
www.budakalasz.hu 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. • +36 26 340-266, 340-514 • info@budakalasz.hu 

 
 

6/2018.(I.25.) sz. előterjesztés 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. január 25-i rendes ülésére 

 

Tárgy:  Javaslat a partnerségi egyeztetés során érkezett véleményekre adott tervezői 
válaszok elfogadása 

 
 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 
 
Készítette:  Varga Rita főépítészi munkatárs  
 
 
Egyeztetve: Turi Attila főépítész 
  Hegyvári János városfejlesztési osztályvezető 
  
Ellenőrizte: dr. Papp Judit aljegyző 
 
 
Tárgyalja: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  
   
 
 
 
 
 

 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. 

A rendeleti javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
  

http://www.budakalasz.hu/
mailto:info@budakalasz.hu


E L ŐT E R J E S Z T É S 
 
Tárgy:  Javaslat a partnerségi egyeztetés során érkezett véleményekre adott tervezői 

válaszok elfogadása 
 
 

 
      Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Képviselő-testület határozatban döntött a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) módosításáról 

a településképre vonatkozó előírások törlésével kapcsolatosan. Az eljárás során jogszabály 
szerint partnerségi egyeztetést kell lefolytatni, melynek során a partnerként regisztrációjukat 
kérő lakosok írásban megküldhetik véleményüket, javaslataikat a HÉSZ módosításával 
kapcsolatban. A partnerségi egyeztetés a Képviselő-testület által 2017. márciusában 
elfogadott partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet előírásai szerint lezajlott.  

Az egyeztetés során egy lakos kérte partnerként történő regisztrációját, írásos véleményét 
megküldte, melyre a tervezői válasz elkészült. Az eljárásrend szerint a tervezői válaszok 
elfogadására, és a partnerségi egyeztetés lezárására van szükség. 

 
Melléklet: 
- beérkezett észrevételek és tervezői válaszok 
 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben vázoltak alapján döntésüket 
meghozni szíveskedjenek. 
 
Határozati javaslat: 
 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 146/2017. (IX.8.) számú 
határozattal elindított, a településképi előírások törlésére vonatkozó Helyi Építési Szabályzat 
módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetési szakaszát lezárja azzal, hogy az 
egyeztetés során beérkezett véleményekkel kapcsolatos tervezői válaszokat elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László polgármester 
 
Budakalász, 2018.01.12.   
 

     Rogán László 
      polgármester 
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314/2012.(XI.8.) KORM. RENDELET (TR.) 29/A. § SZERINTI PARTNERSÉGI VÉLEMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE 

tervező év Hó nap 

MEGBÍZÓ 
BUDAKALÁSZ VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA  

BUDAKALÁSZ VÁROS 
HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE 

MÓDOSÍTÁSA A TELEPÜLÉSKÉPI RENDELETTEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN 

URBAN-LIS 
STÚDIÓ KFT 

2018 01 08 
TR. 32.§ (6a)  szerinti  

állami főépítészi eljárás  

közzététel dátuma: 2017. dec. 19. 

  

véleményezés határnap: 2017. dec. 28. 
 
 

I. PARTNERSÉGI VÉLEMÉNYEK  
 

 
saját 

sorsz. 

 

 
 

       

1. 

P1 

 

Szabó Gergely Ferenc  

2011 Budakalász, Klisovác utca 15. 

 ELŐZETES VÉLEMÉNY igen nem VELEMÉNY.  igen nem megjegyzés 

sorsz
. 

  

további részvételi szándék I - adott I -  

  -  Tisztelt Képviselő Testület!  
Budakalász Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 
8/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelet tervezett módosításával kapcsolatban 
partnerségi egyeztetés keretein belül az alábbi észrevételeket illetve módosítási 
javaslatot teszem.  
A rendelet 69. § (5) bekezdése tartalmazza a mezőgazdasági területekre (Msz, Mgy, 
Mk övezetek) vonatkozó kerítéslétesítési szabályokat. 

 

A partnerségi szakaszhoz kidolgozott rendelettervezet a következőt 
tartalmazta: 

A lila szín jelzi, hogy csak a rendelkezés egy részét kell törölni a TKR miatt. A 
kék szín jelzi, hogy ezt az addig megismert TKR nem tartalmazta, így törlése 
esetén ennek szabályozása elmarad. 

