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Tárgy:  Javaslat a Helyi Építési Szabályzat módosítására – elektromos  
 földkábelekre vonatkozó előírások módosítására.

A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi 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.

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.
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