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E L Ő T E R J E S Z T É S  
 

 
Tárgy:  Javaslat a Helyi Építési Szabályzat 147.§-ának módosítására 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Képviselő-testület 2011. október 27-ei ülésén a következő határozatot hozta: 

344/2011.(X.27.) Kt. határozat  
„Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a 
település Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 14/2005. 
(VII.20.) Kt. rendelet villamos energia hálózatok kiépítésére vonatkozó 
előírásának módosítását, kiegészítését úgy, hogy a rendelet 147.§ (2) és (3) 
bekezdése törlésre kerüljön, a 147.§ paragrafus az alábbiak szerint kerüljön 
kiegészítésre: (tervezett szövegszerű módosítás) 

(2)„Beépítésre szánt új fejlesztési területeken, valamint a település helyi 
területi védelemmel érintett területén (Ófalu) belül új közép-, 
kisfeszültségű villamos energiaellátó valamint közvilágítási hálózatokat 
földalatti elhelyezéssel kell építeni, illetve rekonstrukciójuk során 
átalakítani a (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.  

(3)Belterület már beépített területén, valamint külterület beépítésre szánt 
területén, ahol a villamos energia ellátás hálózata föld feletti vezetésű, új 
villamos energiaellátó, közvilágítási és hírközlő hálózatokat a meglevő 
oszlopsorra, illetve meglévő közös tartóoszlopra fektetve, vagy 
földkábeles kialakítással kell megépíteni. Közös oszlopsorra való telepítés 
bármilyen akadályoztatása, vagy a hálózat tervezett átépítése esetén, az 
építendő hálózatot földalatti elhelyezéssel kell kivitelezni.  

(4)Beépítésre nem szánt területen a villamos energiaszolgáltatást nyújtó és a 
vezetékes hírközlési hálózatok földalatti vezetésben, vagy egyoldali közös 
oszlopsoron helyezhetők el, amelyre egyben a közvilágítást szolgáló 
fényforrások is elhelyezhetőek. 

(5)Új villamos energia ingatlan-bekötést csak földkábeles leágazással szabad 
kivitelezni még akkor is, ha a közhálózat oszlopsoron halad. 

(6)A Duna árterületein, ahol a biztonsági előírások nem teszik lehetővé 
földkábel kiépítését, egyoldali közös oszlopsorra fektethetők a 
hálózatok.” 

 

Az eljárás lefolytatásához szükséges keretösszeg 100.000.- Ft, mely a 2011. évi 
önkormányzati költségvetési rendelet 3. sz. mellékletben található, 
„Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége – 
Építéshatósági munkához szükséges szakértői díjak” keret terhére biztosítható. 
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A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a módosításhoz szükséges 
eljárást folytassa le. A Képviselő-testület a jogszabályban előírt egyeztetések 
lefolytatását követően a HÉSZ módosításáról rendeletben dönt.” 

 

A fenti határozatnak megfelelően az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 9/A.§ alapján folytattuk le 
az államigazgatási eljárást. Az Étv. 9.§ (2) bekezdés szerinti véleményeket 
2011. november 17-én kértük meg az érintett államigazgatási és civil 
szervezetektől. A beérkezett véleményeket megválaszoltuk, majd egyeztető 
tárgyalást hívtunk össze az Étv. 9.§ (4) bekezdése szerint 2012. 01.25-én. Az 
egyezető tárgyaláson elhangzott pontosításokkal kiegészítettük a 
rendelettervezetet. Az egyeztetésről készült jegyzőkönyvet és a véleményeket a 
helyben szokásos módon közzétettük, valamint 2012. március 7-én szakmai 
véleményezésre megküldtük az Állami Főépítésznek, aki a módosítással 
kapcsolatos további észrevételt nem tett.  

 

Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy 2012. május 9-én, XIV-B-
030/00837-1/2012. ügyiratszámmal törvényességi felhívás érkezett a Pest 
Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottjától, dr. Tarnai Richárdtól. A 
törvényességi felhívás arra szólítja fel a Képviselő-testületet, hogy 147.§ (2) 
bekezdését helyezze hatályon kívül vagy módosítsa, mely jelenleg az alábbi: 

 

(2) Új villamos energia közép- és kisfeszültségű, közvilágítási- hálózatokat 
építeni csak földkábeles módon szabad engedélyezni. 

A 147.§ (2) és (3) bekezdésének jelenleg beterjesztett módosítása és 
kiegészítése, mely az Étv. 9/A.§ előírásainak megfelelően egyeztetett, megfelel 
a hatályos felsőbb szintű jogszabályoknak, így a Képviselő-testület a 
törvényességi felhívásnak is eleget tesz. 

 

Fentiek értelmében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el a 
HÉSZ módosítását.  

 

Mellékletek: 

 1. Állami Főépítész Étv. 9.§ (6) bekezdés szerinti szakmai véleménye (pdf) 
 2. A HÉSZ módosítás előzetes hatásvizsgálata 
 3. XIV-B-030/00837-1/2012. ügyiratszámú levél (törvényességi felhívás) 
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A fentiek alapján az alábbi rendeletalkotási javaslatot terjesztem elő: 

 
 

Rendeletalkotási javaslat 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja  /2012.( . ) 
önkormányzati rendeletét a helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről 
szóló többször módosított 17/2002 (X.18.) rendelet módosításáról. 
 