69. § (5) Kerítés létesítése: 

a) A külterületen - a birtokközpontok és az MK övezetbe tartozó 
területek kivételével - kerítés csak kivételesen, indokolt esetben, 
birtokvédelmi okból, a földrészlet közterülettel határos oldalán 
létesíthető. 

b) Állattartás esetén az állatok tartására kerítés vagy karám létesíthető. 

c) Kerítés a beépített földrészleteken csak élősövényből, valamint huzal 
illetve faanyagú karám jellegű szerkezettel kombinálva létesíthető. A 
beépítetlen földrészletek nem keríthetők le. 

d) A területen tömör vagy tömör lábazatú kerítés, ill. 0,5 m-nél 
magasabb támfal nem építhető. 

  1.  A rendelet e része korlátozza a tulajdonost megillető, tulajdona védelméhez fűződő 
jogát. (A Ptk. elismeri a tulajdonos jogát arra, hogy jogos önhatalommal elhárítsa a 
tulajdona ellen irányuló jogtalan támadást, és kizárjon bármiféle önkényes 
behatást.) Ugyanis a rendelet 69. § (5) bekezdésének értelmében az MK övezet 
kivételével csak a beépített vagy az állattartás céljait szolgáló telkek keríthetők le, 
míg a mezőgazdasági ingatlanját - beépítés nélkül - növénytermesztéssel hasznosító 
tulajdonos a növénykultúráját és a megtermelt terményeit nem védheti meg 
illetéktelen személyek illetve vad- vagy kóbor állatok károkozásaival szemben.  

1.  Külön választ nem igényel. 

  2.  Nem kell hosszan ecsetelni, hogy egy gyümölcsösben, szőlőben, eperültetvényben, 2.  Külön választ nem igényel. 
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dióligetben vagy egyéb növényi kultúrában milyen károkat okozhatnak a fent 
említett behatolók. Még egy - laikusok szemében „elronthatatlannak” tűnő - 
kaszálóban is komoly kárt tud okozni a vaddisznótúrás, quadozás, terepmotorozás, 
szénalopás, vagy a szénabetakarítás során a gép által felszedett és így a betárolt 
takarmányba kevert „arra járók” által ott felejtett kutyaürülék, apportlabda, sörös 
doboz, pálinkás üveg… stb.  

  3.  Mivel a település mezőgazdasági területeinek nagy része nem beépíthető 
(telekméret vagy övezeti besorolás miatt), az állattartás pedig sokszorosan nagyobb 
teherviseléssel (anyagi és humánerő) jár, mint a növénytermesztés, kézenfekvő, 
hogy a növénytermesztés a legésszerűbben megvalósítható művelési mód.  

3.  Külön választ nem igényel. 

  4.  Méltányolható igény egy gazdálkodó részéről, hogy a megtermelt termést maga 
szeretné betakarítani és a telepített, gondozott növényeit valamint a termelés 
érdekében tett beruházásait (pl: öntözőberendezés, támrendszer, mechanikus 
növényvédelem eszközei…stb.) védeni szeretné. Ez kerítés nélkül elképzelhetetlen.  

4.  Külön választ nem igényel. 

  5.  A termények, a növények és egyéb javak jogos védelmének rendeleti korlátozása 
esetén sok mezőgazdasági terület továbbra is műveletlen és elhanyagolt lesz. Laikus 
szemlélő számára ez lehet, hogy nem tűnik településképi szempontból tragikusnak, 
sőt, kellő távolságból nézve még akár jól is nézhet ki a felhagyott területeket felverő 
bozótos. A valóság azonban más, sajnos elkeserítő. Budakalászon (is) minél inkább 
korlátozottak egy félreeső külterületi földrészlet hasznosítási lehetőségei, illetve 
minél erősebb - hasznosítást korlátozó - védelemmel rendelkezik papíron 
(természetvédelmi területek) egy adott terület, annál nagyobb valószínűséggel válik 
az ingatlan elhanyagolttá, majd ezt követően illegális szemétlerakóvá. Alapos 
fotódokumentációval rendelkezem, illetve bárkinek szívesen bemutatom a 
helyszíneken a műveletlen, elhanyagolt, sok esetben egyébként papíron védett 
területeken található szemét- és veszélyes hulladék lelőhelyeket (akkumulátorok, 
szárazelemek, festékes vödrök, autóalkatrészek, gumiabroncsok, építési- és bontási 
törmelék, kommunális hulladék).  
A fentiek miatt településképi és főleg környezetvédelmi szempontból sem 

indokolt a kerítéslétesítés korlátozása. 

