésű, beépítésre szánt területei a települési térségbe, valamint sajátos 

területfelhasználású térségbe tartoznak. A tervezési terület települési térségben található. A 

településen halad át a tervezett M100 gyorsforgalmi út tervezett nyomvonala. 

 

 

- Pilisjászfalu Községre vonatkozó 
részlete 

Budapesti Agglomeráció szerkezeti terve (2018. 
évi. CXXXIX. törvény 7. melléklet) 

Országos területfelhasználási 
kategóriák érintettsége 

 
 

 

A területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályairól szóló 9/2019. (VI. 
14.) MvM rendelet (a továbbiakban: MvM korm. rend.) a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 
területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Trtv.) 19. § (4) és a 42. § (1) 
bekezdésével összhangban, a Budapesti Agglomeráció Övezeti Tervében alkalmazott, országos 
és kiemelt térségi övezetek érintettsége a következő: 

1. ökológiai hálózat magterületének övezete: a települést érinti, de a tervezési területet nem 
érinti (OTrT szerint), 

2. ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete: a települést érinti, de a tervezési területet 
nem érinti (OTrT szerint), 

3. ökológiai hálózat pufferterületének övezete: a települést érinti, de a tervezési területet nem 
érinti (OTrT szerint), 

4. kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete: a települést nem érinti (OTrT szerint), 
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5. jó termőhelyi adottságú szántók övezete: a települést nem érinti (miniszteri rendelet szerint), 

6. erdők övezete: a települést érinti, de a tervezési területet nem érinti (OTrT szerint),   

7. erdőtelepítésre javasolt terület övezete: a települést érinti, de a tervezési területet nem érinti 
(miniszteri rendelet szerint),     

8. tájképvédelmi terület övezete: a tervezési területet érinti  (miniszteri rendelet szerint),   

 

 

 

9. világörökségi és világörökségi várományos területek övezete: a települést nem érinti (OTrT 
szerint), 

10. vízminőség-védelmi terület övezete: a teljes települést érinti (miniszteri rendelet szerint), 

 

 

 

 

11. rendszeresen belvízjárta terület övezete: a települést nem érinti (miniszteri rendelet szerint), 

12. nagyvízi meder övezete: a települést nem érinti (miniszteri rendelet szerint),   

13. ásványi nyersanyagvagyon övezete által érintett települések: a teljes települést érinti 
(miniszteri rendelet szerint) 
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14. földtani veszélyforrás terület övezete: a települést nem érinti (miniszteri rendelet szerint), 

15. honvédelmi és katonai célú terület övezete: a települést nem érinti, (OTrT szerint). 

 

TÁJRENDEZÉSI JAVASLAT, TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM 

Tájhasználat, tájszerkezet javaslata  

A módosítás a belterület területfelhasználását kis mértékben módosítja. 

A módosítás hatálya alá tartozó területek nem részei országos jelentőségű védett, védelemre tervezett 
természeti területnek és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 23.§ (2) bekezdés 
szerinti ex lege védett területnek sem. 

Egyedi tájértékek és ex lege védett források nincsenek a területen. 

A módosítással érintett területeken a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok tekintetében 

nem történik jelentős változtatás. 

A tervezett változtatás a vonatkozó természetvédelmi tartalmú és egyéb releváns jogszabályok 

előírásainak betartása mellett, védett természeti értéket nem veszélyeztet, az érintett tájrészlet 

tájhasználati jellemzőit nem befolyásolja, védendő tájképi elemet nem érint, a tevékenység 

(területhasználat változtatás) természet- és tájvédelmi érdekeket nem sért. 

 

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA, BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK EGYENSÚLY 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Tv. (Étv.)7.§ (3) bek. b) pontja 

szerint, újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási 

területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem csökkenhet. A 

tervek készítésekor a területek biológiai aktivitásértékét a 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet, mint a 

törvényben hivatkozott külön jogszabály előírásai szerint kell számítani.  

