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HATÁROZATI JAVASLAT 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

…/2022. Kt. számú határozata 

Fót Város Településszerkezeti tervének módosításáról 
 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és az OTÉK előírásai alapján, az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva, a 9/B. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak figyelembevételével az alábbi döntést hozza: 
 

1. Úgy dönt, hogy Fót város igazgatási területén belül „a módosítással érintett terület határa” jelöléssel 
körülhatárolt területre vonatkozóan jóváhagyja a határozat 1.sz. mellékletét 

- 1.a mellékletét képező TSZT-M jelű, M=1:10000-es méretarányú „Településszerkezeti terv módosítása” 
című tervlapot a módosítással érintett területek vonatkozásában és 

2. Úgy dönt, hogy a „Fót Város teljes közigazgatási területére elkészült településrendezési eszközök 
elfogadása, a helyi építési szabályzat megalkotása” című, a Településszerkezeti terv jóváhagyásáról szóló 
326/2019. (IX. 25.) KT-határozat, módosította a 35/2021. (III.04.) KT határozat „1. melléklete 
Településszerkezeti terv leírása”-t kiegészíti a 2. melléklet szerint. 
3. Úgy dönt, hogy a „Fót Város teljes közigazgatási területére elkészült településrendezési eszközök 
elfogadása, a helyi építési szabályzat megalkotása” című, a Településszerkezeti terv jóváhagyásáról szóló 
326/2019. (IX. 25.) KT-határozat, módosította a 35/2021. (III.04.) KT határozat 2.sz. melléklet, „3. melléklete 
Változások, ütemezések” című táblázata kiegészül jelen rendelet 3.sz. mellékletével 
4. Úgy dönt, hogy a „Fót Város teljes közigazgatási területére elkészült településrendezési eszközök 
elfogadása, a helyi építési szabályzat megalkotása” című, a Településszerkezeti terv jóváhagyásáról szóló 
326/2019. (IX. 25.) KT-határozat, módosította a 35/2021. (III.04.) KT határozat 2.sz. melléklet, „4. melléklet 
Település területi mérlege” című táblázata jelen rendelet 4.sz. mellékletének megfelelően módosul 
5. Úgy dönt, hogy a „Fót Város teljes közigazgatási területére elkészült településrendezési eszközök 

elfogadása, a helyi építési szabályzat megalkotása” című, a Településszerkezeti terv jóváhagyásáról szóló 
326/2019. (IX. 25.) KT-határozat módosította a 35/2021. (III.04.) KT határozat 2.sz. melléklet, „5. melléklet 
Területrendezési tervekkel való összhang igazolása” jelen rendelet 4.sz. mellékletének megfelelően módosul. 
6. Úgy dönt, hogy a „Fót Város teljes közigazgatási területére elkészült településrendezési eszközök 
elfogadása, a helyi építési szabályzat megalkotása” című, a Településszerkezeti terv jóváhagyásáról szóló 
326/2019. (IX. 25.) KT-határozat „6. melléklet Biológiai aktivitás érték számítása” jelen rendelet 5.sz. 
mellékletének megfelelően módosul. 
 

E határozat hatálybalépése után a közigazgatási területen készülő terveket ezzel összhangban kell elkészíteni.  
 

 

 

 

Záradék: 
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1.MELLÉKLET 

Településszerkezeti terv 
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2. MELLÉKLET  

TELEPÜLÉSKÖZPONTI TERÜLETEK 

Az új településközponti vegyes területeken kerülnek kijelölésre Királydomb 2 és Flórapark területén, ahol az 
elvárt minimális zöldfelület értéke 40%. 
INTÉZMÉNYTERÜLETEK 

Az intézményterületek Fót meglévő és tervezett intézményeinek ellátását szolgálják. 
KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 

• Kastély területe (K-Kastély) 
• Sport terület (K-Sp) 

• Rekreációs terület (K-Rek) 

• Temető terület (K-T); 

• Fáy Présház területe (K-Kult); 

• Lovasterápiás központ nagy kiterjedésű sportolási és egészségügyi célú területei (K-L) 

• Közmű területe (K-Kmű) 
• Logisztikai terület (K-Log) 

A Károlyi kastély és parkja mellett az egykor a kastélyhoz tartozókiskastély és magtár telkei is egy övezetbe 
kerülnek. 
Fót meglévő, a kastély telke mellett található sportterületei kis mértékben bővülnek. A Somlyó tótól északra 
szintén tervezett egy sportterület. 
A Somlyó-tó mellett fekvő telkek egy része beerdősült, erdőterven is szereplő erdő, ahol rekreációs terület került 
kijelölésre. 
A temetők jelenlegi, teljes területének hosszú távú megtartása javasolt. 
Öreghegyen a Fáy présház melletti területen jelentős mértékű terület jelölt a szabadtéri és kulturális programok 

megtartására. 
A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat a kastély déli oldalán Lovasterápiás központot üzemeltet, amelynek egy 
rész különleges beépítésre szánt terület felhasználású besorolást kap. A „Lovasterápiás Központ” területén – 

rendeltetésének megfelelően – lovaglással összefüggő, különleges sportolási-, egészségügyi célú tevékenységek 
folynak, amelyeket kiegészítenek az állattartással és a fenntarthatósággal összefüggő mezőgazdasági jellegű 
tevékenységek. 
Flórapark területén az Alagi major felé vezető út mellett különleges logisztikai terület kerül kijelölésre, a nagy 

kiterjedésű szállítmányozási-, raktározási és logisztikai terület céljára. 
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3. MELLÉKLET VÁLTOZÁSOK, ÜTEMEZÉSEK 

3.1. A KORÁBBI TSZT-BEN ELHATÁROZOTT FEJLESZTÉSI TERÜLETEK, MÓDOSULÓ BEÉPÍTÉSRE SZÁNT 
TERÜLETFELHASZNÁLÁSOK 

Fejlesztési 
ter. sorszáma 

Leírás 
Funkció a hatályos TSZT 

szerint 

Tervezett funkció jelen 
TSZT szerint 

Korábbi TSZT-ben elhatározott területek módosuló területfelhasználással (beépítésre szánt terület marad) 

1 

Királydomb 2. területén 
településközponti terület 
besorolást kap. 

Gksz Vt 

2 

Barackos lakóterületén 
korábban kijelölt 
kisvárosias lakóterület 
helyett kertvárosias 
lakóterület lesz 

Lk Lke 

3 

A Munkácsy Mihály utca- 
Bartók B. utca sarkán 
lévő morzsaüzem 
gazdasági terület lesz. 

Lke Gksz 

4 

Fáy Présház beépítésre 
szánt területének 
elnevezése módosul 

K-Szk K-Kult 

 

3.2. A KORÁBBI TSZT-BEN ELHATÁROZOTT FEJLESZTÉSI TERÜLETEK, MÓDOSULÓ BEÉPÍTÉSRE NEM 
SZÁNT TERÜLETFELHASZNÁLÁSOK 

Fejlesztési 
ter. sorszáma 

Leírás 
Funkció a hatályos TSZT 

szerint 

Tervezett funkció 
jelen TSZT szerint 

Korábbi TSZT-ben elhatározott területek módosuló területfelhasználással (beépítésre nem szánt 
terület) 

I.  

Öreghegy területe a 
térségi 
területfelhasználási 
engedélyben 
foglaltaknak megfelelően 
kertes mezőgazdasági 
terület lesz.  

Lke Mk 

II.  

Nyugati Iparterületen 
erdőterület áthelyezése 
a telkek kedvezőbb 
kialakíthatósága és 
beépíthetősége 
érdekében 

Gksz Ev 

III.  

A 2593/2 hrsz-ú telken, a 
Sopronok utca mentén  
kijelölt erdőterület 
áthelyezése 

Gksz Ev 
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3.3. A KORÁBBI TSZT-BEN BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETFELHASZNÁLÁSOK MÓDOSULÁSA 

Fejlesztési 
ter. sorszáma 

Leírás 
Funkció a hatályos TSZT 

szerint 

Tervezett funkció 
jelen TSZT szerint 

Korábbi TSZT-ben elhatározott beépítésre nem szánt területek módosuló beépítésre szánt terület 
területfelhasználással 

A.  

Fáy Présház beépítésre 
szánt területének 
bővítése 

Ev K-Kult 

B.  

Flórapark területén 
különleges logisztikai 
terület kijelölése 

Má K-Log 

C.  

Nyugati Iparterületen 
erdőterület áthelyezése 
a telkek kedvezőbb 
kialakíthatósága és 
beépíthetősége 
érdekében 

Ev Gksz 

D.  

A 2593/2 hrsz-ú telken, 
a Sopronok utca 
mentén  kijelölt 
erdőterület áthelyezése 

Ev Gksz 

E.  Keszihegy I. Má Lke 

F.  Keszihegy II. Má Lke 

G.  Kurjancs alatti terület Má Lke 

H.  
Királydomb (3965/6, /7, 
/8, /9) Eg Vt 

I.  05-ös tábla Má Gksz 

J.  
Flórapark 1.- és 2. 
területe 

Má 
Vt 

K.  Flórapark 3. -Vi Má Vi 

L.  Flórapark 4 -Gáp Má Gáp 

M.  
Alagi köztemető melletti 
területek 

Má 
Gksz 

N.  

