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E L Ő T E R J E S Z T É S  
 

 
Tárgy:  Javaslat a Helyi Építési Szabályzat 147.§-ával kapcsolatos  

törvényességi felhívás megtárgyalására 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
A Képviselő-testület 2011. októberben arról határozott, hogy a HÉSZ villamos-
energia hálózatok kiépítésére vonatkozó előírásait módosítsa. A fenti 
határozatnak megfelelően folytattuk le az államigazgatási eljárást. Az Állami 
Főépítész a módosítással kapcsolatos észrevételt nem tett.  
 
2012. május 9-én, törvényességi felhívás (XIV-B-030/00837-1/2012) érkezett 
a Pest Megyei Kormányhivataltól, melyben a HÉSZ 147.§ (2) bekezdésének 
módosítását kérik a Képviselő-testülettől arra való hivatkozással, hogy a 
település egész illetékességi területére kiterjedő érvénnyel tiltotta meg a föld 
feletti vezeték létesítését. 
A Képviselő Testület a felhívásnak eleget tett és 2012. május 31-én elfogadta 
a HÉSZ 147.§ (2) és (3)-as bekezdésének módosítását és a 147.§ (4) és (5) 
ponttal történő kiegészítését. A módosítást az Étv. 9/A.§ előírásainak 
megfelelően egyeztetettük, az Állami Főépítész a módosítással kapcsolatos 
észrevételt nem tett. A módosítás a 22/2012. (VI.01.) önkormányzati 
rendelettel hatályba lépett. 
 

2013. február 22-én ismételt törvényességi felhívás (PEB/030/554-1/2013) 
érkezett a Pest Megyei Kormányhivataltól, mely arra szólítja fel a Képviselő-
testületet, hogy 147.§ (4) bekezdését helyezze hatályon kívül.  

Felhívásában tájékoztatást ad az Alkotmánybíróság 1991 óta következetes 
gyakorlatáról, mely szerint ha valamely magatartást az országos szintű 
jogszabály megenged, akkor azt a képviselő-testület nem tilthatja meg az egész 
illetékességi területére kiterjedő érvénnyel.  
Annak azonban nincs akadálya, hogy az önkormányzati rendelet, illetékességi 
területének, földrajzilag pontosan lehatárolt részeire tilalmat vagy korlátozást 
állapítson meg. 
A Képviselő Testület a felhívásnak ismét eleget tett és elfogadta a 87/2013. 
(IV.25.) Kt. határozatot, élve az Alkotmánybíróság 1991 óta következetes 
gyakorlata adta lehetőséggel és településképi, zöldfelületképi, zöldfelület 
fenntarthatósági szempontjából Budakalász előzetesen lehatárolt területeire 
bekötővezeték építési módozatokat határozott meg. A le nem határolt 
területekre pedig lehetővé tette a föld feletti vezetékes bekötés (légvezeték) 
alkalmazását. 
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2013. május hónapban újabb törvényességi felhívás (PEB/030/554-5/2013) 
érkezett a Pest Megyei Kormányhivataltól, amellyel felülbírálta a 2013. 
februári törvényességi felhívását (PEB/030/554-1/2013), és kéri a Testületet, 
hogy a felhívást tűzze napirendjére, és a jogszabálysértést a HÉSZ 147.§ teljes 
egészének hatályon kívül helyezésével szüntesse meg és a tárgyi ügyben tett 
intézkedéséről, avagy egyet nem értéséről írásban adjon tájékoztatást. 

 

A tárgyi ügyben szakmai egyeztetés folyt az állami főépítésszel és Budakalász 
Város Főépítésze az alábbi szakmai állásfoglalást adja: 

„A Kormányhivatal álláspontja folyamatosan változik, szigorodik.  
A föld felett vezetett közművezetékek tekintetében az egyes ingatlanok 
csatlakozásánál és a közterületeket keresztező ingatlanbekötések az épített és 
természeti környezettel, mint kulturális értékkel ellentétesek, nem kívánatosak. 
Az ilyen ingatlanbekötéseket föld alatti nyomvonallal kell kialakítani.  
A Kormányhivatal legújabb PEB/030/554-5/2013 számú felhívása az épített és 
természeti kultúra színvonalának megtartása és fejlesztése okán 
elfogadhatatlan.” 

Mellékletek: 

1. XIV-B-030/00837-1/2012 (1. törvényességi felhívás) 
2. 22/2012. (VI.01.) önk.-i rendelet  
3. PEB/030/554-1/2013 (2. törvényességi felhívás) 
4. 87/2013. (IV.25.) Kt. határozat 
5. PEB/030/554-5/2013  ügyiratszámú levél (3. törvényességi felhívás) 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előzményeket összegezve és a 
Főépítészi állásfoglalást figyelembe véve fogadja el az alábbi határozati 
javaslatot:  

 
Határozati javaslat 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pest Megyei 
Kormányhivatal PEB/030/554-5/2013 számú törvényességi felhívását 
megvizsgálta és az alábbi döntést hozza: 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pest Megyei 
Kormányhivatal XIV-B-030/00837-1/2012. számú törvényességi felhívásának, 
mely a 147.§ (2) bekezdés módosítására vonatkozott eleget tett. 
 
A Képviselő Testület a Pest Megyei Kormányhivatal PEB/030/554-1/2013. 
számú törvényességi felhívásának, mely a HÉSZ 147.§ (4) bekezdésének 
hatályon kívül helyezését kérte, azáltal tett eleget, hogy a rendeleti szabályozás 
előkészületeit a felhívásban foglaltaknak megfelelően megkezdte.  



 4

 
A Pest Megyei Kormányhivatal a PEB/030/554-1/2013. számú törvényességi 
felhívásában foglaltakat felülvizsgálva újabb törvényességi PEB/030/554-
5/2013. számú felhívással élt, mely a HÉSZ teljes 147.§-nak hatályon kívül 
helyezését kéri. 
 
A Képviselő Testület a széles körben lefolytatott szakmai egyeztetést követően, 
valamint a Főépítész véleménye alapján, miszerint az épített és természeti 
kultúra színvonalának megtartása és fejlesztése okán a föld feletti 
közművezetés elfogadhatatlan, úgy dönt, hogy a Kormánymegbízott 
PEB/030/554-5/2013 számú törvényességi felhívásában foglaltakkal nem ért 
egyet. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László, polgármester 
 
 
Budakalász, 2013. június 27. 
 
 

Rogán László 
polgármester 

 

 

 

 

 


