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E L ŐT E R J E S Z T É S 
 
Tárgy:  Javaslat a Helyi Építési Szabályzat módosítására 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület a 92/2016.(VI.23.) Kt. határozatával a Helyi Építési Szabályzatának javítását 

határozta el, mivel a rendelet megalkotása után, az alkalmazása során észleltünk néhány elírást, rossz 

számozást. Ezeknek a javítása megtörtént, és elkészült a módosító rendelet tervezet, melyet 

megküldtünk a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet) 42.§ (2) bekezdésben foglaltak alapján az állami 

főépítészi hivatal részére.  

Fentiek értelmében kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését a Helyi Építési Szabályzat javításának 

elfogadásáról. 

Mellékletek: 

- Állami Főépítész záró szakmai véleménye  

- módosító rendelet tervezet 

 

 

A fentiek alapján az alábbi rendelet – tervezetet terjesztem elő: 

 

Rendeletalkotási javaslat 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Helyi Építési Szabályzatról és 
Szabályozási Tervről szóló 8/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó 
rendeletét. 
 
Budakalász, 2016. július 15. 
 
 
         Rogán László  
                   polgármester 
 
 
 
 
 
 



BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
…./2016. (VII.19.) rendelete 

a Budakalász Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 8/2016.(IV.29) 
rendelet módosításáról 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. § (2) 
bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró 9. melléklet szerinti államigazgatási 
szervek véleményének kikérésével, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. tv. 62.§ (6) bekezdésének 6. pontjának felhatalmazása alapján, és Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 20. § (1) bekezdésében, továbbá az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 

1.§  

Budakalász Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 8/2016.(IV.29) rendelet 
(a továbbiakban: R) 9. § előtti címsora helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
 

“IV. FEJEZET 

KÖZTERÜLETEK ALAKÍTÁSÁRA és a MAGÁNUTAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK 

A közterületekre vonatkozó általános rendelkezések” 

 

2.§ 
(1) A R. 9.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„Ahol a szabályozási terv még nem rendezett fejlesztési területen közterületet szabályoz, ott a 
közterület kötelező kialakítása során a megadott közterületi szélesség megtartása mellett 
annak helyzete ±2,0 méteres eltéréssel is megállapítható, amennyiben a telektömb telkeinek 
rendezése azt indokolja.” 

(2) A R. 10.§ (2) bekezdés b) pontot követő aa), ab) és ac) alpont ba), bb) és bc) alpontra 
módosul.  
(3) A R. 10.§ (4) bekezdés első sora helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Egyes köztárgyak, közterületen elhelyezhető építmények létesítése, elhelyezése:” 
(4) A R. 10.§ (5) bekezdés b) pontot követő ca) ,cb) ,cc) és cd) jelű alpont ba), bb), bc) és bd) alpontra 

módosul. 
(5) A R. 16.§ (1) bekezdés e) ,f) ,g) ,h) ,i) ,j) pontja a),b),c),d),e) és f) pontra módosul. 
(6) A R. 16.§ (2) bekezdésében a zárójelet követő első szó „országos” szóra módosul. 
(7) A R. 19.§ (7) bekezdés d) pontot követő ca), cb), cc) a cd) és ce) jelű alpont da),db),dc),dd) és de) 

alpontra módosul. 
(8) A R. 25.§ 1. ábrájában az „építménymagassága” szó helyébe „épületmagassága”, az 

„építménymagasság” szó helyébe „épületmagasság” szó lép. 

 

3.§ 
(1) A R. 30.§ (3) bekezdés a) pontjának dc) alpontja ac) alpontra módosul 
(2) A R. 30.§ (9) bekezdés e),f),g) és h) pontja a),b),c) és d) pontra módosul. 

 

4.§ 
(1) A R. 37.§ 1. sz. táblázatában a „(2) bek. aa) pont” kifejezés helyébe a „(2) bek. a) pont aa) alpont” 



kifejezés, „(2) bek. ab) pont” kifejezés helyébe a „(2) bek. a) pont ab) alpont” kifejezés lép. 
(2) A R. 37.§ 1. sz. táblázatában az „ÉM” betűjel helyébe „ÉM” betűjel lép. 
(3) A R. 38.§ (3) bekezdés a) pontjának ab) alpontja a következőre változik: 

„második lakóépület akkor is elhelyezhető a telken, ha a két önálló lakóépület közötti távolság 
legalább 6,00 m és az övezeti előírás nem tiltja;” 

(4) A R. 38.§ (5) bekezdés b) pontjának bd) és be) alpontja bc) és bd) alpontra módosul. 
(5) A R. 38.§ (7) bekezdés b) pontjában a „csoportos” szó helyébe a „csoportházas” szó lép. 
(6) A R. 38.§ (7) bekezdés b) pontjának bb) alpontjában a „csoportos beépítési módú” kifejezés 

helyébe a „csoportházas beépítésű” kifejezés lép. 
(7) A R. 42.§ 5. sz. táblázatában az „ÉM” betűjel helyébe „ÉM” betűjel lép. 
(8) A R. 42.§ (2) bekezdés b) pontját követő ca) és cb) alpont ba) és bb) alpontra módosul. 
(9) A R. 44.§ előtti címsora a következők szerint módosul: 

Lke-O-5, Lke-O-6, Lke-O-7 
(10) A R. 45.§ előtti címsora a következők szerint módosul: 

Lke-O-8, Lke-O-9, Lke-O-10, Lke-Z-1 
(11) A R. 45.§ (2) bekezdés a) pontja a következők szerint módosul: 

„maximum 12 m2-es szerszámkamra és átmeneti tartózkodás céljára telkenként egy darab – 
lehetőleg - faszerkezetű épület és egy darab árnyékszék létesíthető;” 

(12) A R. 45.§ (2) bekezdés b) pontjában a „ba) szerinti” hivatkozás helyébe az „a) pont szerinti” 
hivatkozás lép. 