Barackos lakóterülete 
mellett a gázvezeték 
védőtávolságáig 
kertvárosias lakóterület 
lesz 

Mk Lke 

 

3.4. A KORÁBBI TSZT-BEN BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETFELHASZNÁLÁSOK MÓDOSULÁSA 

Fejlesztési 
ter. sorszáma 

Megnevezés 
Funkció a hatályos TSZT 

szerint 

Tervezett funkció jelen 
TSZT szerint 

Korábbi TSZT-ben elhatározott beépítésre nem szánt területek módosuló beépítésre nem szánt terület 
területfelhasználással 

a 

Erdőterület kijelölése a 
Sikátorpusztai rom 
környezetében  

Má Ev 
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4. SZ. MELLÉKLET TELEPÜLÉS TERÜLETI MÉRLEGÉNEK VÁLTOZÁSA 

Fót területfelhasználás változása a következők szerint alakul: 

Módosítás 
Terület 

mérete (ha) 

TSZT módosítás 

Hatályos terv szerinti 
terület-felhasználás 

Tervezett terület-

felhasználás 

Kertes mezőgazdasági terület kijelölése 93,60 Lke Mk 

Általános mezőgazdasági terület kijelölése 
3,62 Gksz Má 

11,71 Má-kh Má 

Kertvárosias lakóterület kijelölése 

9,30 Lk Lke 

1,45 Mk Lke 

21,0 Má Lke 

0,11 Vt Lke 

Településközponti vegyes terület kijelölése 

17,20 Má Vt 

1,10 Gksz Vt 

1,67 Eg Vt 

Intézményterület kijelölése 0,97 Má Vi 

Kereskedelmi szolgáltató terület kijelölése 

0,1999 Lke Gksz 

40,98 Má Gksz 

6,85 Má Gksz 

1,54 Ev Gksz 

0,97 Ev Gksz 

Általános gazdasági terület kijelölése 13,15 Má Gáp 

Különleges Kulturális terület 

1,70 K-Sz K-Kult 

0,55 Ev K-Kult 

Különleges Logisztikai terület 15,999 Má K-Log 

Közpark kijelölése 

4,17 Má Zkp 

0,17 Mk Zkp 

0,27 Vt Zkp 

0,31 Ev Zkp 

Erdőterület kijelölése 

0,71 Gksz Ev 

3,03 Má Ev 

Összesen: 252,22  
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Településszerkezeti Terv 4. melléklet „A település területi mérlege” az alábbiak szerint változik: 
 

Területfelhasználás méret csökkenés  
(-ha) 

növekmény  
(+ha) 

összesen 

(ha) 

Kisvárosias lakóterület 9,31 -9,31  0 

Kertvárosias lakóterület 668,69 -62,3799*  606,3071 

Településközponti vegyes terület 90,35  19,573 109,9193 

Intézményterület 0  1,427 1,427 

Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület 239,11  45,1099 284,2199 

Általános gazdasági terület 199,82  13,15 212,9779 

Különleges beépítésre szánt Szabadtéri színpad 
kulturális területe 

1,15 
 2,25 3,4 

Különleges Logisztikai terület 0  16 16 

Zöldterület, közpark 3 ha alatt 0,46  0,75 1,21 

Zöldterület, közpark 3 ha felett 17,16  4,17 21,33 

Erdőterület – gazdasági erdő 266,79 -1,67  263,55 

Erdőterület – védelmi erdő 249,18  0,99 250,1671 

Korlátozott használatú mezőgazdasági terület 290,41 -11,71  278,7 

Általános mezőgazdasági terület  1196,14 -102,88  1098,09 

Kertes mezőgazdasági terület 156,75  91,98 248,73 
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5.SZ MELLÉKLET TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKNEK VALÓ MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 

Területi mérleg a 2018. évi CXXXIX. törvény 8. melléklete alapján: 
 A B C D 

1.  Település  Települési térség 
területe  
(ha)  

Település közigazgatási  
területe (ha)  

Települési térség  
területének aránya (%)  

23.  Fót  1428,41  3740,61  38,19  

A 2019-évben a települési térség növekménye terhére bevont területeket a területi mérleg nem tartalmazhatta, 
így a korrigált területi mérleg a következő: 

23.  Fót  (1428,41 +23,809=) 

1452,219 

3740,61  38,19  

38,82 

 

ÚJ BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLET KIJELÖLÉSE A TELEPÜLÉSI TÉRSÉG 2%-OS NÖVEKMÉNYE TERHÉRE 

Az új beépítésre szánt terület kijelölésére vonatkozó szabályokat Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 
területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény tartalmazza. 

 1.terület K-Log 2.terület K-Kult 

12. § (1) Ha jogszabály új beépítésre szánt terület kijelölését 
nem tiltja, a településrendezési eszközben új beépítésre 
szánt területet a következő szempontok mérlegelése alapján 
kell kijelölni: 

  

a) az új beépítésre szánt terület csatlakozik a meglévő 
települési területhez, 

A terület a 

területcserével érintett 
területhez csatlakozik. 
Megfelel 

A terület a hatályos 
TSZT szerinti 

Különleges 
beépítésre szánt 
szabadtéri színpad 
kulturális terület K-

Kult 

területfelhasználási 
egységhez 
csatlakozik. 

Megfelel 

b) az új beépítésre szánt terület kijelölése nem okozza a 
különböző települések beépítésre szánt területeinek 
összenövését, és 

Megfelel Megfelel 

c) új beépítésre szánt terület kijelölésére csak akkor kerül sor, 
ha a települési térségben nincs a tervezett rendeltetésnek 
megfelelő beépítésre szánt területen beépítetlen földrészlet, 
vagy olyan használaton kívül került vagy alulhasznosított, 
általában leromlott fizikai állapotban lévő terület, amely a 
tervezett rendeltetésnek megfelelne. 

Megfelel Megfelel 

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti szempontot abban az 

esetben nem kell alkalmazni, ha a c) pont szerinti meglévő 
beépítésre szánt terület – tervezett rendeltetésnek 
megfelelő – igénybevétele aránytalanul nagy terhet 
jelentene annak várható költsége miatt. 

 

Megfelel. 

Megfelel 
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(3) Új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a 
területnövekmény legkevesebb 5%-ának megfelelő 
kiterjedésű, legalább 50%-ában az újonnan kijelölt 
beépítésre szánt területtel kapcsolatban lévő zöldterületet, – 

gazdasági vagy különleges terület kijelölése esetén 
zöldterületet vagy véderdőt – kell kijelölni. Ha a zöldterület 
vagy véderdő kijelölése az új beépítésre szánt terület 
rendeltetése miatt az adott területen nem valósítható meg, 
akkor a zöldterületet vagy a véderdő területét a település 
arra alkalmas más területén kell kijelölni. 

A véderdő kijelölésre 
kerül. 
Megfelel. 

A véderdő 
kijelölésre kerül. 
Megfelel. 

Budapesti Agglomeráció településeire vonatkozó további 
előírások: 

  

38. § (1) Új lakóterület, vegyes terület, gazdasági terület, 
illetve üdülőterület abban az esetben jelölhető ki, ha 

Nem kerül kijelölésre. Nem kerül 
kijelölésre. 

a) a tervezett területfelhasználás jól illeszkedik a település 
meglevő szerkezetéhez, 

- -- 

b) táj- és természetvédelmi, környezetvédelmi, erdővédelmi, 
valamint kulturális örökségvédelmi és vízgazdálkodási 
szempontok alapján nem sért társadalmi érdeket, továbbá 

- - 

c) a tervezett funkció ellátásához szükséges műszaki 
infrastruktúra-kapacitás azt lehetővé teszi, vagy az a terület 
igénybevételével párhuzamosan kiépül. 

- - 

(2) Új beépítésre szánt terület a település közigazgatási 
határához 200 méternél közelebb csak az állami főépítészi 
hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a 
területrendezési hatósági eljárása során kiadott 
területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki. 

Az új beépítésre szánt 
terület nincs a 
település közigazgatási 
határához 200 
méternél közelebb. 
Megfelel 

Az új beépítésre 
szánt terület nincs a 
település 
közigazgatási 
határához 200 
méternél közelebb. 
Megfelel 

(3) A (2) bekezdésben foglalt területen új beépítésre szánt 
terület nem jelölhető ki, ha a kijelölés a környezetre jelentős 
hatást gyakorló ipari területre irányul. 

Az új beépítésre szánt 
terület különleges 
beépítésre szánt 
terület. 
Megfelel 

Az új beépítésre 
szánt terület 
különleges 
beépítésre szánt 
terület. 
Megfelel 

(4) Új lakóterület, illetve vegyes terület csak a települési 
térséghez kapcsolódóan jelölhető ki. 

 

Megfelel 

 

Megfelel 

(5) A nagy kiterjedésű zöldterületi települési térségben – új 
területfelhasználási egységként – csak zöldterület, továbbá – 

a beépítésre szánt és beépítésre nemszánt különleges terület 
területfelhasználási egység köréből – sportolási célú terület, 
temetőterület vagy különleges beépítésre nem szánt, 
rekreációs célú terület jelölhető ki. 

Nem nagy kiterjedésű 
zöldterületi települési 
térségben kerül 
kijelölésre. 
Megfelel 

Nem nagy 

kiterjedésű 
zöldterületi 
települési 
térségben kerül 
kijelölésre. 
Megfelel 

(6) 5 ha-t meghaladó kiterjedésű új lakóterület vagy vegyes 
terület ott jelölhető ki, ahol annak legtávolabbi pontjától a 
meglévő vagy kiépítendő közösségi közlekedés megállóhelyig 

- 

Megfelel 

- 

Megfelel 
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a közforgalom számára szabályosan használható közúton 
mért távolság nem haladja meg az 5 km-t. 

(7) Az 5000 m2 nettó eladótérnél nagyobb kereskedelmi, 
szolgáltató rendeltetésű építmény ott helyezhető el, ahol az 
építmény a meglévő vagy a tervezett jelentős közösségi 
közlekedési csomóponti megállóhelytől számítva 300 
méternél nem hosszabb gyalogos közlekedéssel is 
megközelíthető. 

Nem kerül 
elhelyezésre. 
Megfelel 

Nem kerül 
elhelyezésre. 
Megfelel 

39. § (1) A településszerkezeti terv készítése vagy módosítása 
során az e törvénnyel való összhang megteremtése 
érdekében történő felülvizsgálatot követően a 
természetközeli területként és erdőterületként kijelölt 
területfelhasználási egységek nagysága a település 
közigazgatási területére vonatkozóan összességében nem 
csökkenhet. 

A természetközeli 
területként és 
erdőterületként kijelölt 
területfelhasználási 
egységek nagysága a 
település közigazgatási 
területére 
vonatkozóan nem 

csökken. 
Megfelel 

A természetközeli 
területként és 
erdőterületként 

kijelölt 
területfelhasználási 
egységek nagysága 
a település 
közigazgatási 
területére 
vonatkozóan nem 

csökken. 
Megfelel 

24. A települési térség növekménye   

40. § (1) A település közigazgatási területére vonatkoztatott 
területén a településrendezési eszközökben a beépítésre 
szánt terület növekménye nem haladhatja meg a 8. 
mellékletben foglalt területi mérleg szerinti települési térség 
területének 2%-át. A beépítésre szánt terület növekményére 
is alkalmazni kell a 12. §-ban és a 38. §-ban foglalt 

rendelkezések előírásait. 

Az új beépítésre szánt terület mértéke 
20,8564 ha. 

A Fót települési térségének területe 1428,41 
ha, a települési térség 2%-os növekménye 
28,5682 ha. 

Megfelel 
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MEGFELELÉS A MAGASABB RENDŰ TERVEKNEK - 2018. ÉVI CXXXIX. TÖRVÉNY MAGYARORSZÁG ÉS EGYES KIEMELT TÉRSÉGEINEK 
TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉRŐL 

OTRT - ország szerkezeti terve 2018 

 

 

 

  

Az OTrT részlete és jelmagyarázata 
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Országos és kiemelt térségi övezetek 

3/1. AZ ORSZÁGOS ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT 
MAGTERÜLETÉNEK, ÖKOLÓGIAI FOLYOSÓJÁNAK ÉS 
PUFFER TERÜLETÉNEK ÖVEZETE 

 

 

Fót területét érinti. 
A kijelöléssel 
érintett területeket 
nem érinti. 