A tervmódosítás során új beépítésre szánt terület kijelölése nem történik, ezért az Étv. 7.§ (3) bek. b) 
pontja szerint a biológiai aktivitásérték számítás nem szükséges. 
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TERVIRAT -1 
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PILISJÁSZFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI 

TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 
ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNE K MÓDOSÍTÁSA  

A  SOMLYÓ VÖLGY   
837-901 HRSZ-Ú, VALAMINT A 907-940 HRSZ-Ú 

RÉSZTERÜLETEKRE  
 

EGYEZTETÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ -  314/2012. KORM. R. 42.§ TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA 
 

TERVEZET  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2 0 2 1 .  m á j u s  h ó  

 
 

 

Z. É. Műhely Területfejlesztési és Urbanisztikai Tervező és Tanácsadó Kft.  

T E L :  0 6 - 7 0 / 9 4 3 - 6 2 - 4 6                                                          E - M A I L :  Z E . M U H E L Y @ G M A I L . C O M  
 
 
 

mailto:ZE.MUHELY@GMAIL.COM


13 

 

 

JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ - TERVEZET 
 

Pilisjászfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2021. (……) Önkormányzati határozata 
 

Pilisjászfalu Község Településszerkezeti terve jóváhagyásáról szóló  

………….. számú határozat módosításáról 

 
 

1. A Településszerkezeti Terv tervlapja az alábbiak szerint módosul: 

 

terület 
TSZT jelenlegi 

területhasználat 
 TSZT tervezett területhasználat 

907 hrsz-ú 
 egy része, 

908-939 hrsz-ú, 
940 hrsz-ú egy 

része 

Lke  
kertvárosias lakóterület 

➔ 
Vt  

Településközpont vegyes terület 

 

2. Biológiai aktivitásérték egyenleg szinten tartása érdekében megállapítható, hogy új beépítésre szánt 
terület kijelölése nem történik, a beépítésre szánt övezetek területe összességében, a módosítás során 
nem növekszik, a biológiai aktivitásérték számítása és kompenzációja nem szükséges.  
 
3. A módosítással érintett terület területfelhasználásának módosítása alapján, 9/2007. (IV.3.) ÖTM 
rendelet szerinti, a biológiai aktivitásérték egyenlege: 0 
 
4. Fentieknek megfelelően, Pilisjászfalu Község közigazgatási területére jóváhagyott 
Településszerkezeti tervlapon, a részterületre vonatkozó módosítás átvezetésre kerül. 
 
5. Pilisjászfalu Község …………..(……………..) Kt.sz határozat mellékletét képező TSZT tervlap - 

Pilisjászfalu Község Településszerkezeti tervének módosítása a Somlyó Völgy 837-901hrsz-ú, 
valamint a 907-940 hrsz-ú  területekre vonatkozóan   -  hatályát veszti, és helyébe a jelen határozat 
1.sz mellékletét képező, TSZT-M/1 jelű Településszerkezeti tervmódosítás c. tervlap lép. 

 
E határozat 2021. ……..…..-én, a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
Felelős: Székely Róbert polgármester 
 
…………………………………………… ………………..…………………………. 
 Székely Róbert            Geréb Tünde 
 polgármester   jegyző 

 

 

1.sz. melléklet 

Rajzszám Rajz megnevezése Méretarány 

TSZT-1/M 
Pilisjászfalu Község Településszerkezeti tervének módosítása a 
Somlyó Völgy 837-901 hrsz-ú, valamint a 907-940 hrsz-ú területére 

M=1: 2 000 



14 

 

PILISJÁSZFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI 
TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 

ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNE K MÓDOSÍTÁSA  
A  SOMLYÓ VÖLGY   

837-901 HRSZ-Ú, VALAMINT A 907-940 HRSZ-Ú 
RÉSZTERÜLETEKRE  

 
 

 EGYEZTETÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ -  314/2012. KORM. R. 42.§ TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA  
 

TERVEZET  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2 0 2 1 .  m á j u s  h ó  

 
 

 
 

 

