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I. BEVEZETŐ 
1. A TERV CÉLJA, A MEGBÍZÁS ISMERTETÉSE  

A módosítás célja 

A módosítás célja a város szegregácóval érintett területén, a Tabán városrészben elhelyezkedő 
területek övezeti átsorolása annak érdekében, hogy a szociális városrehabilitáció pályázati 
intézkedései megvalósíthatók legyenek. A rehabilitációt követően az itt élők életkörülményei 
jelentősen javulhatnak, s gondozottabb lakókörnyezet biztosítható számukra. 

Monor Város Önkormányzata a város szegregátummal érintett Tabán városrészére vonatkozóan 
pályázatot nyújtott be a VEKOP-6.2.2-15 „A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú 
lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Pest megyében” pályázati 
kiírásra. (A monori pályázat címe „A Tabán társdalmi és fizikai rehabilitációja”. A pályázat a 
szegregátumban élő, halmozottan hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeinek javítását 
célozza. 

A pályázati dokumentáció összeállítására a pályázati feltételeknek megfelelően került sor. A 
településrendezési eszközök és a tervezett fejlesztések összhangját biztosítani kell, ami a jelen 
módosítást indokolja. Monor Város Önkormányzatának képviselő-testülete a településrendezési 
eszközök módosításáról döntött a 534/2016. (IX.15.) számú határozatban. A vizsgálatok megkezdése 
a településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat módosítása egy időben, egymással 
párhuzamosan történt. A tervezési munkával az Önkormányzat a Völgyzugoly Műhely Kft-t bízta 
meg. 

A tervezési terület ismertetése 

A tervezési terület a városközponttól északkeletre, a Tabán városrészben helyezkedik el. A Cinka 
Panna u. – Thököly u. illetve a Bercsényi u. tengelyében elhelyezkedő viszonylag kis méretű 
területen több száz ember él rossz minőségű, zsúfolt épületekben. A terület a Monort Gombával 
összekötő József Attila utca szoszédságában helyezkedik el, s a tömböket határoló utakról (Kisfaludy 
u., Cinka Panna u., Thököly u., Bercsényi u.) jól megközelíthető. 

 
A tervezési terület elhelyezkedése (forrás: maps.google.com) 



MONOR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 6 
VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA  BEVEZETŐ 
 

Völgyzugoly Műhely Kft. 2016. 
www.vzm.hu 

A tervezési folyamat 

A tervezési munka során a módosítási igények vizsgálatát, és a változtatási koncepció felállítását 
követően a településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) 
módosításának javaslata készült el. Az alátámasztó munkarészek a változtatás szakmai indokait 
tartalmazzák, továbbá a megalapozó vizsgálat releváns részeit tartalmazzák. 

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.  

A tervezett módosítások az Eljr.  41. § szerinti egyszerűsített eljárással kerülnek lefolytatásra. 

A településrendezési eszközök módosítása tervezetének elkészültét követően zajlik le a 
véleményezési szakasz. A véleményezési szakaszt a polgármester kezdeményezi. A polgármester az 
elkészült dokumentációt véleményezteti a partnerekkel, a partnerségi egyeztetésben rögzítettek 
szerint, továbbá az érintett államigazgatási szervekkel, területi és települési önkormányzatokkal. A 
véleményezési szakaszban a véleményezők a kézhezvételétől számított 15 napon belül adhatnak 
írásos véleményt. Véleményeltérés esetén a polgármester egyeztetést kezdeményezhet, amelyről 
jegyzőkönyvet kell készíteni. A véleményezést követően a beérkezett véleményeket – eltérő 
véleményezők egyeztetése esetén a jegyzőkönyvet is - ismertetni kell a képviselő-testülettel, 
amelyek elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület dönt.  