3/2. A KIVÁLÓ TERMŐHELYI ADOTTSÁGÚ SZÁNTÓK 
ÖVEZETE 

 

 

Fót területét nem 
érinti. 

3/3. ERDŐK ÖVEZETE 

 

 

Fót területét érinti. 
A kijelöléssel 
érintett területeket 
nem érinti. 

3/4 . VILÁGÖRÖKSÉG ÉS VILÁGÖRÖKSÉGI 
VÁROMÁNYOS TERÜLETEK ÖVEZETE 

 

 

Fót területét nem 
érinti. 
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3/5 HONVÉDELMI ÉS KATONAI CÉLÚ TERÜLET 
ÖVEZETE ÁLTAL ÉRINTETT TELEPÜLÉSEK 

 

 

 

Fót területét nem 
érinti. 

 

Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve 2018 

 
Budapesti Agglomeráció területrendezési terve (BATT) 
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A BATT részlete és jelmagyarázata 
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9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet állapította meg az Országos Övezeti Terv részét képező országos övezeteket és a 
Budapesti Agglomeráció Övezeti Tervének részét képező kiemelt térségi övezeteket. 

Országos övezetek   

jó termőhelyi adottságú szántók 
övezete 

 

Fót területét nem érinti. 

erdőtelepítésre javasolt terület 
övezete 

 

Fót területét nem érinti. 

tájképvédelmi terület övezete 

 

Fót területét érinti, a tervezési 
területet nem érinti. 

vízminőség-védelmi terület 
övezete 

 

Fót területét érinti. 
 A kijelöléssel érintett 
területeket érinti. 
A településrendezési 
eszközök készítése során ki 
kell jelölni a vízvédelemmel 
érintett területeket, amely 

területekre vonatkozó egyedi 
szabályokat a helyi építési 
szabályzatban kell 
megállapítani. 
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nagyvízi meder övezete 

 

Fót területét nem érinti. 

VTT-tározók övezete 

 

Fót területét nem érinti. 

Kiemelt térségi övezetek   

ásványi nyersanyagvagyon 
övezete 

 

Fót területét érinti. 
A településrendezési 
eszközök készítése az ásványi 
nyersanyagvagyon övezetét a 
településrendezési 
eszközökben kell lehatárolni. 

rendszeresen belvízjárta terület 
övezete 

 

Fót területét nem érinti. 
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földtani veszélyforrás terület 
övezete 

 

Fót területét nem érinti. 

PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE 

Pest megye területrendezési tervét a Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének 10/2020. (VI.30.) 
önkormányzati rendelete állapította meg 

Pest megye egyedileg meghatározott megyei övezetei az alábbiak: 
a) innovációs-technológiai fejlesztés támogatott célterületének övezete (3.13.1. 
melléklet) 
b) logisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete (3.13.2. melléklet) 

c) turisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete (3.13.3. melléklet) 

d) kertes mezőgazdasági területek övezete (3.13.4. melléklet) 
e) klímaváltozásnak fokozottan kitett területek övezete (3.13.5. melléklet).  
Az egyedileg meghatározott megyei övezetek közül a települést a teljes közigazgatási területi lehatárolású 
logisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete érinti. 

  

3.13.2. logisztikai fejlesztés támogatott célterületének övezete  

 

 9.§ A logisztikai fejlesztések támogatott célterületének 
övezete által érintett települések településrendezési 
eszközei készítése során – azokon a logisztikai fejlesztésre 
kijelölt kereskedelmi, szolgáltató gazdasági besorolású 
területeken, amelyeket a települési önkormányzat 
döntésével kiemelt logisztikai fejlesztési területté minősít – 

az építési telek megengedett legnagyobb beépítettsége 10 
%-al lehet magasabb, a legkisebb zöldfelületi arány pedig 5 
%-al alacsonyabb, mint az OTÉK 2. számú mellékletében 
meghatározott, a kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 
sajátos használat szerinti területéhez rendelt érték. 
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További új beépítésre szánt területek kizárólag az érvényes térségi területfelhasználási engedély birtokában 
kerülnek kijelölésre, amelyet a MATrT lehetővé tesz. 

(3) Új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a területnövekmény 
legkevesebb 5%-ának megfelelő kiterjedésű, legalább 50%-ában az újonnan 
kijelölt beépítésre szánt területtel kapcsolatban lévő zöldterületet, – 

gazdasági vagy különleges terület kijelölése esetén zöldterületet vagy 
véderdőt – kell kijelölni. Ha a zöldterület vagy véderdő kijelölése az új 
beépítésre szánt terület rendeltetése miatt az adott területen nem 
valósítható meg, akkor a zöldterületet vagy a véderdő területét a település 
arra alkalmas más területén kell kijelölni. 

A véderdő, illetve közpark 
kijelölésre  kerül. 
Megfelel. 

Budapesti Agglomeráció településeire vonatkozó további előírások:  

38. § (1) Új lakóterület, vegyes terület, gazdasági terület, illetve üdülőterület 
abban az esetben jelölhető ki, ha 

kijelölésre kerül, térségi 
engedély alapján 

a) a tervezett területfelhasználás jól illeszkedik a település meglevő 
szerkezetéhez, 

Illeszkedik a település 
szerkezetéhez 

b) táj- és természetvédelmi, környezetvédelmi, erdővédelmi, valamint 
kulturális örökségvédelmi és vízgazdálkodási szempontok alapján nem sért 
társadalmi érdeket, továbbá 

Nem sérti, megfelel 

c) a tervezett funkció ellátásához szükséges műszaki infrastruktúra-kapacitás 
azt lehetővé teszi, vagy az a terület igénybevételével párhuzamosan kiépül. 

szükséges kiépíteni 
Megfelel 

(2) Új beépítésre szánt terület a település közigazgatási határához 200 
méternél közelebb csak az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és 
megyei kormányhivatalnak a területrendezési hatósági eljárása során kiadott 
területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki. 

Területfelhasználási 
engedélye alapján kijelölhető. 

Megfelel 

(3) A (2) bekezdésben foglalt területen új beépítésre szánt terület nem 
jelölhető ki, ha a kijelölés a környezetre jelentős hatást gyakorló ipari 
területre irányul. 

Az új beépítésre szánt terület 
különleges beépítésre szánt 
terület. 
Megfelel 

(4) Új lakóterület, illetve vegyes terület csak a települési térséghez 
kapcsolódóan jelölhető ki. 

Kapcsolódik a település 
térséghez. 

Megfelel 

(5) A nagy kiterjedésű zöldterületi települési térségben – új 
területfelhasználási egységként – csak zöldterület, továbbá – a beépítésre 
szánt és beépítésre nemszánt különleges terület területfelhasználási egység 
köréből – sportolási célú terület, temetőterület vagy különleges beépítésre 
nem szánt, rekreációs célú terület jelölhető ki. 

Nem nagy kiterjedésű 
zöldterületi települési 
térségben kerül kijelölésre. 
Megfelel 

(6) 5 ha-t meghaladó kiterjedésű új lakóterület vagy vegyes terület ott 
jelölhető ki, ahol annak legtávolabbi pontjától a meglévő vagy kiépítendő 
közösségi közlekedés megállóhelyig a közforgalom számára szabályosan 
használható közúton mért távolság nem haladja meg az 5 km-t. 

Fótfürdői vasút 
állomástávolsága 2,5 km. 
Megfelel 

(7) Az 5000 m2 nettó eladótérnél nagyobb kereskedelmi, szolgáltató 
rendeltetésű építmény ott helyezhető el, ahol az építmény a meglévő vagy a 
tervezett jelentős közösségi közlekedési csomóponti megállóhelytől számítva 
300 méternél nem hosszabb gyalogos közlekedéssel is megközelíthető. 

Nem kerül elhelyezésre. 
Megfelel 
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39. § (1) A településszerkezeti terv készítése vagy módosítása során az e 
törvénnyel való összhang megteremtése érdekében történő felülvizsgálatot 
követően a természetközeli területként és erdőterületként kijelölt 
területfelhasználási egységek nagysága a település közigazgatási területére 
vonatkozóan összességében nem csökkenhet. 

A természetközeli területként 
és erdőterületként kijelölt 
területfelhasználási egységek 
nagysága a település 
közigazgatási területére 
vonatkozóan nem csökken. 
Megfelel 
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6.SZ. MELLÉKLET BIOLÓGIAI AKTIVITÁS ÉRTÉK SZÁMÍTÁSA 

A 2019-ben elfogadott településszerkezeti terv alapján számított biológiai aktivitás értéke 13839,64, amely az 
előző tervhez képest + 203,33 értéket jelentett.  
A Fót településrendezési eszközeinek tárgyalásos eljárásban történő részleges módosítása a déli vállalkozási 
területhez tartozó 5460/9, 5460/26-42 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozó módosítás során összesen + 0,038 pont 
BA érték keletkezett. 
A Posta Logisztika módosítása során a tovább „görgethető” biológiai aktivitásértéke + 3,36 volt. 

 

BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK VÁLTOZÁSA 

A biológiai aktivitásérték számításának szabályait a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának 

rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 

állapítja meg. A Korm. rendelet 18.§ szerint: 

„(7) A terület eredeti vagy módosítás előtti biológiai aktivitásértékét - a (9) bekezdésben foglalt kivétellel 

- a 9. melléklet 1. pontjában megadott értékmutatók alkalmazásával kell kiszámítani … 

(8) A 9. melléklet 1. pontjában foglalt táblázatban az építési övezetekre megadott értékmutatók az OTÉK-ban 

meghatározott legkisebb vagy a 9. melléklet szerinti zöldfelületi arányokra vonatkoznak. 

(9) A (8) bekezdésben meghatározott legkisebb zöldfelületi aránytól eltérő - kialakult, meglévő vagy újonnan 

szabályozott - zöldfelület esetén az egyes területek biológiai aktivitásértéke arányosan módosítható, …” 

A kertvárosias lakóterületek (Lke) építési övezeteinek vonatkozásában az OTÉK 45%-os minimális zöldfelületi 

arányt ír elő, azonban a tervezési terület építési telkeinek minimális zöldfelületi arányát a tervezett szabályozás 

50%-ban állapítja meg. Keszi hegy területén a részletes szabályozás során az övezetben előírt zöldfelület 45%-nál 
kisebb nem lehet. Barackos területén az új lakóterületek besorolása a területre előírt Lke-2 övezetre változik a 
részletes szabályozás során, amelyben a legkisebb zöldfelület mértéke 50 %. 
A településközponti vegyes (Vt) építési övezet esetében az OTÉK 10% minimális zöldfelületet határoz meg, 

Flórapark és Királydomb területén a településközponti vegyes övezetekben az előírt legkisebb zöldfelület 40% 
nál kisebb nem lehet. Az intézményi területek esetében az OTÉK-ban elvárt minimális zöldfelület mértéke, a be 

nem épített terület 50%-a, Flórapark területén az intézményi övezetekben az előírt legkisebb zöldfelület 50%-nál 
kisebb nem lehet..  

