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ELŐZMÉNYEK 

A TERVEZÉS CÉLJA 
Csobánka Község Önkormányzata a pandémia miatt kialakult veszélyhelyzetre való tekintettel 
polgármesteri határozatot hozott a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatban. 
28/2021. (III. 31.) számú határozatában döntött arról, hogy módosítja a Helyi építési szabályzat 
mellékletét képező Szabályozási tervet a bölcsődei ellátás, mint kötelező feladat ellátása érdekében. 
A 623 hrsz-ú telket az önkormányzat megvásárolta kettős cél érdekében: egyrészt szeretné a 614 hrsz-
ú telken lévő óvodát bővíteni, másrészt bölcsőde építését tervezi a 623 hrsz-ú telek Szalóky Sándor 
utca felőli részén. A kitűzött célok megkívánják, hogy a két szomszédos telek egybe legyen vonva és az 
egybevont telek teljes egészben az intenzívebb beépítési lehetőséget biztosító övezetbe kerüljön. Ezért 
a 623 hrsz-ú telek Vt-2 övezetbe sorolása szükséges. 
A módosítás a szabályozási terven jelölt övezethatár módosítását jelenti. A HÉSZ előírásainak 
módosítása nem szükséges. 
 

A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELJÁRÁS 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet (továbbiakban Településkódex) 32.§ (6) c) pontja alapján a fent leírt szabályozási terv 
módosítás tárgyalásos eljárásban elvégezhető, mert a képviselő-testület döntésével kiemelt fejlesztési 
területté nyilvánított területen, beruházás megvalósítása miatt indokolt. 
 

A településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól 
szóló 3/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelet alapján a településrendezési eszközök módosítása során 
a partnerek véleményeztetés céljából történő tájékoztatása szükséges. A veszélyhelyzet ideje alatt 
egyes településfejlesztési, településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi, valamint 
közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 143/2020. (IV. 22.) Korm. 
rendelet 3.§ (2) bekezdés értelmében a munkaközi tájékoztatás lakossági fóruma kizárólag 
elektronikus úton történik. Az észrevételeket és javaslatokat az előzetes tájékoztató és az elkészült 
tervezet önkormányzati honlapon történő közzétételétől számított tizenöt napon belül lehet 
megtenni, kizárólag elektronikus úton. 
 
Jelen dokumentáció a partnerségi egyeztetésben való közzétételre készült. 
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VIZSGÁLAT ÉS ALÁTÁMASZTÁS 

A TERVEZÉSI TERÜLET BEMUTATÁSA 
Csobánka Község hatályos Helyi Építési Szabályzatát (HÉSZ) és Szabályozási tervét (SZT) 10/2016. 
(XI.25.) rendelettel fogadta el a Képviselő-testület. A HÉSZ 1. mellékletét képező Belterületi 
Szabályozási terven található a jelen tervezési terület: a 614 és 623 hrsz-ú telkek területe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Részlet a hatályos Szabályozási tervből   
 
A Szabályozási terv vastag kék szaggatott vonallal jelöli a honvédelmi terület 1000 
méteresvédőtávolságának határát, amin belül a Honvédelmi Minisztérium szakhatóságként működik. 
 
A Vt-1 és Vt-2 övezetekre vonatkozóan a HÉSZ az alábbi előírásokat tartalmazza: 
 

36. Településközpont vegyes területek építési övezeteinek általános előírásai 
36.§ 

 
(1) A településközpont vegyes terület több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, jellemzően 

oldalhatáron álló beépítésű, lakó és olyan települési szintű egyéb rendeltetést szolgáló épületek 
elhelyezésére szolgál, amelyek nincsenek zavaró hatással a lakó rendeltetésre. 

(2) A településközpont vegyes terület építési övezeteinek telkein több épület is elhelyezhető, de 
lakóépületből - az építési övezetre vonatkozó eltérő előírás hiányában - csak 1 db. 

