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I.BEVEZETŐ 

A TERV CÉLJA, A MEGBÍZÁS ISMERTETÉSE  

Solymár településrendezési eszközei 2016-ben kerültek jóváhagyásra, az azóta eltelt időszakban 
többször módosultak. A nagyközség hatályos településrendezési eszközei: 
 

 Solymár Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 114/2016. (VII.21.) képviselő-
testületi határozattal jóváhagyott településszerkezeti terve, 

 Solymár Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 14/2016. (VII.22.) önkormányzati 
rendelete a helyi építési szabályzatáról. 
 

A közelmúltban az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 
20.) Korm. rendelet (továbbiakban OTÉK) járművek elhelyezésére vonatkozó előírásaiban módosult. 
Az OTÉK 4. számú melléklete rendelkezik az elhelyezendő személygépkocsik számának 
megállapításáról, ahonnan a módosítás során a lakó és üdülő önálló rendeltetések után elhelyezendő 
személygépkocsik számának előírása törlésre került (OTÉK 4. melléklet 1. pont). Solymár helyi 
építési szabályzata általánosságban nem fogalmazott meg szigorúbb követelményeket az 
elhelyezendő személygépkocsik számának tekintetében, az OTÉK előírásait elfogadta, így a 
módosult előírások értelmében jelenleg nem kell parkolóhelyet biztosítani az érintett területeken. 
Jelen módosítás célja a helyi építési szabályzatban a lakó rendeltetési egységek után elhelyezendő 
személygépjárművek számának szabályozása. 

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.  

Az Eljr. 32. § (6a) bekezdés b) pontja alapján a településrendezési eszközök módosítása állami 
főépítészi eljárás keretében végezhető, így a tervezett módosítás az Eljr. 42/A. § szerinti állami 
főépítészi eljárással kerül lefolytatásra. 

Az állami főépítészi eljárás esetén a polgármester a településrendezési eszközök módosításának 
tervezetét a záró szakmai vélemény megkérése előtt véleményezteti a partnerekkel a partnerségi 
egyeztetés szabályairól szóló 9/2017. (VI.1) önkormányzati rendelet alapján. A véleményezést 
követően a beérkezett véleményeket ismertetni kell a képviselő-testülettel, amelyek elfogadásáról 
vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület dönt. A vélemény el nem fogadása esetén a döntést 
indokolni kell. A partnerségi egyeztetés a döntés dokumentálásával, közzétételével lezárul.  

A véleményezési szakasz lezárását követően a polgármester elektronikus úton záró szakmai 
véleményt kér az állami főépítész hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalhoz benyújtott 
kérelemmel. A kérelemhez mellékelni kell: a partnerségi egyeztetést lezáró döntést, a 
településrendezési eszközök tervezetét és a tervezett módosítás rövid összefoglaló indoklását és az 
alátámasztó javaslatot. 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 – HÉSZ MÓDOSÍTÁS  

 
 

 

 


