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I. ELŐZMÉNYEK 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 

korm. rendelet (a továbbiakban: Tr.) 45. §-a értelmében 2012. december 31-én hatályban lévő, 

valamint az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési követelményeinek és 

jelmagyarázatának figyelembevételével elkészített és elfogadott településrendezési eszköz 2019. 

december 31-ig alkalmazható. Dunaharaszti város 2017 évben fogadta el új településrendezési 

eszközeit, valamint településképi arculati kézikönyvét és településképi rendeletét. A jogszabályi 

követelmények szerint Dunaharaszti város jelenleg hatályos településfejlesztési-, rendezési – és 

településkép – védelmi dokumentumai az alábbiak:  

 Településfejlesztési Koncepció - 39/2016. (IV. 4.) számú Kt. határozat; 

 Integrált Településfejlesztési Stratégia - 40/2016. (IV. 4.) számú Kt. határozat; 

 Településszerkezeti Terv, a módosításokkal egységes szerkezetben - 14/2017. (II. 27.) sz. 

Kt. határozat;  

 Helyi Építési Szabályzat, a módosításokkal egységes szerkezetben - 3/2017. (III. 1.) Önk. 

rendelet; 

 Települési Arculati Kézikönyv - 132/2017. (XII.18.) sz. Kt. határozat; 

 A településkép védelméről szóló rendelet - 21/2017. (XII. 22.) Önk. rendelet. 

 

Az SWSB-TÓPARK Kft. megbízásából a Pro Regio Nonprofit Kft. készíti a Dunaharaszti Város Helyi Építési 

Szabályzatának (a továbbiakban: HÉSZ) egy részterületre vonatkozó eseti módosítását. A HÉSZ 

módosítása az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a 

továbbiakban: Étv.), az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 

20.) Kormányrendelet (a továbbiakban: OTÉK) és a Tr., továbbá az egyéb vonatkozó szakági 

jogszabályok együttes figyelembevételével, azokkal összhangban készül. 

 

A településrendezési eszköz módosításának egyeztetése a Tr. 32. § (6) bekezdés c) pontja és a 42.§-a 

alapján tárgyalásos eljárás szerint történik, tekintettel arra, hogy a rendezéssel érintett ingatlanokat 

a Polgármester a 48/2020. (XII. 1.) sz. Kt. határozatával kiemelt fejlesztési területté nyilvánította. 

 

A Rendelet 42.§ (1) bekezdése alapján a tárgyalásos eljárás esetén a polgármester a településrendezési 

eszköz tervezetét a végső szakmai vélemény megkérése előtt véleményezteti a partnerekkel a 29/A.§ 

szerint. A tervezet partnerségi egyeztetése a Tr.-ben és Dunaharaszti Város Önkormányzat Képviselő-

testületének 5/2017 (V.2.) számú önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: partnerségi rendelet) 

(lásd a mellékletben)  

és a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településképi-védelmi 

szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII.2.) Korm. rendeletben foglalt követelmények 

alapján történik. 

 

A 2/2005. (I.11.) kormányrendelet (a továbbiakban: Kr.) szerinti környezeti értékelés a település teljes 

közigazgatási területére 2016 év júliusában készült. A tervezettel kapcsolatosan a 2/2005. 

Kormányrendelet szerinti környezeti vizsgálati eljárás kezdeményezése megtörtént, előzetesen a 
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tervezet kidolgozói és az Önkormányzat környezeti értékelés készítését, környezeti vizsgálati eljárás 

lefolytatását nem tartják szükségesnek. 

A Tr. 3/C. §-a alapján az önkormányzati főépítész - Tr. szerinti - tartalmat meghatározó feljegyzése 

jelen dokumentum mellékletének részét képezi. 

 

Jelen dokumentáció a partnerségi egyeztetés dokumentuma, mely a magasabb szintű 

jogszabályokban foglalt követelmények, az önkormányzati és megrendelői adatszolgáltatások 

figyelembevételével, illetve az önkormányzati főépítész szakmai javaslataival, észrevételeivel került 

kidolgozásra. 

 

 

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200314.kor#lbj20id2506
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II. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

II.1 A rendezéssel érintett területet bemutató átnézeti térképek 

  
Rendezéssel érintett terület bemutatása az ortofotón 
Forrás: Dunaharaszti településrendezési eszközeinek eseti módosítása című 2020. júniusi dokumentum (önkormányzati 
adatszolgáltatás) 

Az 51-es számú főúttól délre található az egykori Universum üdülőközpont, egyben volt bányatelek.  