A véleményezési szakasz lezárását követően a tervdokumentáció tervezetét végső szakmai 
véleményezésre az állami főépítésznek kell megküldeni. Az állami főépítész a beérkezett 
dokumentumokat áttanulmányozza, és a beérkezésétől számított 21 napon belül megküldi a 
polgármesternek a településrendezési eszközzel kapcsolatos záró szakmai véleményét a 
településrendezési eszköz elfogadásához, vagy 15 napon belül egyeztető tárgyalást kezdeményez az 
ágazati és az érintett területi, települési önkormányzati vélemények még fennmaradt kérdéseinek 
tisztázására. 

A településrendezési eszközök módosítása az állami főépítész záró szakmai véleményének 
birtokában hagyható jóvá. 

Jelen tervdokumentáció a településrendezési eszközök módosítása véleményezési eljárásának 
anyaga, melyet ezt megelőzően Monor város Önkormányzata véleményezett.  

Jelen tervdokumentáció alátámasztó munkarészei a készülő településfejlesztési koncepció 
célkitűzéseit szem előtt tartva, a hatályos integrált településfejlesztési stratégia céljaival és 
intézkedéseivel összhangban, annak figyelembe vételével készültek. 

 

2. A JELENLEG HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK  

Monor város településrendezési terve 2004-ben került jóváhagyásra, amit többször módosítottak. A 
település hatályos településrendezési eszközei: 

• Monor Város Önkormányzata Képviselőtestületének a 328/2003. (IX.11.) számú határozattal 
elfogadott és a 315/2005. (VII. 14.), 40/2007. (II. 15.), 3/2009. (I.15.), 590/2010. (XII. 16.), 
285/2012. (VII. 16.), 330/2015. (VI.18.) és a 87/2016. (II.18.) sz. határozatokkal módosított 
Monor Város Településszerkezeti terve 

• Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2004.(IV.27.) rendelete a Helyi 
Építési Szabályzatról (továbbiakban: HÉSZ) 

A HÉSZ-t a 8/2006. (III.31.), 4/2007. (II.28.), 18/2008. (X.10.), 7/2009. (II.17.), 31/2010. 
(XII.28.), 24/2012. (V.23.), 31/2012. (VII.19.), 12/2015. (VII.2.), 15/2015. (X.5.), 3/2016. 
(II.26.) rendeletek módosították. 

Az Eljr. átmeneti rendelkezéseinek 45. § (2) bekezdés értelmében az OTÉK 2012. augusztus 6-
án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatainak figyelembe 
vételével történik a településrendezési eszközök módosítása. 
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TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA 
 

Monor város Önkormányzata Képviselő-testületének 
……/2016.(…………) Kt. számú határozata 
a Településszerkezeti Terv módosításáról 

 
Monor város Önkormányzat képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdés alapján az alábbi döntést hozza: 

1) Monor város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 328/2003. (IX.11.) számú képviselő-testületi 
határozattal jóváhagyott településszerkezeti tervet módosítja. 

2) A Településszerkezeti Terv Leírását jelen határozat 1. melléklete szerinti TSZT-M3 tervlapokon 
lehatárolt területre vonatkozóan módosítja az alábbiak szerint: 
− településközpont terület kijelölése a Tabán városrészben, a Bercsényi utca keleti oldalán . 

3) A Településszerkezeti Terv jelen határozat 1. melléklete szerinti TSZT-M3 tervlappal egészül ki, 
s egyidejűleg a módosítási terület hatályával érintett területre vonatkozólag hatályát veszti. 

4) Jelen módosítás során Monor területfelhasználási változása a következők szerint alakul: 

Módosítási feladat 
Terület 
mérete 

(ha) 

TSZT módosítás 

Hatályos terv 
szerinti terület-

felhasználás 

Tervezett 
terület-

felhasználás 

Településközpont terület kijelölése 0,37 Lke Vt 

 
5) A módosítás során a Pest megyei területrendezési terv térségi szerkezeti terve és a 

településszerkezeti terv módosítás területi mérlege nem változik – tekintettel arra, hogy a 
módosítás települési térséget érint. 

6) Jelen határozat az elfogadását követő 15. napon lép hatályba. 