Az általános gazdasági terület építési övezeteinek vonatkozásában az OTÉK 25%-os minimális zöldfelületi arányt 

ír elő, azonban a Flórapark területén az Gáp építési övezetben a részletes szabályozás során az övezetben előírt 
zöldfelület 30%-nál kisebb nem lehet.  
Kereskedelmi szolgáltató területek vonatkozásában az OTÉK 20%-os minimális zöldfelületi arányt ír elő. A 05-ös 
tábla területén és a Kisalagi köztemető mellett a részletes szabályozás során az övezetben előírt zöldfelület 30%-

nál kisebb nem lehet. 
A Korm. rendelet fent idézett előírásai alapján  

- Keszihegy új lakóterületein a kertvárosias lakóterületek (Lke) biológiai aktivitás értékmutatója 2,7-ről 3-

ra módosul,  

- Barackos új lakóterületein a kertvárosias lakóterületek (Lke) biológiai aktivitás értékmutatója 2,7-ről 3-

ra módosul,  

- Flórapark és Királydomb területén a településközponti vegyes területek (Vt) biológiai aktivitás 

értékmutatója 0,5-ről 2-re módosul,  
- Flórapark és Királydomb területén az intézményi területek (Vi) biológiai aktivitás értékmutatója 0,5-ről 

2,5-re módosul, 
- Flórapark területén az általános gazdasági terület (Gáp) biológiai aktivitás értékmutatója 0,4-ről 0,48-re 

módosul, 

- 05-ös tábla területén a kereskedelmi szolgáltató terület (Gksz) biológiai aktivitás értékmutatója 0,4-ről 

0,6-re módosul- 
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Módosítás területe 
hatályos 

besorolása 

Bia  Bia érték tervezett 

besorolása 

Bia  Bia érték 

Kertes mezőgazdasági 
terület kijelölése 

93,6 Lke 2,7 252,72 Mk 5 468,00 

Általános mezőgazdasági 
terület kijelölése 

3,62 Gksz 0,4 1,448 Má 3,7 13,39 

11,71 Má-kh 3,7 43,327 Má 3,7 43,327 

Kertvárosias lakóterület 
kijelölése 

  

9,3 Lk 1,2 11,16 Lke 3 27,900 

1,45 Mk 5 7,25 Lke 3 4,350 

21 Má 
3,7 77,7 Lke (95%) 3 59,850 

Zkp (5%) 6 6,300 

0,11 Vt 0,5 0,055 Lke 2,7 0,297 

Településközponti vegyes 
terület kijelölése 

17,2 Má 5 86,000 Vt 2 34,400 

1,1 Gksz 0,4 0,440 Vt 2 2,200 

1,67 Eg 9 15,030 Vt 2 3,340 

Intézményterület kijelölése 0,97 Má 3,7 3,59 Vi 2,5 2,425 

Kereskedelmi szolgáltató 
terület kijelölése 

0,1999 Lke 2,7 0,540 Gksz 0,4 0,080 

40,98 Má 3,7 151,626 

Gksz 

(95%) 
0,6 23,359 

Ev (5%) 9 18,441 

6,85 Má 

3,7 25,345 Gksz 

(95%) 

0,6 3,905 

Zkp (5%) 6 2,055 

1,54 Ev 9 13,860 Gksz 0,4 0,616 

0,97 Ev 9 8,730 Gksz 0,4 0,388 

Általános gazdasági terület 
kijelölése 

13,15 Má 3 39,450 Gáp 0,48 6,312 

Különleges Kulturális 
terület 

1,7 K-Sz 3 5,100 K-Kult 3 5,100 

0,55 Ev 9 4,950 K-Kult 3 1,650 

Különleges Logisztikai 
terület 

15,999 Má 3,7 59,196 K-Log 1,5 23,999 

Közpark kijelölése 

4,17 Má 3,7 15,429 Zkp 8 33,360 

0,37 Mk 5 1,850 Zkp 6 2,220 

0,27 Vt 0,5 0,1350 Zkp 6 1,620 

0,31 Ev 9 2,7900 Zkp 6 1,860 

Erdőterület kijelölése 
0,71 Gksz 0,4 0,2840 Ev 9 6,390 

3,03 Má 3,7 11,618 Ev 9 28,260 

 3,903 K-Rek 3 11,709 Ek 9 35,127 

Összesen: 252,2189   808,004    817,20 

 

A módosítással a tovább görgethető Bia értéke + 9,196 ponttal nő.  
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HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 
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RENDELETTERVEZET 

Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete 

Fót Város Helyi építési szabályzatáról szóló 33/2019 (IX.26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján 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 VI. fejezetében biztosított véleményezési jogkörében 
eljáró partnerségi egyeztetés szerinti érintettek, államigazgatási szervek, érintett területi és 
települési önkormányzatok véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1. § 

A Fót Város Helyi építési szabályzatáról szóló 33/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 3. §-
a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3. § 

E rendelet alkalmazásában: 
1. Ciszterna: terepszint alatt elhelyezett zárt esővízgyűjtő tartály; 
2. Haszonállat: gazdasági haszon céljára tartott: a) nagytestű haszonállat: ló, szamár, 

öszvér, szarvasmarha, bivaly, b) közepes testű haszonállat: sertés, juh, kecske, c) kistestű 
haszonállat: baromfi, galamb, házinyúl, nutria, róka, prémgörény, tenyésztési céllal eb és 
macska, d) egyéb állat: az a)-c) pontban fel nem sorolt valamennyi emlős, hüllő, hal, 
madár; 

3. Kézműipari tevékenység: Kézi erővel, egyszerű szerszámokkal vagy kisgépekkel, 
egyedi eljárással folytatott feldolgozó-ipari termelés, mely során a kézi megformálás, 
nem pedig a gépi munka az elsődleges, nem a tömegtermelés, hanem egyedi vagy 
legfeljebb kis szériában előállított termék a jellemző, mely környezetét forgalmával, 
zajterhelésével, légszennyezésével, veszélyes hulladék termelésével nem zavarja; 

4. Kialakult beépítés: Az olyan beépítés, ahol a telkek méretei, a beépítettség mértéke, az 
építménymagasság, a beépítési mód, az épületek elhelyezésének módja, rendeltetése 
(területfelhasználás) a terület korábbi beépítése következtében már jellemzően 
meghatározott, kialakult; 

5. Kialakult beépítésű telektömb (kialakult állapot): az a telektömb, ahol a telkek 
legalább 70%-a beépített. A beépített telkek arányának számítása során csak azok a telkek 
vehetők figyelembe, amelyeken az építés – építésügyi hatósági engedély alapján – 
megkezdődött; 

6. Kiegészítő építmény: a szabályzat alkalmazása szempontjából kiegészítő épületnek 
minősül a fő rendeltetés szerinti épületet kiegészítő funkciót tartalmazó, annál nem 
nagyobb alapterületű és magasságú épület, mint 
a) járműtároló, 
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b) nyárikonyha, mosókonyha, szárító, egyéb tárolóépület (tüzelőanyag, szerszámkamra, 
továbbá szín, fészer, magtár, góré, csűr és más tároló), 

c) kazánház, 
d) műterem; 

7. Magasépület: a magasépítmények körébe tartozó magasház, amely esetében az épület 
legmagasabb pontja legfeljebb 60,0 méter; 

8. Munkásszállás: olyan, a munkaadó tulajdonát képező vagy általa bérelt szállás jellegű 
önálló rendeltetési egység, szálláshely szolgáltatási önálló rendeltetési egység vagy 
lakóépület, amely helyiségenként legalább egy, a munkaadóval munkaviszonyban lévő 
olyan magánszemély elhelyezésére szolgál, akinek nincs lakóhelye a településen; 

9. Nem zavaró hatású kézműipari tevékenységek: Minden olyan kézi erővel, egyszerű 
szerszámokkal vagy kisgépekkel, egyedi eljárással folytatott feldolgozó-ipari termelés, 
mely környezetét forgalmával, zajterhelésével, légszennyezésével, veszélyes hulladék 
termelésével nem zavarja, és az üzem működése során kielégíti a lakóterületre 
megállapított egészségügyi és környezetvédelmi követelményeket; 

10. Technológiai célú építmények: olyan építmény, mely elsősorban a telken elhelyezkedő 
üzem vagy rendeltetés működéséhez szükséges gépeknek és berendezéseknek ad helyet; 
csak olyan huzamos tartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmaz, mely ezen berendezések 
működtetéséhez feltétlenül szükségesek (például: kémény, szélmotor, kürtő stb.); 

11. Telek be nem építhető része: a telek szabályozási tervben (SZT) lehatárolt része, ahol – 
külön előírás hiányában – az övezeti előírások alapján az elő-, oldal- és hátsókertben 
elhelyezhető megengedett műtárgyak és melléképítmények, továbbá út- és térburkolatok 
az egyéb előírások keretei között elhelyezhetők, de a telek beépítési mértékébe beszámító 
építmények nem; 

12. Terepszint alatti beépítettség mértéke: A terepszint alatti építmények által műszakilag 
igénybe vett terület bruttó nagyságának és a telek sík vetületi területének %-ban kifejezett 
aránya; 

13. Üzemszerű állattartás:  
a) 5 vagy több nagytestű haszonállat tartása, 
b) 15 vagy több közepes testű haszonállat tartása,  
c) 150 darabnál több vegyes szárnyas tartása,  
d) 50 darabnál több prémes állat tartása,  
e) egyéb állat eladásra történő tenyésztése; 

14. Zárványtelek: olyan építési övezetben fekvő kialakult telek, amely az építési telkekre 
külön jogszabályban előírt megközelíthetőséggel nem rendelkezik.” 

2. § 

A Fót Város Helyi építési szabályzatáról szóló 33/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 7. §-
a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„7. § 

A természetes környezet tudatos fejlesztése és a városi életminőség javítása érdekében 

a) a zöldfelületeket úgy kell kialakítani, hogy azok szolgálják a szélsőséges elemeket mutató 
városi klíma kiegyensúlyozását, a közlekedésből, gazdasági vagy szabadidős 
tevékenységből származó zaj- és rezgésterhelés csillapítását, a levegőben lévő szálló por 
és szennyezőanyagok mennyiségének csökkentését, és megakadályozzák a szél és 
vízerózió kialakulását, 

b) új növényzet telepítésekor elsősorban az őshonos fajokat kell alkalmazni, 
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c) a felszíni vízfolyások mederrendezésénél a természetes vegetációt, a természetes 
élőhelyek védelmét, helyreállítását biztosítani kell.” 