Z. É. Műhely Területfejlesztési és Urbanisztikai Tervező és Tanácsadó Kft. 

T E L :  0 6 - 7 0 / 9 4 3 - 6 2 - 4 6                                                          E - M A I L :  Z E . M U H E L Y @ G M A I L . C O M  

mailto:ZE.MUHELY@GMAIL.COM
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JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ - TERVEZET 
 

Pilisjászfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2021. (……) Önkormányzati rendelete 
 

Pilisjászfalu Község Önkormányzata 21/2012. (IX.07). Önkormányzati rendelete  

Pilisjászfalu Község Helyi Építési Szabályzatának módosításáról 

 

Pilisjászfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 

törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az 

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 314/2012.(XI.8.) kormányrendelet 28.§ 

(1), 41.§-ban foglaltak szerint és a 9. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében 

eljáró szervek véleményének kikérésével, Pilisjászfalu Község Helyi Építési Szabályzatáról és 

Szabályozási tervéről szóló 21/2012. (IX.07). sz. rendeletét a következők szerint módosítja: 

 
I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

A rendelet hatálya 

 

1.§ A rendelet területi hatálya kiterjed Pilisjászfalu Község közigazgatási területére.   

 

2.§ A Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2012. (IX.07). önkormányzati rendelet a 

következő 20./C §-al egészül ki: 
 

„20./C § Az Lke-9 jelű lakó építési övezet 

(1) Az építési övezet paraméterei: 

beépítési 

mód 

 

az építési telek a beépítésnél alkalmazható 

legkisebb legnagyobb legkisebb 

 területe 

(m²) 

szélessége 

(m) 

mélysége 

(m) 

beépítettség 

terepszint felett 

(%) 

beépítettség 

terepszint alatt 

(%) 

építmény- 

magasság 

(m) 

építmény- 

magasság 

(m) 

zöld- 

felületi 

arány 

(%) 

szabadon 

álló 
800 20 40 30 30 6,5 -- 50 

(2) Előkert mérete legalább 5,0 m.” 

 

3.§ A Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2012. (IX.07). Önkormányzati rendelet a 

21.§-a az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki:  
 

„21. § (7) A Vt-4 jelű lakó építési övezet 

(1) Az építési övezet paraméterei: 

beépítési 

mód 

 

az építési telek a beépítésnél alkalmazható 

legkisebb legnagyobb legkisebb 

 területe 

(m²) 

szélessége 

(m) 

mélysége 

(m) 

beépítettség 

terepszint felett 

(%) 

beépítettség 

terepszint alatt 

(%) 

építmény- 

magasság 

(m) 

építmény- 

magasság 

(m) 

zöld- 

felületi 

arány 

(%) 

 

szabadon 

álló 

3000 20 20 40 40 7,5 -- 30 
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(2) Előkert mérete legalább 5,0 m.” 

 

4.§ Pilisjászfalu Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2012. (IX.07). Önkormányzati 

rendelet jelen rendelet 1. mellékletével egészül ki.   

 

 

5. § ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

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

(2) Az SZT-M/1 jelű szabályozási tervlap tervezési területtel érintett területére a jelen 

rendelet 1. mellékletét képező SZT-M/1 jelű szabályozási tervlap normatartalma lép. 

(3) E rendelet előírásait a hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni. 

 

 

Pilisjászfalu, 2021. ……….. 

 

………………………………… ………………………………. 

 Székely Róbert Geréb Tünde 

 polgármester jegyző 

 

Kihirdetve:  

 

 

Pilisjászfalu, 2021. …………….. 

    

  Geréb Tünde 

  jegyző 

 

 

1. melléklet a …./2021. (……) Önkormányzati rendelethez 

 

 

 

 

Rajzszám Rajz megnevezése Méretarány 

SZT- M/ 1 

Pilisjászfalu Község Helyi Építési Szabályzatának és 

Szabályozási tervének módosítása a Somlyó Völgy 837-901 

hrsz-ú, valamint a 907-940 hrsz-ú területére 

M=1: 2 000 

 