 

 
dr. Zsombok László dr. Urbán Hajnalka 

polgármester jegyző 
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HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 
 

Monor város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2016. (…) önkormányzati rendelete 

 a helyi építési szabályzatról szóló 11/2004. (IV.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Monor város Önkormányzatának Képviselő-testülete 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.) Kormányrendelet 9. 
mellékletében meghatározott véleményezésben részt vevő szervek, valamint az érintett területi és 
települési önkormányzatok és partnerek véleményének kikérésével, a helyi építési szabályzatról 
szóló 11/2004. (IV.27.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el: 

A RENDELET MELLÉKLETEI 

1. §  Jelen rendelet 1. melléklete az SZ1-M3 jelű szabályozási terv módosítása.  

MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEK 

2. § A Monor város Önkormányzat képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 
11/2004. (IV.27.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: HÉSZ) 1.§ (3) bekezdés 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
(3) Jelen helyi építési szabályzat csak a mellékelt M=1:2000 méretarányú „Monor város - 

Belterület Szabályozási Terv” c., M=1:20 000 ma „Monor város – Külterület Övezeti Terv” 
tervlappal, M=1:2000 ma. „Strázsahegy Szabályozási Terv” tervlappal és M=1:4000 illetve 
M=1:2000 méretarányú „Szabályozási Terv módosítása” c. tervlapokkal (továbbiakban 
Szabályozási terv) együtt érvényes. 

 
3. § A HÉSZ 2. § (3) helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
(3) A HÉSZ mellékletei: 

  1.sz. melléklet: Fogalom magyarázat 
 2.sz. melléklet: Építés lejtős terepen 
 3.sz. melléklet: A nyúlványos telek kialakításának és a több telket érintő telek-

rendezés egyedi szabályai 
 4.sz. melléklet: Út mintakeresztszelvények 
 5.sz. melléklet: Pincefalu lehatárolása 
 6.sz. melléklet: Hagyományos pincetípusok 
 7.sz. melléklet: Helyi védett épületek a Strázsahegy területén 

       8.sz. melléklet: Sajátos jogintézmények 
       9.sz. melléklet: Strázsahegy Szabályozási terv (SZ1-M1;SZ1-M2) 
      10.sz. melléklet: Szabályozási Terv módosítása (SZ1-M3, SZ2-M1) 
 

4. § A HÉSZ 45. § (2) f) pont helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„f) A területen más rendeltetésű épület nem helyezhető el, kivéve, ha az építési övezet 
előírásai másként nem rendelkeznek.” 
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5.§ A HÉSZ a következő rendelkezésekkel egészül ki: 

„Vt-8 jelű építési övezet 
50/D.§ 

(1) Az építési övezet építési telkein a a 45.§ (2) bekezdésben foglaltak mellett sport rendeltetésű 
épület, valamint az azt kiszolgáló rendeltetésű épületek is elhelyezhetők. 

(2) Az építési övezet beépítési módja zártsorú. 
(3) Az építési övezet telkeinek legnagyobb beépíthetősége 50 %, 
(4) Az építési övezetben megengedett legnagyobb építménymagasság 7,5 m.  
(5) Az építési övezetben a legkisebb telekméret 500 m2. 
(6) Az építési övezet építési telkein a minimális zöldfelület 20%. 
(7) Az építési övezet építési telkeinek szintterületi mutatója nem haladhatja meg az 1,0-t.” 
 

Záró rendelkezések 

5.§ (1) Jelen rendelet mellékletében jelölt módosítás területi hatálya alá tartozó területekre 
vonatkozóan a HÉSZ normatartalma hatályát veszti és helyébe jelen rendelet 
normatartalma lép. 

(2) Jelen rendelet a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba. 

 

 
 dr. Zsombok László dr. Urbán Hajnalka 
 polgármester  jegyző 
 

Kihirdetve: 

 

Monor, 2016.  

