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Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere 
 

                             234/2010.(X.26.)  sz. előterjesztés  
 

E L ŐT E R J E S Z T É S 
 

A Képviselő-testület 
2010. október 26-i rendes ülésére 

 
Tárgy: I. Javaslat Budakalász Város Képviselő-testületének 

állásfoglalására a Budakalász 0131/7, 0131/8  és  0137/16 hrsz.-

ú zártkerti és külterületi ingatlanok más célú hasznosításának 

engedélyezésének ügyében 

 

 II. Javaslat Szentendre nyugati tehermentesítő út 

környezetvédelmi engedélyezési eljárásának ügyében   

 
Készítette:   Fetterné Ferenczy Beatrix környezetvédelmi referens 
 
Egyeztetve:  Dr. Udvarhelyi István polgármesteri kabinetvezető     

Hegyvári János műszaki irodavezető 
 
Ellenőrizte:  Nagy Zsolt aljegyző 

Dr. Papp Judit törvényességi ellenőr 
 
Látta:   Dr. Molnár Éva jegyző 
   
 
Tárgyalta:   Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság  

 
 
 
 
 

Az előterjesztést NYILVÁNOS ülésen kell tárgyalni. 
 
 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
 
 



 
- 2 - 

 
 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 
 
Tárgy:       I. Javaslat Budakalász Város Képviselő testületének állásfoglalására a 

Budakalász 0131/7, 0131/8  és  0137/16 hrsz.-ú zártkerti és 

külterületi ingatlanok más célú hasznosításának engedélyezésének 

ügyében 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Az Általános Mérnöki Iroda Kft. beadványa alapján Budakalász, Pomáz, és 

Szentendre külterületi ingatlanok más célú használatának engedélyezése ügyében 

földvédelmi eljárást indított a Szentendrei Körzeti Földhivatal. A beadvány 

mellékletét képezték a beruházással összefüggő helyszínrajzok és a hozzá 

kapcsolódó terület kimutatások. (1. melléklet) 

A beruházás céljaként útépítés, beruházóként és egyben földvédelmi járulék 

megfizetőjeként a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (továbbiakban NIF.) került 

megjelölésre. A tervezett beruházás a budakalászi elkerülő út Klisovác utcai 

körforgalmi csomópontját köti össze a 058/25 hrsz.-ú úttal, amely érinti a 

Budakalász 0131/7, és a 0131/8 hrsz.-ú ingatlanokat. (2. melléklet) 

Az üggyel kapcsolatban a Szentendrei Körzeti Földhivatal 10.280-2/2010. 

számú megkeresésében a fenti külterületi ingatlanok végleges más célú hasznosítás 

engedélyezési eljárásban Budakalász Város Polgármesteri Hivatal szakhatósági 

állásfoglalását kérte. 

A dokumentációban megjelölt Budakalászi 0131/7 és 0131/8 hrsz.-ú ingatlanok 

teljes terjedelmükben helyi természetvédelmi védettség alatt állnak, a 0137/16 

hrsz.-ú ingatlant is érinti a helyi védettség, de csak az elkerülő út tervezett 

nyomvonalán (és annak védőtávolságán) kívül. 

A Hivatal az eljárása során az érvényes jogszabályok figyelembe vételével kell 

eljárjon és ezekre való tekintettel tehet kikötéseket. Az Önkormányzat jelenleg 

érvényes szerkezeti és szabályozási tervein nem szerepel a Klisovác utcai 

körforgalmi csomópontot a 058/25 hrsz-ú úttal összekötő útszakasz. Ezért az első 

fokú szakhatósági hozzájárulás megadásához Budakalász Településrendezési 
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Terveit és a HÉSZ-t módosítani szükséges, valamint az érintett terület helyi 

védettségét meg kell szüntetni.  

  

A fentiek alapján az alábbi három határozati javaslatot terjesztem elő, melyek nem 
zárják ki egymást:  

 

 

HATÁROZATI  JAVASLATOK 

 

1. Határozati javaslat 

 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megerősíti azon 

szándékát, mely szerint a 1108. jelű összekötő út Budakalász elkerülő szakaszának 
megépítését támogatja.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Rogán László polgármester 

 
 

