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A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
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E L Ő T E R J E S Z T É S  
 

 
Tárgy:  Javaslat a HÉSZ egyes elemeinek felülvizsgálatára és az ezzel 

összefüggő partnerségi szabályok módosítására 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2014. január 19-én hatályba lépett Budakalász teljes közigazgatási területére 
vonatkozó, 26/2013.(XII.20.) sz. KT. rendelettel elfogadott Helyi Építési 
Szabályzat (HÉSZ) és Szabályozási Terv (SzT). 
 
Ügyféli, lakossági kérdések, kérelem kapcsán felmerültek olyan jellegű 
elírások, szigorítások a HÉSZ-ben, melyek a későbbiekben negatívan érinthetik 
az Önkormányzatot, esetlegesen kártérítési igényt vethetnek fel. 
Ezért javasoljuk a HÉSZ alábbi elemeinek felülvizsgálatát, módosítását: 

1. Az új HÉSZ szerint például az Lke-O-8, Lke-O-9 övezetben kialakítható 
minimális telekméret 700 m2, míg a korábban érvényben lévő 
szabályozás minimum 600 m2-es telekméretet engedélyezett. Az új 
előírás szigorítás az előzőhöz képest, ezért javasoljuk az övezetek 
telekméretének felülvizsgálatát. 

2. A Vt-Ó-1 övezetben az új HÉSZ-be új elemként beépítésre került a 
telken belül építhető épület legnagyobb bruttó alapterülete, mely a tárgyi 
övezetben 200 m2-ben került meghatározásra. Az előterjesztés 
mellékletét képező, Schieszl Konrád által benyújtott kérelem veti fel a 
legnagyobb építhető alapterület problémáját. A korábbi szabályozás az 
övezetben oldalhatáros beépítési módot 25%-os beépíthetőséggel 
engedett, melyet az új szabályozás enyhített és zártsorú beépítést 40%-os 
beépíthetőséggel enged. Azonban az új szabályozási elemként bekerült 
alapterületi korlátozás az enyhítést oly mértékben szigorítja, hogy annak 
realitása felülvizsgálandó, ezért javasoljuk az övezetben építhető 
maximális alapterületre vonatkozó előírás módosítását, esetlegesen 
megszüntetését. 

3. Az új HÉSZ 20.§-a tartalmazza a mellékrendeltetés épületek és egyes 
melléképítmények elhelyezésének szabályait, melynek (3) pontja 
rendelkezik az utólagosan épülő melléképületekről. Az előírás 
értelmében a melléképületet az utcai telekfronttól minimum az előkert 
méretét 10 m-rel megnövelt távolságban kell elhelyezni és a meglévő 
épület bővítéseként, vagy avval összekötve kell kialakítani. Sok esetben 
(pl. 5m-es előkert és 6m-es épületmélység esetén) a fenti előírás 
betartásával melléképület szabályosan nem helyezhető el. Ezért 
javasoljuk a HÉSZ 20. §-nak felülvizsgálatát és módosítását. 
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Budakalász Képviselő testülete döntött a 325/2013. (XII.20.) határozatával a 
604/1 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó HÉSZ módosításról.  
Az Állami Főépítészi Irodával történt egyeztetés értelmében az előterjesztés 
tárgyát képező HÉSZ módosítási javaslatokat be lehet integrálni a 604/1 hrsz-
ot érintő HÉSZ módosító eljárásrendbe, így az abban az eljárásban 
lefolytatható. 
 
A módosítások kapcsán így szükséges továbbá a 10/2014. (I.30.) Kt. 
határozattal elfogadott, 604/1 hrsz-ú terület rendezésével összefüggő 
partnerségi egyeztetés szabályainak egyes pontjait módosítani. 
 
A tárgyi HÉSZ módosítások plusz anyagi terhet nem rónak az Önkormányzatra 
és előreláthatólag az eljárásrend idejét sem hosszabbítják meg. 
 
