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

 
 

4/2019 (I.31.) sz. előterjesztés 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. január 31-i rendes ülésére 

 

Tárgy:  Javaslat településképi bejelentéssel kapcsolatos fellebbezés elbírálására 
 

 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 
 
Készítette:  Lovas Nikolett főépítészi munkatárs  
 
 
Egyeztetve: Dr. Udvarhelyi István jegyző 

Hegyvári János városfejlesztési osztályvezető 
                           
    
Ellenőrizte: dr. Papp Judit aljegyző 
 
 
  
 
Tárgyalja: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  
   
 
 

 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. 

A határozati 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 településképi bejelentéssel kapcsolatos fellebbezés elbírálására 

 
      Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Lois Ákos Budakalász Rákóczi Ferenc u. 22/B., 933/2 hrsz.-ú ingatlanon, közterületről látható, 
az épület homlokzatához nem illesztett védőtető (kocsibeálló) építése, elhelyezése ügyében 
településképi bejelentést tett.  A kocsibeálló fedésének anyaga nem felel meg a 
településképi rendelet előírásainak, mivel azt bejelentő átlátszó polikarbonáttal kívánja 
megoldani, azonban a rendelet szerint az cserépfedés, vagy kizárólag nem fényes felületű, 
szürkés árnyalatú korcolt lemezfedés lehet. A Főépítészi szakmai állásfoglalást követően a 
védőtető elhelyezése a településképi rendelet 29. § (3) bekezdése szerint meg lett tiltva, 
mely döntés ellen a bejelentő fellebbezést nyújtott be. 
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 10. § (3) bekezdése szerint a 
településképi bejelentés kapcsán született döntéssel szemben a települési önkormányzat 
képviselő-testületéhez lehet fellebbezni. 
 
Melléklet: 

- településképi bejelentés 
- védőtető létesítésével kapcsolatos elutasító határozat 
- fellebbzés 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben vázoltak alapján döntésüket 
meghozni szíveskedjenek. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az önkormányzati hatósági 
ügyben eljáró II. fokú hatóság az alábbi döntést hozza:  
 
Lois Ákos 2011 Budakalász, Rákóczi Ferenc u. 22/B. szám alatti lakos Budakalász Város 
Polgármestere által, településképi bejelentés ügyében hozott 3594/2/2018 iktatószámú 
határozatával szemben benyújtott fellebbezését elutasítja, az I. fokú döntést helyben hagyja. 
 
A határozat a közléssel jogerős, azzal szemben fellebbezésnek helye nincs. A határozat 

bírósági felülvizsgálatát az ügyfél jogszabálysértésre hivatkozással kezdeményezheti. 

 

A keresetlevelet a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve a 

Budakalászi Polgármesteri Hivatalban (2011 Budakalász Petőfi tér 1.) a határozat közlésétől 

számított 30 napon belül lehet benyújtani. Az önkormányzati határozat bírósági 

felülvizsgálata iránti eljárás illetéke 30.000.-Ft. 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 

CCXXII. törvény 9.§-a szerint az ügyfélként eljáró gazdasági szervezet, az ügyfél jogi 

képviselője, az ügyfélként eljáró állam, önkormányzat, költségvetési szerv, ügyész, jegyző, 

köztestület, valamint egyéb közigazgatási hatóság elektronikus ügyintézésre köteles. 



 

I N D O K O L Á S 

 

Lois Ákos 2011 Budakalász, Rákóczi Ferenc u. 22/B. szám alatti lakos fellebbezést nyújtott be 

Budakalász Város Polgármestere által, településképi bejelentés ügyében hozott 3594/2/2018 

iktatószámú határozata ellen. A településkép védelméről szóló 43/2017.(XII.15.) 

önkormányzati rendelet 29.§ (1) b.) pontja értelmében a 35°-nál alacsonyabb hajlásszögű és 

legfeljebb a teljes tetőfelület 40%-ig lehetséges egyéb fedés alkalmazása. A tetőfelületek 

fedése a (2) bekezdés szerint nem lehet az égetett agyag sötétebb, vagy világosabb árnyalatú 

égetett agyagcseréptől, vagy ahhoz hasonló színezetű betoncseréptől eltérő fedés, fényes 

felületű fedés, barna és harsány színű piros fedés és összhatásában kirívóan tarka fedés. A 

(3) bekezdés előírása szerint a 35o-nál alacsonyabb hajlásszög esetén nem fényes, szürkés 

árnyalatú korcolt lemezfedéstől eltérő fedést nem lehet alkalmazni, kivételt képez ez alól az 

ereszcsendesítő fedése. 

A kérelmező által építendő előtető burkolatára a választott átlátszó polikarbonát fedés nem 

felel meg az előbbi rendelet hivatkozott előírásainak.   

 

A Képviselő-testület a döntését a fent hivatkozott önkormányzati rendelet 29. §-ra 

hivatkozva hozta. A fellebbezést az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény (továbbiakban: Ákr.) 116. §. (4) bekezdés b) pontja zárja ki, a közigazgatási per 

indítását az Ákr. 113. §. (1) bekezdés a) pontja biztosítja. Az Ákr. 62.§ (4) bek. értelmében a 

hatóság szabadon választja meg a bizonyítás módját, és a rendelkezésre álló bizonyítékokat 

szabad meggyőződése szerint értékeli. A Képviselő-testület az ügyféli minőséget az Ákr. 10.§-

sa alapján állapította meg. 

A közigazgatási per illetékéről és annak mértékéről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 

törvény 45/A. § (1) bekezdése rendelkezik. Az eljárási cselekmény kapcsán eljárási költség 

nem merült fel.  

A határozat közigazgatási perelhetőségére vonatkozó tájékoztatást az Ákr. 112. §-a, 113. § 

(1) a) pontja, 114.§, 116. §-a,  valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. 

törvény 7. § (1) bekezdése és a 39. § (1) bekezdése alapján adta a képviselő-testület. 

A képviselő-testület hatásköre és illetékessége a településkép védelméről szóló 2016. évi 
LXXIV. törvény, valamint a településkép védelméről szóló 43/2017.(XII.15.) önkormányzati 
rendeleten alapul. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat kiadmányozására és kézbesítésére. 

  

Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László polgármester 
 
Budakalász, 2019. január 7.   
 

     Rogán László 
      polgármester 