A módosítással érintett tervezési terület: 

 9001/138hrsz. (bányató), 

 9001/4-5, 121 és 139 hrsz. (ingatlanok) 

A tervezési terület legnagyobb része beépítetlen. A területen zöldfelületek, földutak, vízfelület, vizisí – 

és wakeboard pálya, illetve annak kiszolgáló építményei, valamint használaton kívüli üdülő épületek 

találhatók. A terület fejlesztése – a településrendezési megalapozást követően - 2017-ben kezdődött 

meg, a strand és az üdülőépületek egy részének az elbontásával, 2018-ban folytatódott a terület 

tereprendezésével és a terület DNy-i részének közművesítésével, illetve a telekalakítással. Ezt 

követően 2019-2020-ban a fejlesztések megvalósíthatósága érdekében a településrendezési eszközök 

módosítása történt a területet érintően. 

  
Saját készítésű helyszíni fotó a rendezéssel érintett területről 
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II.2 A rendezéssel érintett telkek összefoglaló vizsgálata, a módosítás területi 
hatálya 

A módosítással érintett terület a 9001/4-5, 9001/121 és 9001/138-139 hrsz-ú telkek, ezen rendezéssel 

érintett terület egyben a módosítás területi hatálya. A módosítás a helyi építési szabályzatra terjed ki, 

a településszerkezeti terv módosítása nem indokolt. 

 
Alaptérképi részlet a rendezéssel érintett területről 
Forrás: Dunaharaszti településrendezési eszközeinek eseti módosítása című 2020. júniusi dokumentum (önkormányzati 
adatszolgáltatás) 
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2.1 A hatályos településfejlesztési koncepció vonatkozó megállapításai 

Dunaharaszti 2016-ban fogadta el Településfejlesztési Koncepcióját (a továbbiakban: TFK).  

A módosítás a Helyi Építési Szabályzat építési övezeteinek épületmagasságra vonatkozó korrekcióit 

jelenti, melyre a 2020 júniusában elfogadott településrendezési eszközök módosítása óta változott 

fejlesztői szándék miatt van szükség. A tervezett fejlesztés és ezzel a helyi építési szabályzat tervezett 

módosítása összhangban van a TFK megállapításaival. 

 

2.2 A hatályos településrendezési eszközök megállapításai a rendezéssel 
érintett területre vonatkozóan 

Dunaharaszti jelenleg hatályos településrendezési eszközei a 14/2017. (II. 27.) Önk. határozattal 

elfogadott Településszerkezeti Terv, és a 3/2017. (III. 1.) Önk. rendelettel megállapított Helyi Építési 

Szabályzat került jóváhagyásra. A településrendezési eszközök a hatálybalépést követően többször 

módosultak. 

 

  
Hatályos Szerkezeti terv kivonata 
Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás 

Hatályos Szabályozási terv kivonata 
Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás 

 

A 2020-ban elfogadott módosító Településszerkezeti terv leíró munkarészének vonatkozó 

megállapításai: 

 

A fejlesztés kapcsán a településszerkezeti terv módosítása nem szükséges. 
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A hatályos egybeszerkesztett Helyi Építési Szabályzat releváns előírásai: 

(…) 

 

(…) 

 

(…) 

 

(…) 

 

(…) 
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(…) 

 

 

(…) 

 

(…) 
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(…) 

Az új fejlesztési elképzelések megvalósítása érdekében a Helyi Építési Szabályzat (a továbbiakban: 

HÉSZ) K-Rek/1 és K-Rek/3 építési övezetek építési paramétereinek módosítása szükséges, illetve a 

szabályozási tervlap korrekciója a nem közterületi telkeket érintő kötelező megszüntető jelek 

módosítása tekintetében. 

Dunaharaszti Településképi Arculati Kézikönyve 

Dunaharaszti 2017-ben készíttette el a Településképi Arculati Kézikönyvét (a továbbiakban: TAK).  

A TAK a település közigazgatási területét több eltérő karakterű területbe sorolja: kisvárosias központ, 

családi házas terület, lakótelep, lakópark, ipari terület, üdülőterület, egyéb külterület. 