 

 dr. Urbán Hajnalka 
 jegyző 
 

 

1. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez (HÉSZ 10. melléklete) 

Szabályozási terv módosítása (SZ1-M3) 
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1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLAT 
1.1. TERVEZÉSI TERÜLET BEMUTATÁSA 

1.1.1. TERVEZÉSI TERÜLET ELHELYEZKEDÉSE 

A módosítással érintett terület a városközponttól északkeletre, a Tabán városrészben helyezkedik 
el. A terület a Gombai út (József Attila utca) közvetlen közelében helyezkedik el, a Kisfaludy utca – 
Cinka Panna utca (Thököly utca) – Zöldmező utca – József Attila utca által határolt tömbökben. 

1.1.2. MEGLÉVŐ ÁLLAPOT  

A Tabán városrész Monor szegregációval érintett településrésze, melynek lehatárolását, a hatályos 
ITS is tartalmazza. A VEKOP kiírásra benyújtott pályázat szerint az akcióterület mérete 42.441 m2. A 
terület központja a Cinka Panna és a Bercsényi utcák alkotta tengely mentén helyezkedik el – ez 
egyben a módosítással érintett terület -, az itt élők többsége a 7024/3 hrsz-ú önkormányzati 
ingatlanon elhelyezkedő komfort nélküli, apró házakban él. A házak önálló udvarral nem 
rendelkeznek, a házak között húzódó sikátorok szolgálják a beljebb található épületek 
megközelítését. A zsúfolt területen elhelyezkedő rossz minőségű épületekben több száz ember él. 
(Az akcióterület egészén kb. 230 lakásban mintegy 520 fő él.) 

A tömb délnyugati részén, a Kisfaludy utcában a Magyar Máltai Szeretetszolgálat két épülete áll 
(gyermekház, illetve Máltai szeretszolgálat irodája a 7015, 7016 hrsz-ú ingatlanokon). A Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat egy munkatársa „Jelenlét program” keretében segíti az itt élőket, közel 10 
éve állandó helyben tartózkodással, az itt lakókkal történő folyamatos kapcsolattartással. 

A Bercsényi utca keleti oldalán elhelyezkedő telkek (7025-7029 hrsz-ú ingatlanok) túlnyomórészt a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a város önkormányzatának tulajdonában vannak, ezen telkek 
szolgálnak a telep közösségi funkciókat betöltő központjaként. A 7025 hrsz-ú telken elhelyezkedő 
fürdőházban a mosakodásra és mosásra van lehetősége a helyben élőknek, a 7029 hrsz-ú ingatlanon 
pedig a „hangár” (közösségi ház) és egy bio-brikett üzem helyezkedik el. A két telek által közrezárt 
7028 hrsz-ú telken szolgálati lakások találhatók, melyek részben a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
tulajdonában, részben magántulajdonban vannak. 

 

Módosítással érintett terület légifotója (forrás: maps.google.hu) 
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A módosítással érintett terület (forrás: saját fotók) 

 

  
Tabáni utcaképek 

  
Bio-brikett üzem 

  
A „Hangár” Magyar Máltai Szeretetszolgálat által 

korábban épített szolgálati lakások 
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1.1.3. HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK ELŐÍRÁSAI 

A hatályos településszerkezeti terv a tömböket kisvárosias ill. kertvárosias lakóterületbe sorolja. A 
szabályozási terv ennek megfelelően a tervezési területet Lk-1 ill. Lke-Z építési övezetként 
szabályozza. 

A HÉSZ 25.§ rendelkezik a kisvárosias lakóterület építési övezeteinek általános előírásairól. E szerint 
az övezet 12,5 m-es épületmagasságot meg nem haladó lakóépületek elhelyezésére szolgál, az 
építési övezet építési telkein önálló parkolóterület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb 
gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára nem helyezhető el, valamint haszonállat 
tartására alkalmas épület, építmény sem helyezhető el. Az övezetben kialakított magánutak 
legkisebb szabályozási szélessége 6.00 méter lehet. 