5.  Külön választ nem igényel. 

  6.  Indokolt és kívánatos lehet a kerítés esztétikai megjelenésének ésszerű 
szabályozása, hogy ne lehessen különféle bontási anyagokból „hulladékkerítéseket” 
tákolni vagy túlzásba esve betonerődítményeket emelni.  

6.  Az építmények anyaghasználatát a TKR szabályozhatja. A mezőgazdasági 
területek kerítéseinek kialakításáról a TKR külön nem rendelkezik. 

  7.  Az (5) bekezdés a) pontja nem egzakt, mert nem határozza meg pontosan, hogy mit 
jelentenek a „kivételesen”, az „indokolt eset” és a „birtokvédelmi okból” 
szövegrészek.  

7.  Ez éppen az említett problémákat kívánta kezelni, de ez nem a településképi 
rendelettel összefüggő kérdés. 

  8.  Nélkülözi az ésszerűséget az (5) bekezdés a) pontjának azon része, mely szerint egy 
földrészletnek csak a közterülettel határos oldalán létesíthető kerítés. Mi értelme 
egy telekingatlant birtokvédelmi okból egyetlen oldalról kerítéssel ellátni? Milyen 
birtokháborító magatartást képes egy ilyen árválkodó kerítés-szakasz 
megakadályozni vagy akár csak megnehezíteni? (Az ingatlanok legtöbbször csak 
egyetlen közterülettel határos oldallal rendelkeznek).  

8.  Tájképvédelmi oka volt a rendelet megszületésekor annak, hogy a tájban ne 
jelenjenek meg ok nélkül kerítések, de az illetékteleneket és a vadakat tartsa 
távol, ez a közterület felől elegendőnek látszik.  
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  9.  Fontos megemlíteni, hogy a Budakalász Város tulajdonában lévő, MGY-4 övezeti 
besorolású, a tervezett mintagazdaságnak egyszer majd helyt adó terület is be van 
kerítve már több mint egy éve, holott sem épület, sem jószág nem található az 
ingatlanon.  

9.  Külön választ nem igényel. 

  10.  Javaslat:  
A Helyi Építési Szabályzat a mezőgazdasági ingatlanokon kerítés létesítését ne 
tiltsa. Ennek megfelelően:  

 a rendelet 69. § (5) bekezdés a) pontjának törlését javaslom  

 a rendelet 69. § (5) bekezdés b) pontjának módosítását javaslom a 
következőképpen: Állattartás esetén az állatok tartására, növénytermesztés 
esetén a növénykultúra és a termés védelmére karám vagy kerítés 
létesíthető.  

 a rendelet 69. § (5) bekezdés c) pontjának törlését javaslom  
 
A kerítés esztétikai megjelenését szabályozza a településképi rendelet, szem előtt 
tartva a kerítés alapvetően birtokvédelmi funkcióját.  
Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy javaslatomat fontolja meg, és 
módosítsa a rendelet érintett részeit.  
Kelt: Budakalász, 2017. december 28.  
Tisztelettel:  
Szabó Gergely Ferenc  
2011 Budakalász, Klisovác utca 15. 

10.  
A JAVASOLT MÓDOSÍTÁS jelen eljárásban, ami kifejezetten a településképi 
rendelettel összefüggő módosításokat tartalmazza, nem befogadható. Egy 
következő általános és nem állami főépítészi eljárásban törtnő HÉSZ 
módosítás során történhet a javaslat értékelése.  

A partnerségi dokumentáció a TKR munkaközi változata alapján készült, a 
végleges elfogadott rendelet alapján a d) pont megtartása indokolt, mivel 
erről a mezőgazdasági területeken a TKR külön nem rendelkezik. 

 

69. § (5) Kerítés létesítése: 

a) A külterületen - a birtokközpontok és az MK övezetbe tartozó 
területek kivételével - kerítés csak kivételesen, indokolt esetben, 
birtokvédelmi okból, a földrészlet közterülettel határos oldalán 
létesíthető. 

b) Állattartás esetén az állatok tartására kerítés vagy karám létesíthető. 

c) Kerítés a beépített földrészleteken csak élősövényből, valamint huzal 
illetve faanyagú karám jellegű szerkezettel kombinálva létesíthető. A 
beépítetlen földrészletek nem keríthetők le. 

d) A területen tömör vagy tömör lábazatú kerítés, ill. 0,5 m-nél 

magasabb támfal nem építhető. 
 
 

 