A módosítással érintett terület „Egyéb külterület” elnevezésű területen fekszik, a terület nem része 

egyik településképi szempontból meghatározó területeknek sem. Jelen módosítással összefüggésben 

a TAK kiegészítését és módosítását az önkormányzat nem tartja indokoltnak. 

Településkép védelméről szóló helyi rendelet 

A településkép védelméről szóló 21/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: TKR) a 

település teljes közigazgatási területét településkép szempontjából meghatározó területként (a 

továbbiakban: TSZM terület) jelöli ki a helyi területi védelem alatt álló területek kivételével. A TSZM 

területek differenciálása az előírások a településrendezési eszközökben alkalmazott építési övezetek 

és övezetek alapján történt. A tervezéssel érintett K-Rek/1 és K-Rek/3 jelű Különleges beépítésre 

szánt területekre a TKR nem határoz meg településképi követelményeket.  

Jelen módosítással összefüggésben az Önkormányzat a TKR módosítását nem tartja indokoltnak.  

 

2.3 Telek- és tulajdonvizsgálat 

A rendezéssel érintett területre vonatkozó telek- és tulajdonvizsgálat a tulajdoni lap adatai alapján a 

következő: 

 

HRSZ ALRÉSZLET MŰVELÉSI ÁG TELEK TERÜLETE TULAJDONOS 

9001/4 - kivett szabadidőpark 0,32 ha 3152 m2 gazdasági társaság 

9001/5 - kivett beépítetlen terület 0,07 ha 661 m2 gazdasági társaság 

9001/121 - kivett beépítetlen terület 0,6 ha 5981 m2 magánszemély 

9001/138 - kivett szabadidőpark 17,9 ha 178.967 m2 magánszemélyek 

9001/139 - kivett szabadidőpark 2,02 ha 20.227 m2 magánszemély 

Forrás: nem hiteles tulajdoni lapok (Megrendelői adatszolgáltatás) 

A telkek a tulajdoni lap adatai és a HÉSZ megállapításai alapján kivett, beépítetlen építési telkek. 
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III. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT 

III.1 A fejlesztési cél, és a tervezett állapot bemutatása 

A szóban forgó terület lakó- és üdülőfunkciójú hasznosítására 2010-ben és 2016-ban is készültek 

tanulmánytervek. A tanulmánytervben meghatározott célok a konkrét fejlesztési szándékoknak 

megfelelően folyamatosan módosulnak, pontosodnak. A terület fejlesztése megkezdődött, 

telekalakítás történt és a közművesítés is megvalósult.  

A tanulmánytervek alapján 2020 évben hatályba lépett a településrendezési eszközök módosítása. A 

módosítás során különleges beépítésre szánt rekreációs terület, illetve Krek-1 és Krek-3 jelű egyedi 

építési övezet meghatározásával strand és közösségi zöldfelület kialakítására alkalmas terület került 

meghatározásra.  

A HÉSZ-ben meghatározott építési jogok és a beruházó szándékoknak megfelelően megkezdődött a 

fejlesztés építészeti-műszaki tervezése is.  

Az építészi – műszaki tervezés következtében indokolttá vált a HÉSZ további módosítása: 

- a hatályos építési övezetek épületmagasságra vonatkozó előírásainak módosítása; 

- a 9001/4-5 és 9001/138-139 hrsz-ú telkeket érintő kötelező megszüntető jelek korrekciója. 

A módosítás során nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése, a rendezés kapcsán a HÉSZ 1. 

mellékletének 5. táblázata és a Szabályozási Terv (a 3. mellékletének SZT C-6 jelű és sorszámú 

szabályozási tervlapjának korrekciójával) módosul, a következő fejezetekben részletezett tartalom 

szerint. 

III.2 Környezetalakítási és beépítési javaslat 

A fejezet megrendelői adatszolgáltatás figyelembevételével került kidolgozásra, a STUDIO JOSH KFT. 

9001/4 hrsz-ú ingatlanra készített építészeti-műszaki tervei alapján, a következők szerint: 

 
Tervezett helyszínrajz 
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Tervezett pince alaprajz (készítette: Studio Josh Kft.) 
 

