
 

 

 

 
 

GYÁL 
 

Gyál Város Önkormányzat képviselőtestületének 2/2017.(I.30.) önkormányzati rendelete 

Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendeletének 
módosításáról 

 
 

 

 

 

Megrendelő: 

Gyál Város Önkormányzata 

Pápai Mihály polgármester 
2360 Gyál, Kőrösi út 112-114 

 

Tervező: 

 
 

Völgyzugoly Műhely Kft 

2083 Solymár, Bimbó utca 20. 
Tel/Fax: 06-1-439-04-90 

Mobil: 06/20-913-8575, 06/70-938-3221 
www.vzm.hu, vzm@vzm.hu 



GYÁL TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA   

VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft. 2017. 
www.vzm.hu 

2 
 

Aláírólap 
 
 
 

Településrendezés 
 

Ferik Tünde
okl. építészmérnök 
TT/1 13-1259 

  
 
 

Südi Beáta
építészmérnök 

 
Tájrendezés, 
környezetvédelem 

 
Kéthelyi Márton 
okl. tájépítészmérnök 
tájvédelmi szakértő  
TK 01-5282  

 
Közlekedés 

 
Tóth Attila 
közlekedéstervező  
K1d-1 01-10559 (TP-Terv Kft.) 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VZM1310/15 
2017. február 

gyal_trt_mod_jovahagyott_170217.docx 
  



GYÁL TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA   

VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft. 2017. 
www.vzm.hu 

3 

TARTALOMJEGYZÉK 
 

BEVEZETŐ ................................................................................................. 4 

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA ........................................................ 6 



GYÁL HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA  BEVEZETŐ 

 

VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft. 2017. 
www.vzm.hu 

4

 

BEVEZETŐ 
A terv célja, a megbízás ismertetése 

Gyál város önkormányzatának településrendezési eszközei 2014-ban léptek hatályba. 2015-ben Gyál 
város Önkormányzatának képviselő-testülete a Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 17/2014. 
(XII.01.) rendeletének (továbbiakban: HÉSZ) módosításáról döntött. A módosítás célja, hogy a város 
déli kapujában, a temető szomszédságában fekvő, jellemzően beépítetlen, kereskedelmi szolgáltató 
gazdasági területre vonatkozó szabályozási terv újragondolásával, a területen a helyi KKV-k számára 
vonzó terület jöhessen létre, s így megindulhasson a jelenleg beépítetlen terület fejlesztése. A 
HÉSZ módosításával Gyál Város Önkormányzata a Völgyzugoly Műhely Kft.-t bízta meg. A tervezési 
munka 2016 januárjában kezdődött.  

A tervezési folyamat, véleményezés és elfogadás rendje 

A tervezési munka során, az érintett tulajdonosokkal is egyeztetve, a módosítási igények vizsgálatát 
és a változtatási koncepció felállítását követően, a HÉSZ módosításának javaslata készült el. Az 
alátámasztó munkarészek a változtatás szakmai indokait tartalmazzák. Gyál város hatályos 
településrendezési eszközeihez a vonatkozó jogszabály szerinti teljes körű megalapozó vizsgálat 
készült, annak aktualizálása nem vált szükségessé. Mivel jelen HÉSZ módosítás nem a település 
egészére készül, ezért a megalapozó vizsgálatot a településrendezés várható hatása szerint csak az 
érintett tömbre, a tervkészítéshez szükséges taralommal készítettük el. 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezik a településrendezési 
eszközök egyeztetésének és elfogadásának szabályairól. A tervezett módosítások kielégítik a Korm. 
rendelet 32.§ (4) bekezdésében foglaltakat:  

a) a településszerkezetet meghatározó műszaki infrastruktúra főhálózat nem változik, 
b) nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése 
c) nem történik zöld, vízgazdálkodási, erdő- és természetközeli terület megszüntetése. 

Így a HÉSZ módosítása egyszerűsített eljárás keretén belül történt. A településszerkezeti tervet 
érintő változás nem történik, annak módosítása nem szükséges. A HÉSZ módosítása Kiss István városi 
főépítész közreműködésével történt. 

Az egyszerűsített eljárás a véleményezési szakasz kezdeményezésével indult. A véleményezési 
szakaszt a polgármester kezdeményezte. A polgármester az elkészült Helyi Építési Szabályzatot 
véleményeztette a partnerekkel, a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló helyi jogszabályban 
rögzítettek szerint és az érintett államigazgatási szervekkel. A véleményezési szakaszban a 
véleményezők a kézhezvételétől számított 15 napon belül adhattak írásos véleményt. A beérkezett 
vélemények alapján egyeztető tárgyalás összehívása nem vált szükségessé. A véleményezést 
követően a beérkezett véleményeket  a képviselő-testület megismerte és a véleményezési szakasz 
lezárásáról döntött. 