 
Budakalász, 2012. május 21. 
 
 

Rogán László 
polgármester 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2012. (…….) önkormányzati rendelete  

a település helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 
többször módosított 17/2002. (X.18.) rendelet módosításáról 

 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 
(2) bekezdésében, és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény 6. §-ban kapott felhatalmazás alapján az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 

1. § 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a település helyi 
építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 17/2002. (X.18.) 
rendeletének 147. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések 
lépnek: 

(2) „Beépítésre szánt új fejlesztési területeken, valamint a település helyi 
területi védelemmel érintett területén (Ófalu) belül új közép-, 
kisfeszültségű, valamint közvilágítási villamosenergia ellátási hálózatokat 
földalatti elhelyezéssel kell építeni, illetve rekonstrukciójuk során 
átalakítani. 

(3) Belterület már beépített, és beépítésre nem szánt területein valamint 
külterületen, ahol a villamosenergia ellátás hálózata föld feletti vezetésű, 
új villamosenergia elosztási, közvilágítási vezetékeket és az elektronikus 
hírközlési hálózatokat a meglévő oszlopsorra, illetve meglévő közös 
tartóoszlopra fektetve, vagy földkábeles kialakítással kell megépíteni. 
Közös oszlopsorra való telepítés bármilyen akadályoztatása, vagy a 
hálózat tervezett átépítése esetén, az építendő hálózatot földalatti 
elhelyezéssel kell kivitelezni.” 

 

2. § 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a település helyi 
építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 17/2002. (X.18.) 
rendeletének 147. §-sa a következő (4) és (5)  bekezdéssel egészül ki: 

 

(4)  „Új villamosenergia ingatlan-bekötést csak földalatti csatlakozás 
kiépítésével szabad kivitelezni még akkor is, ha a közhálózat oszlopsoron 
halad. 
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(5) A Duna árterületein, ahol a biztonsági előírások nem teszik lehetővé 
földkábel kiépítését, egyoldali közös oszlopsorra fektethetők a hálózatok.” 

 

3. § 

Záró rendelkezés 

 
Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. 
 
Rogán László  dr. Molnár Éva 
polgármester jegyző 
 
 
 
Záradék: 
A rendeletet a Képviselő-testület a 2012. május 31-ei ülésén fogadta el, kihirdetése 2012. 
június ….. megtörtént. 
 
 
Dr. Molnár Éva 
jegyző 
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mellékletek 
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A Helyi Építési Szabályzat módosításáról szóló rendelet-tervezet 
indokolása 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény rendelkezései alapján a 
jogszabályok előkészítése során a jogszabály előkészítője - a jogszabály 
feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat 
elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, valamint a 
jogszabály tervezetéhez indokolást csatol és jogszabálytervezetet 
véleményezteti az érintett hatóságokkal is. A törvényi előírásoknak 
megfelelően az alábbiakban bemutatásra kerül a tárgyi rendelet előzetes 
hatásvizsgálata, indoklása és a jogszabálytervezet előzetes véleményezése. 

Általános indokolás 

Budakalász Város közigazgatási területén, több beépítésre szánt területen 
villamos-energia hálózat fejlesztésre van szükség. A hatályos HÉSZ a város 
teljes közigazgatási területén földkábel kialakítását írja elő. Egy 
alkotmánybírósági döntés értelmében teljes közigazgatási területre ne írható elő 
kötelező földkábeles kialakítás. A villamos-energiáról szóló törvény az olcsóbb 
megoldást részesíti előnyben. A felsőbb szintű jogszabályoknak való 
megfelelés érdekében a HÉSZ módosítása szükséges. 

Hatástanulmány 

1. Rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 
A rendelet módosításával Budakalász Város Önkormányzata lehetővé teszi, 
hogy a helyi védett területek és az új fejlesztési területek kivételével légkábelek 
kialakíthatók legyenek akkor, ha meglévő légkábelek vannak egyoldali 
oszlopsoron. Új oszlopsor ebben az esetben sem alakítható ki.  

2. Rendelet környezeti és egészségi következményei: 
A rendelet módosításával egyszerűbbé válik az elektromos hálózat kiépítése, 
környezeti hatása nem jelentős, külterületen alakíthatók ki új légkábelek. 
Egészségi következménye nincs. 

3. Rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 
Nem releváns. 

4. Rendelet a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás 
elmaradásának várható következményei: 
Amennyiben a rendelet módosítása nem történik meg, az elektromos hálózat 
fejlesztése továbbra is nehézkes lesz. 

5. Rendelet a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, 
tárgyi és pénzügyi feltételek: 
Rendelet alkalmazásához rövid-, közép- és hosszútávon nincs szükség a 
személyi, szervezeti, tárgyi feltételek átalakítására. 

 