 
Tervezett földszinti alaprajz 
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Tervezett Beépítés számítás terepszint felett Idomterv 
 

 
Tervezett Beépítés számítás terepszint alatt Idomterv 
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Tervezett Zöldfelületi számítás Idomterv 

 

 
Tervezett A metszet 
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Tervezett B metszet 

 

 
Tervezett Dél-Nyugati homlokzat 
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Tervezett Dél-Keleti homlokzat 

 

 
Tervezett Észak-Keleti homlokzat 
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Tervezett Északi-Nyugati homlokzat 

 

 
Tervezett Tetőfelülnézet 
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Tervezett magasságszámítás Idomterv általános 

 

 
Tervezett Látvány és Színterv 1 
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Tervezett Látvány és Színterv 2 

 

Eredetileg a 9001/4 hrsz-ú telken állt a rekreációs terület kiszolgálását biztosító étteremmel és 

wakeboardozáshoz szükséges kiszolgáló funkciókkal bíró épület. A rossz műszaki állapota és elavult 

technikai megoldásai miatt a tulajdonosok az épület részleges bontása, bővítése és komplex 

megújítása mellett döntöttek. Az új homlokzati kialakítással a jelenleginél - az önkormányzat által is 

elvárt - kedvezőbb településképi megjelenés is biztosítható.  

 

Az építés során az eredeti pincerész kibővül, a földszinti épületrész bontását követően egy új épületrész 

valósul meg. A pince szinten üzlet, kávézó, vizes blokk és öltöző, raktár, valamint az épület 

rendeltetésszerű használatát biztosító épületgépészeti és egyéb helyiségek, a földszinten az étterem 

kerül kialakításra. 

 

A tervezett építészeti megoldás a K-Rek/1 építési övezetre jelenleg meghatározott legnagyobb 

kialakítható épületmagasság 3,5 méterben meghatározott értékének, 6,5 méterben történő 

meghatározását teszi szükségessé.  

 

A kivitelezést megelőzően a 9001/4-5, 9001/138-139 hrsz-ú telkek összevonása is tervezett. (Az így 

kialakuló telken a valósítható meg az a nagy arányú összefüggő zöldfelület, amely a területen elvárt. A 

telkek összevonását a hatályos terv is tartalmazza. A terület tulajdonosai ezen telkeket összevonás 

után, osztatlan közös tulajdonként kívánták hasznosítani. Az SZT a telekösszevonást kötelező 

megszüntetéssel tartalmazza. A kötelező elemeket javasolt elemre indokolt módosítani mivel az SZT a 
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szabályozási vonalon és az ahhoz kapcsolódó telekalakításokon kívül kötelező telekalakítást nem 

tartalmazhat, így a kötelező megszüntető jelek javasolt megszüntető jelként kerülnek meghatározásra.  

építési 
övezet jele 

kialakítható legkisebb telek be-
épí-
tési 
mód 

telek beépítésének 
megengedett legnagyobb 

mértéke 

szintterületi 
mutató meg-

engedett 
legnagyobb 

mértéke 

telek 
zöldfelüle-

tének 
legkisebb 
mértéke 

épület kialakítható 
magassága 

terület szélesség mélység 
terep-szint 

felett1 
terepszint 

alatti 
legkisebb legnagyobb 

(m2) (m) (m) (%) (%) (m2/m2) (%) (m) (m) 

HATÁLYOS ÁLLAPOT 

K-Rek/1 190E - - SZ 10 20 - 70 3,5 3,5 

telek 
(hrsz.) 

telek méretei 
be-
épí-
tési 
mód 

telek beépítésének 
tervezett mértéke 

szintterületi 
mutató 

tervezett 
mértéke 

telek 
zöldfelüle-

tének 
tervezett 
mértéke 

épület tervezett 
magassága 

terület szélesség mélység 
terep-szint 

felett1 
terepszint 

alatti 
legkisebb legnagyobb 

(m2) (m) (m) (%) (%) (m2/m2) (%) (m) (m) 

TERVEZETT ÁLLAPOT 

9001/4 3152 72 62 SZ 
8 

(249 m2) 
12,4 

(390 m2) 
0,2 

43,7 
(1373 m2) 

- 6,5 

Az Önkormányzat a kedvezőbb településképi kialakíthatóság érdekében - a terület vonatkozásában - 

az övezetekre meghatározott kialakítható legkisebb épületmagasság szabályozók törlését is kérte, így 

a módosítás a K-Rek/1 és a K-Rek/3 építési övezetek legkisebb kialakítható épületmagassági értékét is 

érinti. 