3. § 

(1) A Fót Város Helyi építési szabályzatáról szóló 33/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 9. 
§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Közterületi csapadékvíz-elvezető rendszerbe csapadékvíz az OTÉK 47. § (10) alapján, és 
az üzemeltető előzetes engedélye nélkül nem vezethető be.” 

(2) A Fót Város Helyi építési szabályzatáról szóló 33/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 9. 
§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Lakó-, településközponti vegyes és kertes mezőgazdasági területi besorolású telken történő 
új beépítés, épületbővítés vagy a burkolt felületek növelése esetén a telek burkolt és a 
beépítettségbe beszámítandó módon beépített részének minden megkezdett bruttó 50 m2 -e után 
1 m3 tárolókapacitású zárt csapadéktározó tartályt (ciszternát) kell létesíteni.” 

4. § 

A Fót Város Helyi építési szabályzatáról szóló 33/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 10. 
§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„10. § 

Katasztrófavédelmi osztályba sorolás: Fót a külön jogszabály meghatározott elégséges védelmi 
szint követelményei alapján a III. kategóriába tartozik.” 

5. § 

A Fót Város Helyi építési szabályzatáról szóló 33/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 12. § 
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Hidrogeológiai védőterületeken és természetvédelemmel érintett területen zárt 
szennyvíztározó ideiglenesen sem létesíthető, meglévő szennyvíztározó új lakóegység, más 
szennyvíz keletkezését eredményező huzamos emberi tartózkodásra alkalmas építmény, 
rendeltetési egység létesítése esetén nem vehető figyelembe.” 

6. § 

A Fót Város Helyi építési szabályzatáról szóló 33/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 16. § 
(3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(3) Kertvárosias lakóterületen a két szemközti oldalán közúttal határos telkek megoszthatók, 
ha tömb kialakult beépítésű, legalább 70%-ban beépített és a tömb telekméretei indokolttá 
teszik. A kialakuló új telkek mérete legalább az övezetben előírt legkisebb terület 75%-a lehet. 

(4) Kertvárosias lakóterületen saroktelek megosztható, ha a tömb kialakult beépítésű, legalább 
70%-ban beépített és a tömb telekméretei indokolttá teszik. A kialakuló új telkek mérete 
legalább az övezetben előírt legkisebb terület 75%-a lehet.” 
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7. § 

(1) A Fót Város Helyi építési szabályzatáról szóló 33/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 
17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Lakó és településközponti vegyes területen övezetbe nem sorolt magánút telkének 
kialakítása során az övezetekre előírt legkisebb telekméretektől (terület, szélesség, mélység) el 
szabad térni, de amennyiben az SZT nem rendelkezik, a magánút beépítésre szánt területen: 
legalább 12,0 méter széles kell, hogy legyen, amelynek keresztmetszetén belül biztosítani kell: 
a) a kétirányú gépjárművel való közlekedést, 
b) a legalább egyoldali járdát, 
c) az előírt közművesítés számára megfelelő nagyságú keresztmetszetet, beleértve a felszíni 

vízelvezetést is és a közvilágítást, és  
d) legalább egyoldali fasort zöld sávval.” 

(2) A Fót Város Helyi építési szabályzatáról szóló 33/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 
17. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) Beépítésre nem szánt területen magánút szélessége legalább 10 méter széles kell, hogy 
legyen, kivéve, ha 

a) övezeti előírások másképp nem rendelkeznek, vagy 

b) SZT eltérő szélességgel jelöli,  
c) övezetbe nem sorolt magánút legfeljebb 4 telket tár fel.” 

(3) A Fót Város Helyi építési szabályzatáról szóló 33/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 
17. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki: 

„(5) Közterületi kapcsolat magánúton az (1) –(4) bekezdések előírásainak megfelelően 
létesíthető, ha az egyéb övezeti előírások másképp nem rendelkeznek.  

(6) Gazdasági területen övezetbe nem sorolt magánút nem alakítható ki.” 

8. § 

(1) A Fót Város Helyi építési szabályzatáról szóló 33/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 
18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Oldalhatáron álló beépítési mód esetén az oldalhomlokzatnak a beépített oldalhatártól mért 
legfeljebb 1,0 m-es távolságon belül kell elhelyezkednie, amelytől eltérni az építési hely 
utcafront traktusában nem lehet.” 

(2) A Fót Város Helyi építési szabályzatáról szóló 33/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 
18. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A hátsókert méretén belül) 
„a) legfeljebb egy darab, legfeljebb 40 m2 bruttó alapterületű önálló garázs, tároló,” 

(állhat.) 

(3) A Fót Város Helyi építési szabályzatáról szóló 33/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 
18. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Az építési övezetekben) 
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„c) kerti építmények az építési helyen belül helyezhetők el,” 

(4) A Fót Város Helyi építési szabályzatáról szóló 33/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 
18. § (4) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki: 

(Az építési övezetekben) 
„d) maximum bruttó 20 m2 területű fedett, nyitott építmény építési helyen belül helyezhető 

el.” 

9. § 

(1) A Fót Város Helyi építési szabályzatáról szóló 33/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 
19. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(2) Új épület létesítése esetén, amennyiben egy rendeltetési egységnél többet tartalmaz, akkor 
rendeltetési egységenként legalább 1db gépjármű épületen belüli elhelyezéséről gondoskodni 
kell. 

(3) Meglévő épület új rendeltetési egységgel történő bővítése esetén rendeltetési egységenként 
legalább 1db gépjármű épületen belüli elhelyezéséről gondoskodni kell.” 

(2) A Fót Város Helyi építési szabályzatáról szóló 33/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 
19. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(6) A létesítendő személygépjármű várakozóhelyek számát a rendeltetések szerint, a 
vonatkozó külön jogszabály előírásai és a (2)-(3) alapján kell meghatározni, kivéve, ha övezeti 
előírások másképp nem rendelkeznek. 

(7) Parkolóhely az egyéb jogszabályokban előírt kötelező, új parkoló férőhelyek esetén a 
létesítmény 500 méteres körzetében közterületen és önálló parkoló területen, vagy más telken 
is biztosítható 

a) azon telkeknél, ahol a ki-, és behajtás forgalomtechnikai okokból nem engedélyezhető, 
b) a telken már meglévő épület áll és a ki-behajtás nem létesíthető, 
c) a telek méretei a telken belüli parkolást nem teszik lehetővé, vagy 

d) önkormányzattal kötött írásbeli megállapodás alapján, és  
e) a parkolóhelyeket településrendezési kötelezettség tényének feljegyzésével az ingatlan-

nyilvántartásban bejegyezéssel biztosítják mindaddig, míg az elhelyezési kötelezettség 
meg nem szűnik vagy a teljesítés más módját az építtető vagy tulajdonos nem igazolja.” 

10. § 

A Fót Város Helyi építési szabályzatáról szóló 33/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 20. § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) 10%-nál nagyobb lejtésű terepen 

a) a terepszint alatti építmény lejtő felőli oldalon a csatlakozó terepszintből legfeljebb 1,5 
méter magasságban emelkedhet ki, kivéve az épület bejáratot, és a bejárathoz csatlakozó 
tereplépcsőt, rámpát;  

b) épület legnagyobb oldalhossza legfeljebb 20,0 méter lehet.” 

11. § 
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(1) A Fót Város Helyi építési szabályzatáról szóló 33/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 
21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A telkek közötti és épületek körüli támfalakat, rézsűket, bevágásokat úgy kell kialakítani, 
hogy azok a szomszédos telkek és a közterületek rendeltetésszerű használatát ne korlátozzák.” 

(2) A Fót Város Helyi építési szabályzatáról szóló 33/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 
21. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Amennyiben a telek homlokvonala mentén a közlekedési terület bevágásban van és a telek 
rendezett terepszintjének csatlakozásánál a magassági különbség nagyobb 2,0 méternél, akkor 
a közterület felőli támfal járdaszinttől mért magassága nem lehet nagyobb 2,5 méternél, a 
további magasságkülönbségeket teraszos terepidomokkal kell biztosítani.” 

(3) A Fót Város Helyi építési szabályzatáról szóló 33/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 
21. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: 

„(6) A tereprendezés során a terep kialakítása a szomszéd telkek határától számított 1,5 méteren 
belül nem térhet el a természetes tereptől.” 

12. § 

(1) A Fót Város Helyi építési szabályzatáról szóló 33/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 
23. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Melléképítmény legfeljebb összesen 50 m2 bruttó alapterülettel helyezhető el eltérő 
övezeti rendelkezések hiányában 

a) kertvárosias lakóterületek és 

b) településközponti vegyes területek építési övezeteiben.” 

(2) A Fót Város Helyi építési szabályzatáról szóló 33/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 
23. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) Csapadékvíz elhelyezésére szolgáló terepszint alatti ciszterna az építési hely szélességében 
az elő- és hátsókert legkisebb méretén belül is elhelyezhető, 
a) telekhatártól mért legalább 1,5 méteres védőtávolsággal, és  
b) a szomszédos telken álló meglévő épülettől legalább két méter védőtávolsággal.” 

(3) A Fót Város Helyi építési szabályzatáról szóló 33/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 
23. § (6) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Állattartásra szolgáló építmények elhelyezésére, létesítésére vonatkozó előírások.) 
„a) A 2. mellékletében lehatárolt Városközpont területén állattartásra szolgáló építmény a 

szomszédos telken lévő huzamos tartózkodásra szolgáló helyiség nyílásától 20 méterre 
helyezhető el.” 

(4) A Fót Város Helyi építési szabályzatáról szóló 33/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 
23. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(7) Az üzemszerű állattartás céljára szolgáló építmények kizárólag a mezőgazdasági (Má, Má-
kh), valamint a K-L-1 és Kb-L-1 jelű övezetekben helyezhetők el, kivéve, ha építési övezeti, 
övezeti előírások másképp rendelkeznek.” 
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13. § 

(1) A Fót Város Helyi építési szabályzatáról szóló 33/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 
24. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Új épület építése, vagy meglévő épület bővítése esetén az elhelyezhető rendeltetési 
egységek számát a telekméret 150 m2-rel történő osztásával kell meghatározni, kivéve, ha az 
övezeti előírások másként rendelkeznek.” 