(13) A R. 46.§ (5) bekezdés b) pontjának bd) és be) alpontja bc) és bd) alpontra módosul. 
(14) A R. 47.§ előtti címben és a 47. § 9. számú táblázatában az „Lf-0-1” betűjel helyébe az „Lf-O-

1” betűjel, az „Lf-0-2” betűjel helyébe az „Lf-O-2” betűjel lép. 
(15) A R. 48.§ (5) bekezdés b) pontjának bb) alpontját követő bd) és be) alpont bc) és bd) alpontra 

változik. 
(16) A R. 48.§ második (6) bekezdése (7) bekezdésre módosul, az új (7) bekezdés c) pontjának cc), 

és ce) alpontja cb) és cc) alpontra módosul. 

 

5.§ 
(1) A R. 50.§ (4) bekezdésében a zárójelben szereplő kifejezés a következők szerint módosul: 

„(Omszk-tó déli része)” 
(2) A R. 51.§ előtti címsora a következők szerint módosul: 

Vt-SZ-2, Vt-SZ-3, Vt-Z-1, Vt-Z-2 
(3) A R. 55.§ (7) bekezdés d) pontját követő ea), eb), ec), ed), ee) és ef) alpont da),db),dc),dd),de) 

és df) alpontra módosul. 
(4) A R. 55.§ (7) bekezdés e) pontját követő fa), fb) és fc) alpont ea),eb) és ec) alpontra módosul. 
(5) A R. 59.§ 17. számú táblázatában az „SZ/I” betűk helyébe az „SZ vagy I” kifejezés lép. 
(6) A R. 59.§ 17. számú táblázatában a „teljes*” kifejezés helyébe a „teljes” szó lép. 
(7) A R. 61.§ (3) bekezdés a) pontjának aa) alpontja a következők szerint módosul: 

„Kker-O Omszk-tó környéki különleges beépítésre szánt kereskedelmi terület” 
(8) A R. 61.§ (3) bekezdés b) pontjának ba) alpontja a következők szerint változik: 

„Kr-O-1 Omszk-tó környéki különleges beépítésre szánt rekreációs terület” 
(9) A R. 61.§ (3) bekezdés b) pontjának bb) alpontja a következők szerint változik: 

„Kr-O-2 Omszk-tó környéki különleges beépítésre szánt rekreációs terület” 
(10) A R. 62.§ előtti címsora a következők szerint változik: 

OMSZK-TÓ KÖRNYÉKI KÜLÖNLEGES TERÜLETEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 
(11) A R. 65.§ (2) bekezdés b) pontját követő ca) és cb) alpont ba) és bb) alpontra módosul. A R. 

65.§ (2) bekezdés d) pontját követő ca), cb),cc),cd),ce) és cf) alpont da),db),dc),dd),de) és df) 
alpontra módosul.  

(12) A R. 65.§ (2) bekezdés e) pontja a következők szerint módosul: 
„A területre vonatkozóan a d) pont df) alpont szerinti szálláshely szolgáltató épületnek számít” 

(13) A R. 65.§ (2) bekezdés e) pontját követő da),db),dc),dd),de),df),dg) és dh) alpont ea), 



eb),ec),ed),ee),ef),eg) és eh) alpontra módosul.  
(14) A R. 65.§ (2) bekezdés f) pontját követő ea), eb), ec),ed) és ee) alpont fa),fb),fc),fd) és fe) 

alpontra módosul, valamint a k) pont jc) alpontja kc) pontra módosul. 

 

6.§ 
(1) A R. 67.§ (3) bekezdés c) pontját követő da),db),dc),dd),de) és df) alpont ca), cb),cc), cd), ce) 

és cf) alpontra módosul. 
(2) A R. 67.§ (3) bekezdés c) pontjának új cb) alpontjában a „da)” kifejezés „ca)” kifejezésre 

módosul, az új cf) alpontjában a „dc)” kifejezés „cc)” kifejezésre módosul. 
(3) A R 67.§ (5) bekezdés j) pontja helyébe a k) pont lép. 
(4) A R. 72.§ (2) bekezdés d) pontjának db) alpontja a következők szerint módosul: 
„Az övezetben gazdasági épület és telkenként maximum egy lakóépület helyezhető el és 
legfeljebb egy lakás lésíthető. Lakóépület a legalább 3000 m2 területű telken létesíthető.” 

(5) A R. 72.§ (2) bekezdés g) pontját követő da),db),dc),dd) és df) alpont ga),gb),gc),gd) és gf) 
alpontra módosul. 

 

Záró rendelkezések 

7.§ 

(1) Ez a rendelet 2016. július 20-án lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.  

(2) Rendelkezéseit a hatálybalépését követő ügyekben kell alkalmazni.  

 

 
Rogán László  
polgármester 

dr Udvarhelyi István Gergely  
jegyző 

 

Záradék:  

A rendeletet a Képviselő-testület a 2016. július 19-ei ülésén fogadta el, kihirdetése 2016. július 19-én 
megtörtént. 

 
dr Udvarhelyi István Gergely  
jegyző 
 

 
 














