
1 
 

 

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 2/2019 
 

K I V O N A T 
 
 

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. január 31-én 
megtartott rendes zárt ülésén készült jegyzőkönyvből 

Tárgy: Javaslat településképi bejelentéssel kapcsolatos fellebbezés elbírálására 
 
 
 
 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen és 1 tartózkodás szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 
27/2019. (I.31.) sz. Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az önkormányzati ható-
sági ügyben eljáró II. fokú hatóság az alábbi döntést hozza:  
 

HATÁROZAT 
 
Lois Ákos 2011 Budakalász, Rákóczi Ferenc u. 22/B. szám alatti lakos Budakalász Város Pol-
gármestere által, településképi bejelentés ügyében hozott 3594/2/2018 iktatószámú ha-
tározatával szemben benyújtott fellebbezését elutasítja, az I. fokú döntést helyben hagyja. 
 
A határozat a közléssel jogerős, azzal szemben fellebbezésnek helye nincs. A határozat bí-
rósági 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 közlésé-
től számított 30 napon belül lehet benyújtani. Az önkormányzati határozat bírósági felül-
vizsgálata 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 képvi-
selője, az ügyfélként eljáró állam, önkormányzat, költségvetési szerv, ügyész, jegyző, köz-
testület, 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 alacso-
nyabb hajlásszögű és legfeljebb a teljes tetőfelület 40%-ig lehetséges egyéb fedés alkalma-
zása. A tetőfelületek fedése a (2) bekezdés szerint nem lehet az égetett agyag sötétebb, 
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vagy világosabb árnyalatú égetett agyagcseréptől, vagy ahhoz hasonló színezetű betoncse-
réptől eltérő fedés, fényes felületű fedés, barna és harsány színű piros fedés és összhatá-
sában kirívóan tarka fedés. A (3) bekezdés előírása szerint a 35o-nál alacsonyabb hajlásszög 
esetén nem fényes, szürkés árnyalatú korcolt lemezfedéstől eltérő fedést nem lehet alkal-
mazni, 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 hivat-
kozva hozta. A fellebbezést az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tör-
vény (továbbiakban: Ákr.) 116. §. (4) bekezdés b) pontja zárja ki, a közigazgatási per indí-
tását 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 bizonyítéko-
kat 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. tör-
vény 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 
 

k.m.f. 
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A kivonat hiteléül:  
 
 
Dr. Kovách-Janitsek Romola 
 