 
2. Határozati javaslat 

 
 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, 
hogy a hivatal szakhatósági állásfoglalását azzal a kikötéssel adja meg, hogy a 
1108. jelű összekötő út Budakalász elkerülő szakasz 2. számú körforgalmát a 
058/25 hrsz.-ú úttal összekötő útszakasz nyomvonala a Szerkezeti-és Szabályozási 
Tervek módosítását, valamint a 0131/7, és a 0131/8 hrsz.-ú területek helyi védelem 
alól történő kivonását teszi szükségessé.  A Képviselő- testület erre való tekintettel 
határoz úgy, hogy a 1108. jelű összekötő út Budakalász elkerülő szakasz 2. számú 
körforgalmát a 058/25 hrsz.-ú úttal összekötő útszakasz nyomvonalának 
tekintetében a Szerkezeti-és Szabályozási Tervek módosítását, valamint a 0131/7, 
és a 0131/8 hrsz.-ú területek helyi védelmének megszüntetését kezdeményezi.  
 
Határidő:  azonnal  
Felelős: Rogán László polgármester 

 
 
 
3. Határozati javaslat 
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Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyidejűleg javasolja 
a jegyzőnek, hogy a Budakalász 0131/7, 0131/8 és 0137/16 hrsz.-ú ingatlanok más 
célú használatának engedélyezése ügyében indult földvédelmi eljárás kiadásához 
szükséges szakhatósági állásfoglalást a jogszabályok és a testületi határozatok 
figyelembevételével adja ki.  

 
Határidő:  azonnal  
Felelős: polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
Tárgy:  II. A Szentendre nyugati tehermentesítő út környezetvédelmi 

engedélyezési eljárásának ügyére vonatkozó javaslat  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízásából a TURA-Terv Mérnökiroda 
Kft. benyújtotta a Közép –Duna -Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőségre a Szentendre nyugati tehermentesítő út megépítésére 
vonatkozó előzetes környezeti hatásvizsgálati dokumentációt. A kérelem alapján a 
Felügyelőség a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005 (XII.25) korm. rendelet alapján 
megindította az előzetes vizsgálati eljárást. 
Az elkerülő út megépítése után a 11. sz. főút forgalma – mely eddig Szentendre 
település belterületén haladt át – kikerül a városból, csökkentve a helyi lakosság 
környezeti terhelését.  
 
A nyomvonal kezdőpontja az 1118 jelű út és a tervezett Budakalász elkerülő út 
körforgalmi csomópontja, ahonnan több nyomvonalváltozaton („A” jelű főváltozat 
és „B”, „C”, „D”, „E”, „F” betétváltozatok) keresztül Szentendrén a Bükkös-
patakot keresztezve az új köztemető határában csatlakozik az 1116 jelű úthoz. 
 
Az előzetes vizsgálati dokumentációban több nyomvonalváltozat („A” jelű 
főváltozat és „B”, „C”, „D”, „E”, „F” betétváltozatok) vizsgálata történt meg, 
melyek Szentendre település szerkezeti tervben is szereplő „A” nyomvonal-
változattól kisebb-nagyobb mértékben eltérnek.  
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A Felügyelőség a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és 
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006 (XII.23) korm. 
rendelet (továbbiakban: rendelet) vonatkozó előírásai alapján kérte Budakalász 
Város Polgármesteri Hivatal Környezetvédelmi Hatóságától a tanulmánnyal 
kapcsolatos, hatáskörébe tartozó környezeti elem(ek)re vagy rendszer(ek)re 
vonatkozó szakhatósági állásfoglalása kiadását. Az önkormányzat jegyzője a 
rendelet szerint a helyi környezet-és természetvédelemre kiterjedően minősül 
szakhatóságnak. Mivel a tárgyi útról Budakalászra érkező forgalom közvetlenül 
nem érinti a helyi környezet-és természetvédelemi területeket, ezért a szakhatósági 
állásfoglalás indoklási részében van lehetőségünk felhívni a Felügyelőség 
figyelmét arra, hogy indokoltnak és szükségesnek tartjuk a részletes 
környezetvédelmi hatásvizsgálati eljárás lefolytatását, valamint a benyújtandó 
környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeivel kapcsolatban is itt van 
lehetőségünk észrevételeink megtételére.  
 
A Szentendre nyugati tehermentesítő út megépítésére vonatkozó előzetes vizsgálati 
dokumentációval kapcsolatosan szakhatósági állásfoglaláson kívül az ügyben 
érintetteknek, így pl. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének is 
jogában áll a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti 
hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmára 
vonatkozóan észrevételt tenni a Közép –Duna -Völgyi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnél.  
 