(2) A Fót Város Helyi építési szabályzatáról szóló 33/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 
24. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki: 

„(3) Az oromfalas kialakítás támogatása érdekében épületenként legfeljebb 2 oromfal 
területével csökkenthető az épületmagasságszámítás során figyelembeveendő összterület (F) 
mértéke. 

(4) Oromfalas épület magassági kedvezménye az épületmagasság számításánál akkor 
alkalmazható, ha a fő rendeltetésű épület legfeljebb két oromfallal létesül, amelyek külön-
külön: 
a) legalább 5,0 méteres szélesek és legfeljebb 7,5 méteres szélesek, 
b) legalább 35 fokos és legfeljebb 45 fokos hajlásszögűek,  
c) legalább 2,0 méter, de legfeljebb 6,0 méter magasak.” 

14. § 

A Fót Város Helyi építési szabályzatáról szóló 33/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 25. § 
(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Az utcai telekhatártól mért 40 m-nél hosszabb telkek esetén az utcai telekhatártól mért 40 
m-en túli telekrész nem építhető be, kivéve, ha 

a) az övezeti előírások másként rendelkeznek,  
b) az építési helyet a SZT másként jelöli.” 

15. § 

(1) A Fót Város Helyi építési szabályzatáról szóló 33/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 
26. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) A melléképítmények közül húsfüstölő, jégverem, zöldségverem helyezhető el, kivéve, ha 
az övezeti előírások másképp rendelkeznek.” 

(2) A Fót Város Helyi építési szabályzatáról szóló 33/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 
26. § (7)–(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(7) Egyéb övezeti előírás hiányában egy telken egy főépítmény helyezhető el. 

(8) A kertvárosias lakóterületek Lke-3 jelű építési övezeteinek telkein 

a) az építési övezetben előírt legkisebb telekterület méreténél kisebb telek esetében 
legfeljebb egy lakás létesíthető,  

b) az építési övezetben előírt legkisebb telekterület méretét meghaladó méretű telek 
esetében két lakás és a telek területének minden, a legkisebb telekterület felét meghaladó 
területrésze után további egy lakás létesíthető. 
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(9) Fótliget kertvárosias lakóterületén az Lke-5, Lke-6 és Lke-7 építési övezetekben 

a) lakó rendeltetésen kívül egyházi-, és egészségügyi rendeltetés helyezhető el. 
b) nem helyezhető el szállás jellegű, kereskedelmi, oktatási rendeltetés, 
c) a teljes terület mértékére vetítve legalább 1 db lakó rendeltetési egység létesítendő 375 

m2-ként. 
d) lakásonként legfeljebb 3 m2 alapterületű, 2,0 m belmagasságú kukatároló a kerítéssel 

egybeépítve létesíthető. 
e) a telkek oldalhatárától számított 3 méteren belül 1 métert meghaladó szintkülönbséget 

áthidaló, le- vagy felhajtó lejtő (rámpa) nem létesíthető. 
f) az építmények egyik homlokzatának magassága sem haladhatja meg a 7 métert, 
g) telkenként 2 épület létesíthető.” 

16. § 

(1) A Fót Város Helyi építési szabályzatáról szóló 33/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 
27. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Lke-1 jelű építési övezetben) 
„a) Az övezetben egy épület legfeljebb két rendeltetési egységet tartalmazhat.” 

(2) A Fót Város Helyi építési szabályzatáról szóló 33/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 
27. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Lke-2 jelű építési övezetben) 
„a) Az övezetben egy épület legfeljebb két rendeltetési egységet tartalmazhat.” 

(3) A Fót Város Helyi építési szabályzatáról szóló 33/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 
27. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Lke-3 jelű építési övezetben 

a) a terepszint alatti beépítettség nem haladhatja meg a legnagyobb terepszint feletti 
beépítettséget, 

b) önálló terepszint alatti építmény nem helyezhető el,  
c) telkenként 2 rendeltetési egység létesíthető.” 

(4) A Fót Város Helyi építési szabályzatáról szóló 33/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 
27. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki: 

„(3a) Lke-8, és Lke-9 jelű építési övezetekben 

a) a terepszint alatti beépítettség nem haladhatja meg a legnagyobb terepszint feletti 
beépítettséget, 

b) önálló terepszint alatti építmény nem helyezhető el,  
c) telkenként egy rendeltetési egység helyezhető el.” 

17. § 

(1) A Fót Város Helyi építési szabályzatáról szóló 33/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 
29. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A településközpont területbe sorolt építési övezetek területén) 
„b) közterületről látható, önálló sorgarázs nem létesíthető.” 
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(2) A Fót Város Helyi építési szabályzatáról szóló 33/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 
29. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(6) Fótliget területén a Vt-7 építési övezetben 

a) a településközpont vegyes terület építési övezeteiben - egyéb építési övezeti előírások 
hiányában egy épület létesíthető, és 

b) kötelező építési vonal a telek előkerti homlokvonala és a kialakult beépítés szerinti 
oldalkerti határvonala.” 

(3) A Fót Város Helyi építési szabályzatáról szóló 33/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 
29. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki: 

„(7) Településképi vegyes területek övezetében az utcai telekhatártól mért 40 m-nél hosszabb 
telkek esetén az utcai telekhatártól mért 40 m-en túli telekrész nem építhető be, kivéve, ha az 
övezeti előírások másképp rendelkeznek vagy az építési helyet a szabályozási terv másképpen 
jelöli.” 

18. § 

(1) A Fót Város Helyi építési szabályzatáról szóló 33/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 
30. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Vt-2 jelű építési övezetben 

a) Nem helyezhető el szállás jellegű rendeltetésű épület. 
b) Az épületek földszintjén csak igazgatási, szociális, egészségügyi, kereskedelmi, 

vendéglátó, szolgáltató, kulturális rendeltetésű egységek helyezhetők el, a c) pont 
kivételével. 

c) Igazgatási rendeltetés létesítése esetén kiegészítő rendeltetésként telkenként 2 db 
szolgálati lakás a földszinten is elhelyezhető. 

d) Az építési övezet területén piac, szabadidő park, játszó tér, szabadtéri színpad önállóan is 
elhelyezhető.” 

(2) A Fót Város Helyi építési szabályzatáról szóló 33/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 
30. § (4) bekezdés b) pont bb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Vt-4 jelű építési övezetben   
A Március 15-e utca - Juhász Gyula utca - Németh Kálmán utca - 3001-3002 hrsz-ú telkek által 
határolt területen) 

„bb) az épületek földszintjén csak kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató, intézményi 
rendeltetésű egységek helyezhetők el,” 

(3) A Fót Város Helyi építési szabályzatáról szóló 33/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 
30. § (4) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki: 

(Vt-4 jelű építési övezetben) 
„c) A Dózsa György út mentén az épületek hézagosan zártsorú építési móddal is 

elhelyezhetők, ahol 
ca) a minimális építménymagasság 4,5 m,  
cb) ha a szomszédos épület a legkisebb építménymagasságot nem éri el, akkor a 

csatlakozó épület magassága legfeljebb 1,5 méterrel haladhatja meg.” 
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(4) A Fót Város Helyi építési szabályzatáról szóló 33/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 
30. § (5)–(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(5) Vt-5 jelű építési övezetben a Móricz Zsigmond utca felőli előkerti építési határvonal 
kötelező építési vonal. 

(6) Vt-7 jelű építési övezetben az övezetben a nem lakás rendeltetésű épületek, épületrészek 
megközelítése gépjárművel kizárólag az 5351/312 hrsz.-ú és a 5351/24 hrsz.-ú útról lehetséges. 

(7) Vt-10 jelű építési övezetben a telkek ÉK-i határvonala kötelező építési vonal. 

(8) Vt-13 jelű építési övezetben a Németh Kálmán út mentén az előkert mértéke 0,0 m.” 

(5) A Fót Város Helyi építési szabályzatáról szóló 33/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 
30. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(10) Vt-15 jelű építési övezetben az övezet területén a meglévő egészségügyi rendeltetésű 
épület bontása esetén 40%-ban közhasználat céljára megnyitott zöldterületet kell kialakítani.” 

(6) A Fót Város Helyi építési szabályzatáról szóló 33/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 
30. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(12) Vt-17 jelű építési övezetben az övezet területén a lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi 
egység helyezhető el.” 

(7) A Fót Város Helyi építési szabályzatáról szóló 33/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 
30. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(14) A Vt-6 jelű építési övezetben a Deák Ferenc utca - Fáy András tér - Petőfi Sándor utca - 
Baross utca által határolt tömbben egy telken egy rendeltetési egység helyezhető el. ” 

19. § 

A Fót Város Helyi építési szabályzatáról szóló 33/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelet a 
következő alcímmel egészül ki: 

„27/A. Intézményi területek előírásai 

30/A. § 

(1) Az építési övezetek területén a telkekre és az építményekre vonatkozó jellemzőket a 3. sz. 
melléklet felhasználásával kell meghatározni. 

(2) Az intézményi területeken a tervezett közművesítettség mértéke teljes. 

(3) Az intézményi területek építési övezeteiben eltérő övezeti rendelkezések hiányában 

a) igazgatási, iroda, 
b) hitéleti, nevelési, oktatási, 
c) egészségügyi, szociális, és 

d) sport 
rendeltetés helyezhető el. 

(4) Nem helyezhető el lakó rendeltetés. 
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(5) A Vi-1 jelű építési övezetben 

a) az övezetben szolgáltató rendeltetés elhelyezése esetén kiegészítő rendelkezésként 
raktározás elhelyezhető;  

b)  A Malom utcában a 1614 hrsz-ú telken legnagyobb épületmagasság 5,0 m.” 

20. § 

A Fót Város Helyi építési szabályzatáról szóló 33/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 32. § 
(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(8) Déli vállalkozási terület II. ütem területén a Gksz-6, Gksz-7, Gksz-8, Gksz-10 és Gksz -11 
övezetek területén 

a) A terület feltárását és építési telkek kialakítását szolgáló, önálló helyrajzi számmal 
kialakított magánút szélességét e rendelet és a szabályozási terv állapítja meg, 
amennyiben e rendelet és a szabályozási terv nem rendelkezik, úgy a magánút szélessége 
legalább 16 m kell, hogy legyen. 

b) Az előkertben út és közműépítmények, valamint portaépület elhelyezhető. 
c) Gépjármű várakozó és rakodó helyek nem helyezhetők el a közterület felé eső előkert 

közterület felől mért 5 méteres sávjában. 
d) Közműpótló berendezés átmenetileg sem alkalmazható. 
e) A szabályozási terven Gksz-7 jelű építési övezet és az Ev jelű övezet területén tájékoztató 

(nem kötelező) jelleggel jelölt „telken belüli út vagy magánút helye” a szabályozási terv 
módosítása nélkül megváltoztatható az egyéb rendelkezések keretei között, de szélessége 
legalább 12 m kell, hogy legyen. 

f) Ahol egy telek beépítésre nem szánt terület területbe tartozó övezetet is magában foglal, 
ott az építési hely határa azonos az övezeti határvonallal, de a telkek beépítési jellemzőit 
az övezetek szerint, elkülönítve kell értelmezni.” 