(3) A településközpont vegyes terület építési övezeteiben elhelyezhető épület - az építési övezetre 
vonatkozó eltérő előírás hiányában: 
a) legfeljebb két lakást tartalmazó lakó; 
b) igazgatási, iroda; 
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c) legfeljebb 1000m2 bruttó szintterületű kiskereskedelmi, továbbá nem üzemi jellegű 
szolgáltató, 

d) szállás jellegű; 
e) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális; 
f) kulturális, közösségi szórakoztató; 

g) sport 

rendeltetést tartalmazhat. 
(4) A településközpont vegyes terület építési övezeteiben - az építési övezetre vonatkozó eltérő 

előírás hiányában - telepengedély-köteles gazdasági tevékenység céljára terület nem 
használható, építmény nem létesíthető. Telepbejelentés-köteles és a fentiek körébe nem 
tartozó egyéb gazdasági tevékenység céljára - a kézműipari rendeltetés fogalmának keretei 
között - terület használható és építmény létesíthető. 

(5) A településközpont vegyes terület építési övezeteiben elhelyezhető melléképítmények: 
a) közmű-becsatlakozási műtárgy, 

b) közműpótló műtárgy, 

c) hulladéktartály-tároló, 

d) épülettől különálló – építménynek minősülő kirakatszekrény, 

e) kerti építmény, 

f) jégverem, zöldségverem, 

g) saját szükségletre szolgáló komposztáló. 

(6) A településközpont vegyes terület építési övezeteiben 
a) a lakóterületre vonatkozó környezeti normatívákat meghaladó környezeti terhelést (pl. 

zajos, bűzös, vagy porszennyeződést) okozó tevékenység, 

b) a napi rendszerességgel 2 db, 7,5 tonnás (vagy azzal egyenértékű) jármű forgalmat 
meghaladó anyag- és áruszállítást igénylő tevékenység, 

c) személy-, vagy áruszállítást végző járművek tárolását szolgáló tevékenység (önálló 
parkoló, vagy garázs, telephely), 

d) járműkarosszéria-lakatos és fényező, valamint üzemanyagtöltő és járműmosó 
tevékenység 

céljára terület nem használható, valamint ilyen tevékenység céljára építmény nem létesíthető. 
(7) A (6) bekezdés b) pontja nem vonatkozik azokra az ingatlanokra, amelyeken az elhelyezhető 

épület önállóan is tartalmazhat kiskereskedelmi, vagy vendéglátási rendeltetést és gazdasági 
behajtója a KÖu-1 övezetbe sorolt országos mellékút övezethatárától mért 80 m-en belül van. 

(8) A településközpont vegyes területek az alábbi építési övezetekre tagozódnak: 
a) Vt-1 településközpont vegyes területek építési övezete; 
b) Vt-2 településközpont vegyes területek építési övezete. 

 

37. Településközpont vegyes területek építési övezeteinek egyedi előírásai 
37.§ 

 
(1) A településközpont vegyes területek építési övezeteit, azok telekalakításra és beépítésre 

vonatkozó paramétereit a 2. táblázat tartalmazza: 
2. táblázat 

 A B C D E F G H 

1  
 

Építési 
övezet 

jele 

A kialakítható telek Az építési övezetben 

2 legkisebb 
területe 

kialakítható 
legkisebb 

telek-
szélessége/ 
mélysége 

a beépítési mód a beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 

mértéke 

az épület-
magasság 

megengedett 
legnagyobb 

mértéke 

a zöldfelület 
legkisebb 
mértéke 

legnagyobb 
megengedett 

terepszint 
alatti 

beépítettség 

3  (m2) (m) rövidítés (%) (m) (%) (%) 