 

III.3 Településrendezési javaslat 

A módosítás nem jár új beépítésre szánt terület kijelölésével, nem érinti a településszerkezeti tervet, 

nem történik övezeti átsorolás. 

A módosítás a Helyi Építési Szabályzat különleges beépítésre szánt területek építési övezeteinek 

szabályozási határértékeiről szóló 1. mellékletének 5. táblázat 10. és 12. sorában a „J” és „K” oszlopait 

(Krek-1 és Krek-3 építési övezeteket), valamint a területre érvényes Szabályozási Tervet (a kötelező 

megszüntető jelek korrekcióját) érinti. 

3.1 Építési övezetek beépítési paramétereinek módosítása 

A 11/2020. (VI. 11.) polgármesteri módosító rendelettel bevezetett K-Rek/1 és K-Rek/3 jelű különleges 

beépítésre szánt rekreációs strand és közösségi zöldfelület elnevezésű építési övezetek beépítési 

paraméterei az alábbi táblázatban foglaltak szerint módosulnak: 

építési 
övezet jele 

kialakítható legkisebb telek 
beépí-

tési 
mód 

telek 
beépítésének 
megengedett 
legnagyobb 

mértéke 
terepszint 

szint-
területi 
mutató 

meg-
engedett 

leg-
nagyobb 
mértéke 

telek zöld-
felületének 
legkisebb 
mértéke 

épület kialakítható 
magassága 

terület szélesség mélység felett1 alatt 
leg-

kisebb 
leg-

nagyobb 

(m2) (m) (m) (%) (%) (m2/m2) (%) (m) (m) 

K-Rek/1 190E - - SZ 10 20 - 70 
3,5 

- 
3,5 
6,5 

K-Rek/3 5000 - - SZ 10 0 - 90 
3,5 

- 
3,5 

1: beépítés megengedett legnagyobb mértéke a 14.§ (1) bekezdés figyelembe vételével számítandó 
E: ezer 

A K-Rek/1 és K-Rek/3 jelű építési övezetekre vonatkozó egyedi előírásokban módosítás nem tervezett. 
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3.2 A kötelező megszüntető jelek helyett javasolt megszüntető jelek feltüntetése 

A szabályozási terven a telekalakításhoz kapcsolódó kötelező megszüntető jelek, javasolt megszüntető 

jelekre módosulnak. 

 
Módosított SZT C-6 jelű és sorszámú szabályozási tervlap részlet 

 

III.4 Szakági munkarészek 

4.1 Tájrendezési javaslatok 

A Helyi Építési Szabályzat módosítása nem érint védett természeti területet, nem része az országos 

ökológiai hálózatnak és nem része a NATURA 2000 területének, ezért korlátozó tényező nincs. A 

tervezett fejlesztés nem sért természetvédelmi érdekeket. 

Biológiai aktivitás érték egyenleg fenntartásának követelménye 

A tervezett módosítás során új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, ezért a biológiai aktivitás-

érték számítás elkészítése nem indokolt. 
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4.2 A fejlesztés környezetre gyakorolt hatása 

A módosítás környezetre gyakorolt negatív hatása elenyésző, annak környezetre gyakorolt káros 

hatása nincs. 

 

4.3 Közlekedési javaslat 

A tervezett módosítás úthálózattal rendelkező területre vonatkozik, nem érinti a jelenlegi úthálózatok 

terhelését. A módosítással kapcsolatban további közlekedésfejlesztési elemekre nincs szükség. 

 

4.4 Közmű és hírközlési javaslat 

A tervezett módosítás nem jár közmű- és hírközlési fejlesztéssel, csupán az érintett K-Rek/1 és K-Rek/3 

jelű építési övezetek beépítési paraméterének épületmagasságára vonatkozó értékek módosulnak. 

 

4.5 Örökségvédelmi javaslat 

A tervezett módosítás esetében a változtatási szándékok régészeti és műemlékvédelmi érdekeket helyi 

védelmi értéket nem sértenek, ezért a fejezet kidolgozása – és az Örökségvédelmi Hatástanulmány 

módosítása - nem indokolt. 