Mellékletek: 

- Schieszl Konrád, 403/14/2014 sz. kérelme 
- 10/2014. (I.30.) Kt. határozattal elfogadott, Budakalász Város 604/1 

hrsz-ú ingatlan területének szabályozásával összefüggő partnerségi 
egyeztetés szabályai  

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztésben kifejtett indokok 
alapján az alábbi határozati javaslatok elfogadására: 

 
1.sz Határozati javaslat  

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a település 
Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 26/2013.(XII.20.) 
sz. KT. rendelet (HÉSZ) Lke-O-8, Lke-O-9 övezettel összefüggésben az 
övezetek telekméretének, a Vt-Ó-1 övezetben az maximális építhető bruttó 
alapterület továbbá a melléképületek elhelyezhetőségének felülvizsgálatát és 
módosítását. A felülvizsgálat és módosítás az Önkormányzatnak 
többletköltséget nem jelent. 
A Képviselő –Testület felhatalmazza a Polgármestert a HÉSZ módosítására 
irányuló feladatok elvégzésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
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2.sz. Határozati javaslat 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budakalász Város 
604/1 hrsz-ú ingatlan területének szabályozásával összefüggő partnerségi 
egyeztetés szabályairól szóló 10/2014. (I.30.) Kt. határozatának címét, 
bevezetőjét, I. és VI. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
 

• A határozat címe az alábbira módosul: 
 
„Budakalász Város, 604/1 hrsz-ú ingatlan és a HÉSZ felülvizsgálandó elemeivel 
összefüggő partnerségi egyeztetés szabályai” 
 

• A határozat bevezető rendelkezése az alábbira módosul: 
 
„A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. Rendelet 29.§-a alapján 
Budakalász Város, 604/1 hrsz-ú terület szabályozásával és a HÉSZ felülvizsgálandó 
elemeivel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályai az alábbiak:” 
 

• A határozat „Partnerségi egyeztetésben résztvevők (továbbiakban: 
Partnerek) köre” című, I. pontja az alábbira módosul: 
 
„ 1.  Budakalász Város Önkormányzatánál (továbbiakban: Önkormányzat) a 
Partnerségi Egyeztetésbe: 

1.1. A 604/1 hrsz-ú ingatlan rendezését illetően: 
A tervezéssel érintett terület tulajdonosai és az adott eljárás 
előzetes tájékoztatása során bejelentkezett, a tervezési területet 
magába foglaló tömbben (Pomázi út  – Liget köz – Liget utca – 
Bokros utca – Erdőhát utca –Klisovác utca által határolt 
terület) lévő ingatlanok tulajdonosai 

1.2. Az adott övezeteket érintő módosítást illetően: 
Az eljárás véleményezési szakaszában bejelentkezett, azon 
ingatlanok tulajdonosai, akik abban az adott övezetben 
rendelkeznek ingatlannal, amelyre az adott övezeti 
felülvizsgálat szól. Az így bekapcsolódott partner, véleményt az 
ingatlana szerinti övezetével kapcsolatban tehet. 

1.3. A melléképületek és melléképítmények elhelyezését érintő 
módosítást illetően:  
Az eljárás véleményezési szakaszában bejelentkezett, azon 
ingatlanok tulajdonosai, akiknek az ingatlanán melléképület 
avagy melléképítmény elhelyezése megengedett.” 
 

• A határozat „A partnerségi szabályok hatályossága” című, VI. pontja az 
alábbira módosul: 
 
„A szabályzat Budakalász Város,  604/1 hrsz-ú ingatlant érintő és a HÉSZ 
felülvizsgálandó elemeivel összefüggő helyi építési szabályzat módosítására 
vonatkozik.” 
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A határozat többi része változatlan tartalommal érvényes. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  
 
 
Budakalász, 2014. február 20. 
 
        Rogán László 
        polgármester 