4 Vt-1 720 16 O 30 5,0 40 40 
5 Vt-2 1000 16 O 40 7,0* 40 50 

*kivéve hitéleti épület esetén, ahol a kialakult állapot 
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(2) A Vt-1 építési övezetben 
a) az előkert: 0 m, az oldalkert: 4 m, - kivéve az értékvédelem alatt álló és helyi védelemre 

javasolt épületek esetén, ahol a kialakult állapot szerinti; - a hátsókert: 6 m, 20 méternél 
kisebb átlagos telekmélység esetén 3 m, 

b) új épület előkert felőli homlokzatának az utcai telekhatártól mért 5 m-en belül kell állnia 
az alábbiak szerint: 
ba) a két szomszédos telken kialakult beépítés szerint, amennyiben azok is az utcai 

telekhatártól mért 5 m-en belül állnak, 
bb) a ba) pont szerinti beépítés hiányában, illetve ha a ba) pont szerint nem állapítható 

meg, akkor az adott tömb adott utcaszakaszán jellemző helyen. 
c) a Fő tértől keletre eső területrészen nyúlványos telek kialakítható. 

(3) A Vt-2 jelű építési övezetben 
a) kizárólag igazgatási, iroda, hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális, 

közösségi szórakoztató és sport rendeltetést szolgáló épületek helyezhetők el, 
melyekben a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás kialakítható, 

b) sem telepengedély-köteles, sem telep bejelentés-köteles egyéb gazdasági rendeltetés 
céljára terület nem használható, építmény nem létesíthető, az ezek körébe nem tartozó 
egyéb gazdasági tevékenység pedig a kézműipari rendeltetés fogalmának keretei között 
végezhető, 

c) az előkert mérete: 0 m - kivéve a Pilisvörösvári út mentén, ahol 5 m, - az oldalkert 
mérete: 4 m, - kivéve az értékvédelem alatt álló és helyi védelemre javasolt épületek 
esetén, ahol a kialakult állapot szerinti; - a hátsókert mérete: 6 m. 

 
Fentiekből látható, hogy a Vt-2 övezet intenzívebb beépítési lehetőségei (megengedett legnagyobb 
beépítettség 40% és legnagyobb épületmagasság 7,0 méter) valamint az elhelyezhető rendeltetések 
körének szűkítése jól megfelel a bölcsőde építési és óvoda bővítési szándéknak. Ezért a HÉSZ 
előírásaink módosítása nem szükséges, elegendő a Vt-2 övezet határát úgy megállapítani, hogy a 623 
hrsz-ú telek is Vt-2 övezetbe kerüljön. 
 

A terület telekszerkezeti adottságai és tulajdoni viszonyai 
A csobánkai Borostyán Természetvédő Óvoda a Fő 11 szám alatt, a 614 hrsz-ú, 2506 m2 területű 
önkormányzati tulajdonú telken áll. A telek jelenlegi beépítettsége 28-30 %. Az óvoda öt csoporttal 
működik, de az óvodának tornaszobára és távlatban több óvodai férőhelyre van szüksége, ezért az 
épület bővítésének igényével számolni kell.  
A 614 hrsz-ú telek északi oldalához kb 20 méter hosszú szakaszon csatlakozik a 623 hrsz-ú telek, ami 
föntről, a Szalóky Sándor utcáról nyíló telek. 
 
A 623 hrsz-ú telket a korábbi tulajdonosa 
két részre osztotta, 623/1 és 623/2 hrsz-ú 
telkekre. 
Az önkormányzat mindkét telket 
megvásárolta azzal a céllal, hogy a 614 
hrsz-ú telekkel egybe vonva az óvoda 
bővítési lehetőségét biztosítsa. A 623/1 és 
623/2 hrsz-ú telkek megvásárlásával 
azonban ennél több lehetőség is nyílt. 
A 623/2 hrsz-ú telken álló kis épület nem 
képvisel értéket. Bontása után új bölcsőde 
épület elhelyezésre kínál lehetőséget 
terület. 
A két intézmény között átjárási lehetőség 
és részben közös kerthasználat alakítható ki. Az átjárás megkönnyítheti az óvodás és bölcsődés 
testvérekkel érkező szülő útvonalát a két intézmény között. 
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      óvoda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A terület funkcionális környezete  
A 614, 623/1, és 623/2 hrsz-ú telkek közvetlen szomszédai lakóépületek. A Szalóky Sándor utca 
a falu egyik barátságos lakóutcája. 
Az óvodától négy telekkel délre található a Polgármesteri Hivatal és a falu főtere a hozzá 
kapcsolódó kulturális és kereskedelmi épületekkel. A tervezett bölcsőde a főtér felől a Kossuth 
Lajos utcán át gyalog és autóval is könnyen megközelíthető. 