21. § 

(1) A Fót Város Helyi építési szabályzatáról szóló 33/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 
33. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Gksz-1 jelű építési övezetben az előkerti építési határvonal kötelező építési vonal.” 

(2) A Fót Város Helyi építési szabályzatáról szóló 33/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 
33. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) Gksz-9 jelű építési övezetben a hátsókert területén építmény, melléképítmény nem 
helyezhető el.” 

22. § 

A Fót Város Helyi építési szabályzatáról szóló 33/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 34. § 
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az ipari területbe sorolt építési övezetek területén elsődlegesen olyan gazdasági célú egyéb 
ipari, üzemi termelő-tároló építmények, telephelyek elhelyezésére szolgál, melyek alacsony 
kockázatúak (AK).” 

23. § 
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(1) A Fót Város Helyi építési szabályzatáról szóló 33/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 
36. § (7) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A különleges beépítésre szánt területek az alábbi építési övezetekre tagozódnak:) 
„e) Kulturális terület (K-Kult);” 

(2) A Fót Város Helyi építési szabályzatáról szóló 33/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 
36. § (7) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A különleges beépítésre szánt területek az alábbi építési övezetekre tagozódnak:) 
„g) Közmű területe (K-Kmű),” 

(3) A Fót Város Helyi építési szabályzatáról szóló 33/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 
36. § (7) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki: 

(A különleges beépítésre szánt területek az alábbi építési övezetekre tagozódnak:) 
„h) Logisztikai terület (K-Log).” 

24. § 

(1) A Fót Város Helyi építési szabályzatáról szóló 33/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 
37. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) K-Kult jelű - különleges beépítésre szánt kulturális célú építési övezet 
a) A területen kulturális, közösségi szórakoztató, vendáglátás és sport rendeltetés helyezhető 

el. 
b) A területen két főépítmény helyezhető el.  
c) Az övezet területén a tervezett közművesítettség mértéke hiányos.” 

(2) A Fót Város Helyi építési szabályzatáról szóló 33/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 
37. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki: 

„(8) A különleges beépítésre szánt nagy kiterjedésű szállítmányozási-, raktározási és logisztikai 
terület K-Log területén 

a) elhelyezhető 

aa) közlekedési, 
ab) terület működtetéséhez szükséges iroda, 
ac) szállítási, 
ad) raktározási, logisztikai telephely raktározás; 

b) nem helyezhető el lakó rendeltetés, azonban a nem lakó rendeltetésű épületen belül a 
tulajdonos vagy a személyzet számára telkenként 1 darab szolgálati lakás kialakítható 
legfeljebb 50 m2 területtel.” 

25. § 

A Fót Város Helyi építési szabályzatáról szóló 33/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 39. § 
(2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A közlekedési területek az alábbi övezetekre tagozódnak:) 
„b) KÖm jelű övezetbe sorolt magánutak alakítható ki melyek a jelen rendelet közterületekre 

vonatkozó előírásai, valamint a magasabb szintű jogszabályokban és szabványokban 
foglaltak betartása mellett alakítható ki.” 
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26. § 

(1) A Fót Város Helyi építési szabályzatáról szóló 33/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 
46. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Az Má jelű (általános mezőgazdasági terület) övezetében 

a) elhelyezhetők: 
aa) a növénytermesztés és az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás, -tárolás 

(mezőgazdasági hasznosítás) építményei, 
ab) az állattenyésztés és az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás, -tárolás 

(mezőgazdasági hasznosítás) építményei, 
b) nem létesíthetők: 

ba) a növénytermesztéshez kapcsolódó gazdasági rendeltetés építményei védett 
természeti területtől, vízfolyástól, lakó-, továbbá különleges sportterülettől 50 
méteren belül, 

bb) az állattartáshoz kapcsolódó gazdasági építmények, védett természeti területtől, 
vízfolyástól, lakó-, továbbá különleges sportterülettől 100 méteren belül. 

c) Má-1, Má-2 jelű övezetek elsődleges célja a mezőgazdálkodás lehetőségének biztosítása, 
ezért az övezetbe tartozó telken csak akkor helyezhető el lakóépület, ha 

ca) a telek területe az 1 ha-t eléri és 

cb) a mezőgazdálkodási célú gazdasági építmény már megépült és használatba vételi 
engedéllyel is rendelkezik, 

cc) mezőgazdálkodási célú gazdasági építménnyel egyidejűleg épül meg, ebben az 
esetben a lakóépületre nem adható önállóan építési és használatbavételi engedély. 

cd) a beépített alapterület legfeljebb 1/3-án helyezhető el és lakó rendeltetésű épület, 
épületrész bruttó alapterülete nem haladja meg a 100 m2-t. cd) Má és Má-kh jelű 
övezetekben legfeljebb 100 köbméter térfogatú melléképület létesíthető, és 
helyiségenként legfeljebb 1 ablak, legfeljebb 40x40cm mérettel szellőzés céljára 
létesíthető. 

d) Má-1 jelű övezetben a termőföld védelme érdekében építmény 

da) 720-1500 m2 területnagyságú telken legfeljebb 3 %-os beépítettséggel, 
db) 1500 m2-t meghaladó területnagyságú telken legfeljebb 5 %-os beépítettséggel 
helyezhető el. 

e) Má-2 jelű övezetben építmény legfeljebb 3 %-os beépítettséggel helyezhető el. 
f) Az Má-3 jelű övezet területe az ökológiai hálózat kijelöléssel érintett 059/1-24 hrsz-ú 

telkek területe, ahol építmény 

fa) 5000 m2-t meghaladó területnagyságú telken legfeljebb 10 %-os beépítettséggel, 
fb) a természetvédelmi szempontok figyelembevételével, 
fc) állattartáshoz kapcsolódó gazdasági rendeltetéssel, 
fd) a bruttó alapterület legfeljebb 1/3-án, de legfeljebb bruttó 150m2-t nem meghaladó 

lakó rendeltetéssel helyezhető el.” 

(2) A Fót Város Helyi építési szabályzatáról szóló 33/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 
46. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

[Az Má-kh jelű (korlátozott használatú mezőgazdasági terület) övezetében] 

„c) Az övezetekben huzamos tartózkodásra szolgáló építmények nem helyezhetők el,” 

(3) A Fót Város Helyi építési szabályzatáról szóló 33/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 
46. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki: 
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[Az Má-kh jelű (korlátozott használatú mezőgazdasági terület) övezetében] 

„d) a természetvédelmi szempontok figyelembevételével helyezhető el az állattenyésztés és 
az ezekkel kapcsolatos tárolás építményei.” 

(4) A Fót Város Helyi építési szabályzatáról szóló 33/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 
46. § (3) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

[Az Mk-1 és Mk-2 (kertes mezőgazdasági) jelű övezet területén] 

„f) A beépítésre alkalmas méretű telken a meglévő és tervezett létesítmények összes hasznos 
alapterülete nem haladja meg a 300 m2-t.” 

(5) A Fót Város Helyi építési szabályzatáról szóló 33/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 
46. § (3) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

[Az Mk-1 és Mk-2 (kertes mezőgazdasági) jelű övezet területén] 

„h) Az utcai telekhatártól mért 40 m-nél hosszabb telkek esetén az utcai telekhatártól mért 40 
m-en túli telekrész nem építhető be.” 

27. § 

A Fót Város Helyi építési szabályzatáról szóló 33/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 48. 
§-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki: 

„(2a) A különleges beépítésre nem szánt területek az alábbi építési övezetekre tagozódnak: 
a) lovasterápiás központ nagy kiterjedésű sportolási és egészségügyi célú területei (Kb-L) 
b) Rekreációs terület (Kb-Rek) 
c) Temető terület (Kb-T); 
d) Bányaterülete (Kb-B).” 

28. § 

(1) A Fót Város Helyi építési szabályzatáról szóló 33/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 2. 
melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) A Fót Város Helyi építési szabályzatáról szóló 33/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 3. 
melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

(3) A Fót Város Helyi építési szabályzatáról szóló 33/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 5. 
melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

(4) A Fót Város Helyi építési szabályzatáról szóló 33/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 1. 
melléklete a módosítással érintett területek vonatkozásában a 4. melléklet szerinti tartalommal 
módosul. 

29. § 

Hatályát veszti a Fót Város Helyi építési szabályzatáról szóló 33/2019. (IX. 26.) önkormányzati 
rendelet 
a) 25. § (4) bekezdése, 
b) 26. § (10) bekezdése, 
c) 30. § (11) bekezdése, 
d) 48. § (8) bekezdése, 
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e) 6. melléklete. 

30. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
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1. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez 

„2. melléklet 

Városközpont területe 

Városközpont területe (1019, 1023, 1027/1, 1025, 1028, 1029, 1087, 1088, 1115, 1116, 1118/1, 
1118/2, 1118/3, 1119, 1120, 1121/1, 1121/2, 1122, 1124/1 1124/2, 1124/3, 1126, 1127/2, 1128, 
1129/7, 1129/9, 1129/10, 1129/11, 1129/12, 1129/13, 1135/1, 1135/2, 1136, 1137, 1140, 1141, 
1142, 1143/1, 1143/2, 1144, 1145, 1146, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 
1301, 1302 .1303, 1305/2, 1306, 1307, 1308, 1309/1, 1309/2, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 
1316, 1317, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1526, 1527, 1528/1, 1546, 1547, 1548, 1550, 1551 
hrsz-ú telkek és érintett közterületek)”  
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2. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez 