A tervezési terület nyugati részén, a Bercsényi uca bal oldalán - az Lk-1 építési övezetre vonatkozó 
előírások szerint (HÉSZ 26.§) az építési övezet építési telkein az épületek zártsorúan helyezhetők el. 
A telek beépítettsége nem lehet nagyobb, mint 40 %, az építménymagasság maximum 7,5 méter. Az 
övezetben épületet csak teljes közművesítéssel rendelkező telken szabad elhelyezni. A telkeken 
belül kialakított zöldfelület mértéke nem lehet kisebb, mint a telek területének 30%-a, a telek 
szintterületi mutató nem lehet nagyobb, mint 1,0, s az építési övezetben kialakítható telek mérete 
nem lehet kisebb, mint 450 m². 

A kertvárosias lakóterület építési övezeteinek általános előírásairól a HÉSZ 29. § rendelkezik, az 
Lke-Z jelű építési övezeteinek előírásait a HÉSZ 37. § tartalmazza. Lke-Z jelű építési övezetbe 
tartozik a tervezési terület északkeleti része. 

Kertvárosias lakóterület építési övezeteinek építési telkein nem helyezhető el önálló parkolóterület 
és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára. Az 
övezetben maximum négylakásos lakóépület helyezhető el, akkor, ha a telek területe lakásonként 
eléri, vagy meghaladja a 450 m²-t. 

Az Lke-Z építési övezetre vonatkozó előírások szerint építési övezet építési telkein az az épületek 
zártsorúan helyezhetők el, a kialakult beépítésnek és a szabályozási tervnek megfelelően. A telek 
beépítettsége nem lehet nagyobb, mint 30%, kivéve a mindkét oldalon zártsorúan csatlakozó 
saroktelkeken, ahol a beépítettség legfeljebb 65%. Az építménymagasság max. 7,5 m lehet. Az 
övezetben épületet csak teljes közművesítéssel rendelkező telken szabad elhelyezni. A telkeken 
belül kialakított zöldfelület mértéke nem lehet kisebb, mint a telek területének 50%-a, a 
szintterületi mutató nem lehet nagyobb, mint 1,5, s az építési övezetben kialakítható telek mérete 
nem lehet kisebb, mint 500 m². 

  

Hatályos településszerkezeti tervlap kivágata Hatályos szabályozási tervlap kivágata 
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1.1.4. FEJLESZTÉSI CÉL 

A fejlesztési cél – a pályázattal összhangban – az önkormányzat (önkormányzati gazdasági társaság) 
vagy nonprofit szolgáltató kizárólagos tulajdonában álló komfortos, modern szociális bérlakások 
kialakítása, illetve a meglévő bérlakások korszerűsítése: 
- homlokzati nyílászárók energiahatékonyság-javulást eredményező cseréje; 
- tartószerkezeti elemek, tető, homlokzat, födémek felújítása, szigetelése; 
- fűtési rendszerek felújítása, kialakítása a belső vezetékrendszerek (víz, csatorna, elektromos, 

gáz) kiépítése és/vagy cseréje; 
- komfortosítás, komfortfokozat növelése érdekében történő bővítés; 
- belső falak bontása, áthelyezése, festése, burkolása; 
- burkolatok cseréje; 
- beépíthető fürdőszobai szaniterek, konyhai mosogató és szerelvények beszerzése; 
- bútorzat beszerzése az alábbi funkciók biztosításához: alvás, tárolás, tanulás, étkezés, valamint 

műszaki cikkek esetében élelmiszerek főzésére, sütésére, hűtésére és ruhatisztításra alkalmas 
berendezések. 

- melléképületek felújítása, amennyiben a lakófunkcióhoz kapcsolódó hasznosítása bemutatott; 
- telken belüli hiányzó közművek kiépítése; 
- kártyás közüzemi mérőórák felszerelése, amennyiben azok az önkormányzat (ide értve a 100%-os 

tulajdonú önkormányzati gazdasági társaságot is) vagy nonprofit szolgáltató kizárólagos 
tulajdonába kerülnek. 

A bérlakások kialakításával párhuzamosan cél a Bercsényi utca keleti oldalán húzódó teleksor 
közösségi (közhasznú) funkciójának erősítése, az ehhez kapcsolódó új építmények megépítésével. 
Ennek keretében a hangár helyén új közösségi épület épülhet, s a bio-brikett üzem is tovább 
fejleszthető, s betonelem-gyártás is folytatható a területen. (Ezen tevékenységek az itt élők 
visszavezetését segítik a munka világába, mely szintén a felzárkóztatást elősegítő program része.) 