Társadalmi, gazdasági vonatkozások 
A bölcsőde létrehozása kötelező önkormányzati feladat ellátásához szükséges, de egyúttal azt 
is jelenti, hogy helyben kínálja a családok számára a kisgyermekek bölcsődei ellátását. 
Központi elhelyezkedése és az óvodához való közelsége társadalmi szempontból is kedvező: 
mindenki számára jól elérhető és a gyermeke számára biztonságot és otthonosságot jelentő. 

Örökségvédelem 
A 614, 623/1, és 623/2 hrsz-ú telkeket műemléki védelem, műemléki környezet, 
nyilvántartott régészeti lelőhely nem érinti. A 614 hrsz-ú telek a helyi értékvédelmi területtel 
szomszédos. Helyi egyedi vedelem egyik telket sem érinti.  
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FEJLESZTÉSI SZÁNDÉK 
Az óvoda egy régi sváb parasztházból átalakított, felújított, bővített épület jelenleg újszerű állapotban. 
A tornaszobával, csoportszobával való bővítésére még nem készült terv, a megnövekedett telken 
megvan rá alehetőség. 
A tervezett bölcsőde számára Dr. Makovényi Ferenc építész készített tanulmánytervet az 
önkormányzat megbízásából. A tervezett bölcsőde két csoport számára tartalmaz foglalkoztatót.  
A telek felső részére települ az egyszerű nyeregtetős főtömegből és lapostetős mellékszárnyból álló 
épület. A terepszintkülönbségeket egyrészt az épület szintjei és szerencsés telepítése hidalják át, 
másrészt a kerten belüli szerpentines-lépcsős közlekedő rendszer. 
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SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ 
A szabályozási koncepció a 623/1 és /2 hrsz-ú telkek Vt-2 jelű övezetbe sorolása az övezethatár 
módosításával. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
részlet a hatályos Szabályozási tervből  javasolt szabályozás 
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JÓVÁHAGYANDÓ 

RENDELET TERVEZET, A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 
 

Csobánka Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

…../2021. (….) önkormányzati rendelete 
Csobánka Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 10/2016. 

(XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 
(tervezet) 

 
Csobánka Község Önkormányzatának képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 6/A.§ (3) bekezdésében és 
62.§ (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában és 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.) Kormányrendelet 9. mellékletében meghatározott véleményezésben 
részt vevő szervek és partnerek véleményének kikérésével, Csobánka Község Helyi Építési 
Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 10/2016. (XI.25.) önkormányzati rendeletet az 
alábbiak szerint módosítja:  
 
1. § Csobánka Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 10/2016. 
(XI.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban HÉSZ) 1. mellékletét képező Szabályozási terv 
Belterület tervlapja e rendelet 1. melléklete szerint módosul a 614, 623/1 és 623/2 hrsz-ú 
telkek területén. 
 

2. § (1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő 
napon hatályát veszti. 

 

  polgármester      jegyző 
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Csobánka Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 10/2016. (XI.25.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló …./2021. (….) önkormányzati rendelet 
1. melléklete 
 

Szabályozási terv, Belterület tervlap módosítása 
M=1:2000   a módosítás területi hatályának határa:  
Készült az állami alapadatok felhasználásával. 
 
 