„3. melléklet 
Építési övezetek jellemzői 

 
A B C D E F G H I J K 

1 ÖVEZET 
TELEKRE ELŐÍRT ÉPÜLETR

E ELŐÍRT 

2 

JELE 

BEÉPÍ
TÉSI 
MÓD 

LEGKISEB

B 

TELEKMÉ
RET 

LEGNAGYOBB 

BEÉPÍTETTSÉG SZINTTERÜ
LETI 

MUTATÓ 

LEGKISEB

B 

ZÖLDFEL
ÜLET 
MÉRTÉKE 

ELŐKE
RT 

OLDALK

ERT 

HÁTSÓKE
RT 

LEGNAGY

OBB 

ÉPÜLET-

MAGASS

ÁG 

3 TEREPSZI

NT 

FELETT 

TEREPSZI

NT ALATT 

LEGKISEBB MÉRTÉKE 

4 m2 % % m2/ m2 % m m m m 

5 Lke-1 O 800 30% 30%  - 50% K    5,0 

6 Lke-2 SZ 800 26% 31% - 50% 5,0 -  5,5 

7 Lke-3 SZ 800 30% 30%  - 50% K    5,0 

8 Lke-4 Z 500 K K  - 50% K    K 

9 Lke-5 SZ 1000 30% 35%   50% 5,0    6,5 

10 Lke-6 SZ 1200 20% 25%   50% 5,0    6,5 

11 Lke-7 SZ 1200 30% 35%   50% 5,0    6,5 

12 Lke-8 SZ 1200 30% 30%   50% 5,0    6,5 

13 Lke-9 SZ 1500 30% 30%   50% 5,0    6,5 

14 Lke-10 O 500 25% 30%   50% K    5,0 

15 Lke-A SZ K 30% 30%   50% 5,0    K 

16 
Lke-11 SZ 

6000 

2ha 
10% 10%   90% 10 5,0 40 3 

17 Lke-12 SZ 500 30 30  - 50% K    5,5 

18 Lf SZ K 15% 20%   60% 5,0    5,0 

19 Vt-1 Z 1000 45% 55%  -- 25% 0    12,5 

20 Vt-2 Z 1000 45% 55%  - 25% 0    7,5 

21 Vt-3 Z 1000 40% 45%  - 30% 0    5,0 

22 Vt-4 Z 1500 40% 45%  - 30% 0    8,0 

23 Vt-5 Z 1000 75% 80%  - 20% 0    9,3 

24 Vt-6 O 1500 30% 35%  -- 30% K    5,0 

25 Vt-7 SZ 1000 30% 35%   35% 5,0    10,5 

26 Vt-8 SZ 1000 40% 45%   30% K    10,5 

27 Vt-9 SZ 5000 25% 30%   30%  5,0    13,0 

28 Vt-10 SZ 5400 25% 30%   40% 10,0    5,5 

29 Vt-11 SZ 7500 40% 45%   30% 5,0     8,0 

30 Vt-12 SZ 5000 40% 45%   40% 5,0     12,0 

31 Vt-13 SZ 3500 50% 55%   25%  5,0    7,5 

32 Vt-14 Z 1500 80% 90%   10% 0  0   12,5 

33 Vt-15 SZ 5000 45% 50%   40% 5,0     12,5 

34 Vt-16 O 800 50% 55%   25%  5,0    7,5 

35 Vt-17 Z 5000 60% 65%   20%  0    12,5 

36 Vt-18 SZ 2000 50% 50%  25% 5,0   10,5 

37 Vt-19 SZ 1000 30 35  - 50 5 3,25  6 6,5 

38 Vt-20 Z 1000 40 45  - 30 5 - 6 6,5 

39 Vt-21 SZ 5000 10% 10%   90% 10 5,0 40 3 

40 Vi-1 Z 800 50% 55% 0,80 25% 5,0   7,5 

41 Vi-2 SZ 5000 10% 10%   90% 10 5,0 40 3 

42 Gksz-1 Z 1500 40% 45% 0,80 20% K 5,0 10,0 8,0 

43 Gksz-2 SZ 1000 50% 55% 0,80 20% 10    9,5 
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A B C D E F G H I J K 

44 Gksz-3 SZ 2000 40% 45% 0,80 20% K    8,0 

45 Gksz-4 SZ 2000 45% 50% 1,00 30% 10,0    12,5 

46 Gksz-5 SZ 2000 50% 55% 1,00 20% 5,0    9,5 

47 Gksz-6 SZ 3500 50% 55% 0,80 25% 5,0 10,0 10,0 6,0 

48 Gksz-7 SZ 3500 50% 55% 0,80 25% 10,0 10,0 10,0 9,0 

49 Gksz-8 SZ 5000 50% 55% 1,00 20% 10,0 5,0 10 16,5 

50 Gksz-9 SZ 7800 25% 30% 1,00 50% 10,0 6,0 13,0 12,5 

51 Gksz-10 SZ 9000 50% 55% 2,00 20% 20,0 20,0 10,0 13,0 

52 Gksz-11 SZ 20000 50% 55% 1,5 20% 20,0 20,0 20,0 15,0 

53 Gksz-12 SZ 2000 50% 55% 0,50 30% 10,0 5,0 10,0 12,5 

54 Gksz-13  7 ha 10% 10%  90%    3,0 

55 Gksz-14 SZ 1000 50% 55% 0,80 20% 10    10 

56 Gáp-1 SZ 2000 40% 45% 0,80 25% 10,0 10,0 10,0 8,0 

57 Gáp-2 SZ 2000 50% 55% 1,00 25% 10,0   10,0 8,0 

58 Gáp-3 SZ 3500 50% 55% 1,50 25% 10,0 10,0 10,0 20,0 

59 Gáp-4 SZ 5000 50% 55% 1,00 25% 10,0 10,0 10,0 8,0 

60 Gáp-5 SZ 5000 50% 55% 1,00 25% 20,0 10,0 20,0 12,0 

61 Gáp-6 SZ 10000 50% 55% 1,4 25% 20,0 10,0 20,0 20,0 

62 Gáp-7 SZ 5000 50% 55% 1,0 25% 10,0 7,5 10,0 15,0 

63 Gáp-8 Sz 2 ha 10% 10%  90%    3,0 

64 K-Sp SZ 5000 40% 45%   40% 5,0 5,0 10,0 12,0 

65 K-Kult SZ 1000 40% 40%   40% 5,0 5,0 10,0 7,5 

66 K-

kastély 
SZ K K K   40% K K K K 

67 K-T SZ 5000 10% 10%   40% 5,0 5,0 10,0 5 

68 K-Rek SZ 5000 30%     40% 5,0 5,0 10,0 12,5 

69 K-L-1 Sz 5000 25% 25%   45% 5,0 5,0 10,0 7,5 

70 K-Kmű SZ 1500 10% 10%   40% 5,0 5,0 10,0 3 

71 K-Log Sz 2ha  10% 10%  90%    3,0 

 

Beépítésre nem szánt övezetek jellemzői 
 

A B C D E F G H I J 

1 ÖVEZET ELŐÍRT 

2 JELE BEÉPÍTÉSI 
MÓD 

LEGKISEBB 

TELEK- 

MÉRET 

LEGNAGYOBB BEÉPÍTETTSÉG SZINT-

TERÜLETI 
MUTATÓ 

LEGKISEBB 

ZÖLDFELÜLET 
MÉRTÉKE 

ELŐKERT OLDALKERT HÁTSÓKERT LEGNAGYOBB 

ÉPÜLET-

MAGASSÁG 
3 TEREPSZINT 

FELETT 

TEREPSZINT 

ALATT 

LEGKISEBB MÉRTÉKE 

4 
  

m2 % % m2/ m2 % m m m m 

5 Zkp-1 
 

- 3% 3% 
 

70% - - - 7,5 

6 Zkp-2 
 

- 3% - 
 

70% - - - 4,0 

7 Zkp-3 
 

- 2% - 
 

70% - - - 4,0 

8 Zkp-4 
 

- -- 
  

70% - - - - 

9 Zkp-5  - - - - 60% - - - - 

10 Eg 
 

- - 
   

- - - 4,0 

11 Ev - - 0% 
   

- - - - 

12 Ek - - - - - - - - - - 

13 Má-1 
 

720 3% 3% 
 

90% 10,0 
  

4,5 

14 
 

1500 5% 5% 
 

90% 10,0 
  

4,5 

15 Má-2 
 

1500 3% 3% 
 

90% 10,0 
  

3,5 

16 Má-3 
 

5000 10% 10% 
 

85 % 10,0 
  

4,5 

17 Má-kh 
 

720 3% 3% 
 

95% 10,0 
  

4,5 

18 Mk-1 
 

720 5% 10% 
 

85% 10,0 
  

4,5 
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A B C D E F G H I J 

19 Mk-2 
 

720 5% 5% 
 

90% 10,0 
  

4,5 

20 V 
  

0,15% 0,15% 
     

4,0 

21 Kb-Rek 
 

20 HA 10% 10% 
 

80% 5,0 
  

4,5 

22 Kb-L-1 

 
1500 10% 10% 

 
45% 5,0 

  
4,5 

23 Kb-B  10 ha 10% 10%   40% 5,0 5,0 10,0 3,5 

24 Kb-T  5000 10% 10%   40% 5,0 5,0 10,0 5 

23 KÖu - - - - - - - - - - 

24 KÖm-1 - - - - - - - - - - 

25 KÖm-2 - - - - - - - - - - 

26 KÖm-3 - - - - - - - - - - 
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3 melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez 

„5. melléklet 

Elővásárlási joggal terhelt ingatlanok 

1. Fót város területén a településrendezési célok megvalósulása érdekében az Önkormányzat az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 25. §-ának 
megfelelően az alábbi telkekre állapít meg elővásárlási jogot 

a) az igazgatási, a nevelési oktatási, az egészségügyi és a kulturális célokat szolgáló épületek 
telkeivel szomszédos telkekre településrendezési okokból (1805 hrsz, 1808 hrsz, 3550 hrsz, 
3555/1), 

b) a 072/2 hrsz-től a 072/26 hrsz-ig és a 072/28 hrsz (Fáy Présház alatti tájvédelmi terület) 
területekre, 

c) a 1305/1 hrsz-ú területre a közterület helyreállítása érdekében, 

d) a 1128, 1129/7, 1129/9 hrsz-ú területekre közcélú felszíni parkoló (közterület) kialakítása 
érdekében, 

e) a 1100, 1101, 1102, 1103, 1105, 1106, 1107, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1116, 1120, 
1121/1, 1121/2, 1122, 1126, 1127/1, 1127/2, 1136, 1137, 1301, 1302, 1308, 1309/1, 1309/2, 
1311, 1316, 1554/1 hrsz-ú telkekre a városközpont területén 

f) a 3003/1 hrsz-ú területre a kisalagi alközpont kialakítása érdekében, 

g) a 3881 hrsz-ú területre a kisalagi református templom előtt közpark kialakítása érdekében, 
valamint 

h) a 0279/90 hrsz-ú területre a Kisalagi temető bővítése érdekében. 

2. Az elővásárlási jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésekor az ingatlanadatok, térképi 
állapot ellenőrizendő, az alaptérképi pontatlanságok, alaptérképi változások miatt.” 
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4 melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez 

„1. melléklet 
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5. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez 

„6. melléklet 

Lakóterületen és településközpont vegyes területen végezhető tevékenységek 

1. kézműipari tevékenység 

2. egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása 

3. egyéb kerámiatermék gyártása 

4. testápolási cikk gyártása 

 