 

1.2. JAVASOLT TELEPÜLÉSSZERKEZET, TERÜLETFELHASZNÁLÁSI RENDSZER, 
SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ 

Monor területfelhasználási rendszerét a módosítás érdemben nem változtatja meg, változást csupán 
a Bercsényi utca keleti oldalán kijelölt településközpont terület (cca. 3700 m2) jelent. 

  

Tervezett településszerkezeti tervlap kivágata A tervezett szabályozási tervlap kivágata 
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A módosítás célja az 1.1.4 fejezetben bemutatott bérlakások és közösségi épületek megépítésének 
lehetősége. Ehhez új településközpont terület kijelölésére van szükség, mely lehetővé teszi a 7025-
7029 hrsz-ú ingatlanokon elhelyezkedő épületek felújítását bővítését, illetve új közösségi épület és 
közösségi terek (játszótér, sportpálya, stb.) létrehozatalát. 

A módosítás során az érintett terület – új - Vt-8 építési övezetbe kerül besorolásra, mely a hatályos 
tervhez képest megnövelt intenzitású beépítést tesz lehetővé az érintett telkeken: az építési 
övezetben a legnagyobb megengedett beépítettség 50%, a zöldfelület legkisebb mértéke pedig 20%. 
(Ez utóbbira azért van szükség, hogy a 7026, 7027 hrsz-ú kis méretű telkeken elhelyezhető legyen a 
tervezett sportpálya és játszótér.) 

A terület fejlesztéséhez, a pályázatban foglaltak megvalósításához szükséges továbbá a Thököly u. 
délnyugati részén jelölt kiszabályozás megszüntetése, hogy az érintett önkormányzati telkeken 
megvalósuló fejlesztések számára megfelelő nagyságú terület legyen. (Az út szélesítését a helyi 
forgalmi viszonyok nem indokolják, hiszen a szomszédos József Attila utcán keresztül a Tabántól 
északra elhelyezkedő utcák lakossága könnyen eléri a városközpontot, s a József Attila utca tölt be 
gyűjtőút funkciót.) 

 

1.3. VÉDELMI ÉS KORLÁTOZÓ ELEMEK 

A módosítással érintett területet közlekedési, táj- és természetvédelmi, örökségvédelmi illetve 
egyéb korlátozás nem érinti. 
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2. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK 
VIZSGÁLATA 
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT) legutóbb 2013-ban 
került átfogó felülvizsgálat alá, melynek során a törvény jelentősen módosult. Pest megye 
Területrendezési Tervének OTrT-vel való összhangba hozataláig a településrendezési eszközök 
készítésénél, módosításánál az OTrT átmeneti rendelkezéseit kell alkalmazni. A következőkben a 
területrendezési tervekben meghatározott területfelhasználási kategóriák, az országos és térségi 
övezetek, valamint az országos jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatok Monorra vonatkozó 
előírásait ismertetjük az OTrT átmeneti rendelkezéseit figyelembe véve. 

2.1. A TÉRSÉGI TERÜLETFELHASZNÁLÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 
Az OTrT 31/B.§ b) bekezdése kimondja, hogy a megyei területrendezési tervben megállapított 
térségi területfelhasználási kategóriákon belül az OTrT 6. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kell a 
térségi területfelhasználási kategóriákra vonatkozó előírásokat alkalmazni.  

Pest megye Területrendezési Tervének (PmTrT) térségi szerkezeti tervében megállapított térségi 
területfelhasználási kategóriák a következők: 

a) erdőgazdálkodási térség, 
b) mezőgazdasági térség, 
c) vegyes területfelhasználású térség, 
d) vízgazdálkodási térség, 
e) városias települési térség, 
f) hagyományosan vidéki települési térség, 
g) építmények által igénybe vett térség. 