 

IV. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 

A területrendezési tervekkel való összhangigazolást a 2017-ben elfogadott Települsszerkezeti terv 

tartalmazza. Tekintettel arra, hogy jelen módosítás során nem történik TSZT módosítás, sem a HÉSZ 

területrendezési terveket érintő tartalmi elemeinek a módosítása, a területrendezési tervekkel való 

összhang igazolása jelen módosítás során nem indokolt. 
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V. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ 

V.1 Rendelettervezet 

 

Dunaharaszti Város Polgármesterének  
…/2021. (…. ….) rendelete 

Dunaharaszti Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló  
3/2017. (III. 1.) rendelet módosításáról 

 

 

Dunaharaszti Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a 

478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a veszélyhelyzet 
idejére biztosított polgármesteri jogkörében Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-
testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, 

a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 13.§ (1) bekezdésében, 
valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településfejlesztési eszközökről, valamint az egyes sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. 
(XI.8.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdés c) pontja szerinti eljárásban, annak 9. számú 
mellékletében megjelölt véleményezési jogkörben eljáró szervek, és az érintett területi és 
települési önkormányzatok, illetve a partnerségi egyeztetés szabályai szerint a partnerek 
véleményének kikérésével a következő rendeletet alkotja: 

 

 

1.§ (1) Jelen rendelet melléklete: 

a) 1. melléklet: „4.8 melléklet: Az SZT-M38 jelű és sorszámú módosító Szabályozási 
Terv részlet” 

b) 2. melléklet: „A HÉSZ 1. melléklet 5. táblázat módosítása” 

(2) Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Helyi Építési Szabályzatról 

szóló 3/2017. (III. 1.) rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) 4. melléklete kiegészül jelen rendelet 1. 
mellékletében szereplő 4.8 melléklettel. 

(3) A HÉSZ 1. melléklet 5. táblázatában módosulnak jelen rendelet 1. mellékletében szereplő 5. 
táblázat 10. és 12. sorában a „J” és „K” oszlophoz tartozó értékek. 

 

 

2.§ A HÉSZ 1. § (3) bekezdésének d) pontja az alábbi dh) alponttal egészül ki: 

„dh) 4.8 melléklet: Az SZT-M38 jelű és sorszámú módosító Szabályozási Terv részlet.” 
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3.§ (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő 8. napon hatályát 
veszti. 

(2) Jelen rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni. 

 

 

 

Kihirdetés napja: 2021.  

 

 

 

 

  .....................................   ....................................  

 Dr. Szalay László Kiss Gergely 
 polgármester jegyző 
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Dunaharaszti Város Polgármesterének 

…/2021. (…. ….) rendeletének 1. melléklete 

„4.8 melléklet: Az SZT-M38 jelű és sorszámú módosító Szabályozási Terv részlet” 

SZT-M38 

 

DUNAHARASZTI VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERV C-6 JELŰ ÉS SORSZÁMÚ TERVLAPJÁNAK MÓDOSÍTÓ RÉSZLETE 

 

Kovács Beáta 

vezető településrendező tervező 

TT/1 10-0231 

A módosítás területi hatálya  
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Dunaharaszti Város Polgármesterének 

…/2021. (…. ….) rendeletének 1. melléklete, a HÉSZ 1. melléklet 5. táblázat módosítása 

 

 

 

(5. táblázat: Különleges beépítésre szánt területek építési övezeteinek paraméterei) 

 

 A B C D E F G H I J K 

 

építési 
övezet jele 

kialakítható legkisebb telek 

beépítési 
mód 

telek 
beépítésének 
megengedett 
legnagyobb 

mértéke 

szintterületi 
mutató 

megengedett 
legnagyobb 

mértéke 

telek 
zöldfelüle-

tének 
legkisebb 
mértéke 

épület kialakítható 
magassága 

 terület szélesség mélység 
terep-
szint 

felett1 

terep-
szint 
alatti 

legkisebb legnagyobb 

 (m2) (m) (m) (%) (%) (m2/m2) (%) (m) (m)) 

10 K-Rek/1 190E - - SZ 10 20 - 70 - 6,5 

12 K-Rek/3 5000 - - SZ 10 0 - 90 - 3,5 
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VI. MELLÉKLETEK 

VI.1 48/2020. (XII. 1.) sz. polgármesteri határozat 
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VI.2 Főépítészi feljegyzés 
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VI.3 Nem hiteles tulajdoni lapok 
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VI.4 Nem hiteles térképmásolatok 
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VI.5 Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017. (V. 2.) 
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