A véleményezési szakasz lezárását követően a tervdokumentáció véglegesített tervezetét végső 
szakmai véleményezésre az állami főépítészi hatáskörben eljáró Kormányhivatal megkapta. Az 
állami főépítészi hatáskörben eljáró Kormányhivatal a beérkezett dokumentumokat 
áttanulmányozta és a polgármesternek a településrendezési eszközzel kapcsolatos záró szakmai 
véleményét megküldte. A HÉSZ módosítása így az állami főépítészi hatáskörben eljáró 
Kormányhivatal záró szakmai véleményében foglaltak figyelembe vételével jóváhagyásra került. 

Jelen dokumentáció a településrendezési eszközök módosításának jóváhagyott anyaga, melyet a 
véleményező szervek, partnerek és önkormányzatok kapnak meg. 
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A módosítással érintett terület  

A módosítással érintett terület a Kisfaludy utca – Bartók Béla utca – Bem József utca – 0132/10 hrsz 
út által határolt tömb, amely Gyál déli kapujában fekvő, részben belterületi, beépítetlen terület.  

 

A módosítással érintett terület lehatárolása
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A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 
 

Gyál Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2017. (I.30.) önkormányzati rendelete Gyál 
Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendeletének 

(továbbiakban: HÉSZ) módosításáról 

 

Gyál Város Önkormányzata az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény 6/A. § (3) bekezdés, valamint a 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.) Korm. rendelet 9. mellékletében meghatározott véleményezésben részt vevő 
érintett szervek, az érintett területi és települési önkormányzatok és partnerek véleményének 
kikérésével a következőket rendeli el: 

 

A rendelet mellékletei 

1.§ Jelen rendelet mellékletei: 

1. melléklet: SZT-11/M1 Szabályozási terv módosítása 

 

Módosuló rendelkezések 

2.§ A HÉSZ 48.§ (5) bekezdés az alábbiak szerint módosul: 

„(5) Ha a gazdasági terület lakó, különleges vagy vegyes területtel határos, akkor a 
szomszédos lakó, különleges - vagy vegyes területek felé, a gazdasági övezetbe tartozó építési 
telek területén, a telekhatárok mentén, összefüggő, többszintes védő zöldsávot kell 
kialakítani, melynek minimális szélessége 5 m, kivéve ha a szabályozási terv másként 
rendelkezik.”  

 

3.§ A HÉSZ 49.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép 

„(1) A Gksz-1 és Gksz-1*jelű építési övezet előírásai: 
a.) Beépítési mód         szabadonálló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2)     1500 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%)    45 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%) 45 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye    építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m)  6,0 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%)  20 
h.) Szintterületi mutató       0,8 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m)    3,0 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m)    6,0 
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m)    5,0 
l.) A Közműellátás mértéke       teljes” 

4.§ A HÉSZ 49.§ az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki: 

„(2) Gksz-1* jelű építési övezetben a kialakítható telek legkisebb szélessége 25m.” 
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5.§ A HÉSZ 55.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A Gksz-6 és Gksz-6*jelű építési övezet előírásai: 
a.) Beépítési mód        szabadonálló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2)     3000 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%)   45 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%) 45 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye    építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m)  6,5 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%)  25 
h.) Szintterületi mutató       1,0 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m)    6,0 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m)    --- 
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m)    10,0 
l.) A Közműellátás mértéke       teljes” 

6.§ A HÉSZ 55.§ az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki: 

„(2) Gksz-6* jelű építési övezetben a kialakítható telek legkisebb szélessége 30 m.” 

7.§ A HÉSZ 55.§ az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki: 

„(3) Gksz-6* jelű építési övezetben a kialakítható magánút legkisebb szélessége 16 m.” 

8.§ A HÉSZ 55.§ az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki: 

„(4) Gksz-6* jelű építési övezetben levő építési telek közterületi feltárása csak abban az 
esetben történhet a Kisfaludy utcáról vagy a 0132/10 hrsz útról, ha az építési telek más 
közterületi kapcsolattal nem rendelkezik és egyéb magánútról sem tárható fel.” 

 

Záró rendelkezések 

9.§ Jelen rendelet mellékletében a módosítás területi hatálya jelkulccsal jelölt területre 
vonatkozóan a HÉSZ mellékletét képező Szabályozási tervlap normatartalma hatályát veszti és 
helyébe jelen rendelet mellékletének normatartalma lép. 

(2) A rendelet 2017. március hó 1. napján lép hatályba. 
 

 

 

 Pápai Mihály Rozgonyi Erik 

 Polgármester címzetes főjegyző 

 

 

 

Z Á R A D É K : 
 
 
A rendelet 2017. január 30. napján kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára 
történő kifüggesztéssel és a www.gyal.hu. honlapon történt közzététellel. 
 
 
Gyál, 2017. január 30. 
 
 
 
  Rozgonyi Erik 

  címzetes főjegyző 

 