 

Pest megye Területrendezési Tervének térségi szerkezeti tervlapján Monor területe 
erdőgazdálkodási, mezőgazdasági, települési illetve vegyes területfelhasználású térségként van 
ábrázolva. A módosítással érintett terület a tervlapon települési térségként van ábrázolva. 
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A térségi területfelhasználási kategóriákon belül az OTrT 6. § (2) bekezdése rendelkezik a települési 
területfelhasználási egységekre vonatkozó szabályokról, amely alapján: 

• Városias települési térség 

(Az OTrT felülvizsgálata során a városias és a hagyományosan vidéki települési térség 
helyett egységesen települési térség került meghatározásra, ennek megfelelően az arra 
vonatkozó előírások vonatkoznak Monor területére.) 

„A települési térség bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható.” 

 

2.2. ORSZÁGOS, TÉRSÉGI ÖVEZETEK ISMERTETÉSE 
Monor módosítással érintett területét az OTrT által meghatározott országos övezetek nem érintik.  

Az OTrT-ben meghatározott, Pest megye Területrendezési Terve által lehatárolt övezetek a 
módosítással érintett területet nem érintik. 

 

2.3. ORSZÁGOS, TÉRSÉGI JELENTŐSÉGŰ MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA HÁLÓZATOK 
A módosítás országos illetve térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatot nem érint. 
 

3. KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSELEMZÉS 
A módosítással érintett terület országos illetve helyi védett épített értéket nem érint. A területet 
régészeti lelőhely nem érinti. 

 

4. KÖZLEKEDÉSI JAVASLAT 
A településrendezési eszközök módosítása során új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre, s 
a beépítési intenzités növekedés mértéke sem számottevő. 

A terület meglévő állapota, a lakosság szerény anyagi lehetőségeinek ismeretében a módosítások 
következtében jelentős forgalomnövekedés nem várható, így a közlekedési területek fejlesztése 
nem szükséges.  

Az önkormányzat a meglévő állapot tekintetében nem tudja meg megvalósítani a Thököly Imre utca 
kiszabályozását, s a fejlesztési cél érdekében szükséges a 7025-7027 hrsz-ú ingatlanok egészének 
közösségi használata. Az út szélesítését a forgalmi viszonyok nem indokolják.  (ld. 1.2 fejezet) 

 

5. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLAT 
A településrendezési eszközök módosítása során új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre, 
így a város közműveinek kapacitásbővítését a módosítás nem teszi szükségessé.  

 

6. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK 
A tervezett módosítást követően a terület fejlesztését, a helyben lakók életkörülményeinek 
javítását szolgáló közösségi épületek és területek megvalósulása jelent, mely a környezetet terhelő  
hatással nem jár. 

Amódosításhoz kapcsolódóan az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 
2/2005. (I.11.) Kormányrendelet szerinti környezeti vizsgálat lefolytatása nem szükséges, 
tekintettel a következőkre: 

- A módosítás során csupán 5 telek kertvárosias lakóterületből településközpont területté történő 
átsorolása történik meg, a beépítési intenzitás drasztikusan nem változik; 
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- A tervezési területen nincsenek környezeti problémák, a településrendezési eszközök 
módosítása környezetvédelmi szempontból nem befolyásol más jogszabályt vagy programot, 
nem jelentős a környezettel kapcsolatos közösségi jogszabályok végrehajtása szempontjából; 

- Várható környezeti hatásokkal nem számol a terv, így a meglévő környezeti elemekben és 
rendszerekben a településrendezési eszközökben nem következik be változás; 

- A tervezési területet nem érinti hazai, közösségi vagy más nemzetközi védettségű terület; 
- A területen környezetvédelmi határértéket elérő vagy azt meghaladó igénybevétel, kibocsátás, 

illetve szennyezettség nincsen; 
- A terület hasznosítása, használata nem tekinthető intenzívnek. 
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MELLÉKLETEK 
1. SZ. MELLÉKLET – NYILATKOZAT 
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2. SZ. MELLÉKLET – KÉPVISELÓ-TESTÜLETI DÖNTÉS 

 

 