A nyomvonal kezdőpontja tervezett Budakalász elkerülő út körforgalmi 
csomópontja. (3. mellékleten piros karikával jelölve) 
 
Ezért mindenképp szükséges, hogy már a megvalósíthatósági tanulmány rögzítse, 
miszerint a Szentendre nyugati tehermentesítő út kizárólag akkor képes betölteni 
funkcióját, illetve akkor nem okoz forgalomnövekedést Budakalász útjain, ha már 
ezt megelőzően, vagy tehermenetesítő út megvalósításával egyidejűleg megvalósul 
a 11. sz. főút és Budakalász elkerülő út kezdőpontjaként működő körforgalmi 
csomópont közötti közvetlen kapcsolat, illetve Szentendre nyugati tehermentesítő 
út nyomvonal kezdőpontja egy csomóponti fejlesztéssel közvetlenül 11-úthoz 
kapcsolódik. (3. mellékleten zöld karikával jelölve)  
 
Szentendre hatályos szabályozási tervében a 11-es számú főút OMV csomópontja 
már kétszintű csomópontként került tervezésre, mely 11-es főút felemelésével és 
alatta lévő körcsomópont kialakításával a különböző irányok forgalmainak 
kezelésére szolgálna többletterhelés estén. 
A Szentendre nyugati tehermentesítő út és 11-es főút összekötésének hiányában 
tehermentesítő út forgalma a 1108 jelű úton keresztül a már amúgy is túlterhelt 
budakalászi úthálózatra vezetődne.  
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A fentiek miatt indokoltnak és szükségesnek tartjuk a részletes környezeti 
hatásvizsgálati eljárás lefolytatását, illetve a környezeti hatástanulmány 
tartalmának kiegészítését az elkerülő út forgalma által Budakalász belterületi 
úthálózatára jutó forgalomnövekedés miatti környezetterhelés vonatkozásában.  
 
 

Az ügyben a Felügyelőség döntései az alábbiak lehetnek: 

1. Amennyiben – az előzetes vizsgálat eredményeként – a tervezett 
tevékenység megvalósításából jelentős környezeti hatások származhatnak, 
határozatban állapítja meg a benyújtandó környezeti hatástanulmány tartalmi 
követelményeit; 

 
2. Ha nem tételezhető fel jelentős környezeti hatás, határozatban állapítja meg, 

hogy a tevékenység mely egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg; 
 

 
3. Ha az előzetes vizsgálat során a tevékenység környezetvédelmi 

engedélyezését kizáró ok merül fel, határozatában e tény rögzítése mellett 
megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására 
engedély nem adható. 

 
 
A fentiek alapján az alábbi két határozati javaslatot terjesztem elő, melyek nem 
zárják ki egymást:  

 
 

1. Határozati javaslat 

 
Budakalász Város Képviselő-testülete a Szentendre nyugati tehermentesítő út 

környezetvédelmi engedélyezési eljárásának ügyében felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a Közép –Duna -Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi 
és Vízügyi Felügyelőség számára az alábbi észrevételeket tegye: 

  
A Szentendre nyugati tehermentesítő út megvalósításából jelentős környezeti 

hatások származhatnak, ezért az Önkormányzat szükségesnek látja a részletes 
környezetvédelmi hatásvizsgálati eljárás lefolytatását. Budakalász Város lakott 
területe nem képes a forgalomból származó további környezetterhelés elviselésére. 

A fentiek miatt a tevékenységgel kapcsolatos környezetvédelmi engedély kiadására 
csak abban az esetben kerüljön sor, ha a Szentendre nyugati tehermentesítő út 
megépítését megelőzően, vagy annak kialakításával egyidejűleg megvalósul a 11. 
sz. főút és Budakalász elkerülő út körforgalmi csomópontja közötti kapcsolat, 



 
- 7 - 

illetve az út nyomvonalának kezdőpontjaként szolgáló körforgalmi csomópont 
közvetlenül 11. sz. főúthoz kapcsolódik.  

 
Határidő:  azonnal  
Felelős: polgármester 
 

2. Határozati javaslat 

 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyidejűleg javasolja 

a jegyzőnek, hogy a Szentendre nyugati tehermentesítő út előzetes vizsgálati 
eljárására vonatkozó szakhatósági állásfoglalást a jogszabályok és a testületi 
határozatok figyelembevételével adja ki.  
 
Határidő:  azonnal  
Felelős: polgármester 
 
 
 
Budakalász, 2010. október 12. 
 
 
         Rogán László 
         Polgármester 
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