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Tárgyalja:  Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
 
 
 
 
 
 
 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. 
A rendelet tervezet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges. 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 
 

Tárgy:  Javaslat a Helyi építési szabályzat módosítására 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 32/2020. (VII.08.) számú határozatában 
döntött arról, hogy megindítja a Helyi építési szabályzat módosítását az Lke-Sz-6 övezet 
elhelyezhető lakásszámra vonatkozó előírásainak pontosítása érdekében. 
A módosító tervezet véleményeztetése lezajlott. A véleményezési szakasz lezárásáról 
60/2021. (IV.12.) polgármesteri határozatban született döntés. 
A Pest Megyei Kormányhivatal Állami Főépítésze PE/AF/00097-6/2021 számon megadta záró 
szakmai véleményét, melyben a rendelet módosítás ellen nem emelt kifogást. 
 
Melléklet: Állami főépítész záró szakmai véleménye 
 
A fentiek alapján javaslom a Helyi építési szabályzat módosításának elfogadását. 

 

Rendeletalkotási javaslat 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Helyi építési szabályzat 
módosításáról szóló önkormányzati rendeletét.  
 
Budakalász, 2021. június 11. 

dr. Göbl Richárd 
   polgármester 
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Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…../…….. (….) önkormányzati rendelete 

Budakalász Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló, 
többször módosított 8/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Budakalász város Önkormányzatának képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 6/A.§ (3) bekezdésében és 62.§ (6) 

bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 

és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 9. 

mellékletében meghatározott véleményezésben részt vevő szervek és a településfejlesztéssel, 

településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól 

szóló 16/2017. (III.31.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerinti partnerségi egyeztetés szereplői 

véleményének kikérésével a következőket rendeli el:  

 

1. § Budakalász Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 8/2016.(IV.29.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban HÉSZ) 40.§ (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„Az övezet területére készült részletes geotechnikai jelentés eredményei alapján a 2. mellékletben 

foglaltakat nem kell alkalmazni.” 

2. §  

(1) A HÉSZ 5. mellékletének 3. táblázatának F20 mezőjében a „2” szövegrész helyébe az „1” szöveg lép. 

(2) A HÉSZ 5. mellékletének 3. táblázatának F21 mezőjében a „4**” szövegrész helyébe az „2*” szöveg 

lép. 

3.§ Hatályát veszti a HÉSZ 5. melléklete 3. táblázatának G21 mezőjében lévő szöveg. 

 

Záró rendelkezés 

4. § Jelen rendelet a kihirdetését követő 5. napon, de leghamarabb az elfogadástól számított 15. 

napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 

 

dr. Göbl Richárd       dr. Deák Ferenc 

polgármester       jegyző 

Záradék: 

A rendeletet a Képviselő-testület a 2021. június 30-i ülésén fogadta el, kihirdetése 2021…. napján 

megtörtént. 

Dr. Deák Ferenc 

jegyző 
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Helyi építési szabályzatnak az Lke-SZ-6 jelű övezet előírásai tekintetében történő módosításának 

indokolása 

 

Részletes indokolás 

A módosító rendelet 1. §-a arról rendelkezik, hogy a HÉSZ40.§ (4) bekezdés b) pontja helyébe új 
rendelkezés lép, amely szerint az Lke-SZ-6 övezetben az elkészült részletes geotechnikai jelentés 
eredményei alapján nem kell alkalmazni a HÉSZ 2. mellékletben foglalt metszeti ábrát és 
védőterületeket. 
A módosító rendelet 2. §-a arról rendelkezik, hogy a HÉSZ 5. mellékletének 3. táblázatának F20 
mezőjében a 2 lakást engedő paraméter 1-re változik és az F21 mezőben a 4 lakást engedő paramtéer 
2-re változik. 
 
A módosító rendelet 3. §-a szerint hatályát veszti a HÉSZ 5. mellékletének 3. táblázatának G21 

mezőjében lévő szöveg. 

A módosító rendelet 4. §-a a záró rendelkezést tartalmazza. 

 

A Helyi építési szabályzat módosításának előzetes hatásvizsgálata 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény rendelkezései alapján a jogszabályok előkészítése során 

a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes 

hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, valamint a jogszabály 

tervezetéhez indokolást csatol és jogszabálytervezetet véleményezteti az érintett hatóságokkal is. A 

törvényi előírásoknak megfelelően az alábbiakban bemutatásra kerül a tárgyi rendelet előzetes 

hatásvizsgálata, indoklása és a jogszabálytervezet előzetes véleményezése. 

A Helyi építési szabályzat módosításának társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 

Helyi építési szabályzatnak az Lke-SZ-6 jelű övezet előírásai tekintetében történő módosítása 

társadalmi szempontból azért kedvező, mert az hasonló helyzetű területekre hasonló építési jogot 

biztosít, megszünteti az Lke-SZ-6 övezetnek a környezetéből kiemelkedő intenzív beépítési 

lehetőségét. Négy kisebb lakás helyett két jó méretű lakás építésnek lehetősége nem vezet telekérték 

csökkenéshez. 

A módosítás a város költségvetésére csak a tervezésihez kapcsolódó díjak mértékéig van hatással. 

A Rendelet környezeti és egészségi következményei: 

Helyi építési szabályzatnak az Lke-SZ-6 jelű övezet előírásai tekintetében történő módosításának 

nincsenek közvetlen egészségi következményei. Környezeti szempontból a telkenkénti 2 lakás kisebb 

környezeti terhelést okoz, mint a 4 lakás. 

A Rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

Helyi építési szabályzatnak az Lke-SZ-6 jelű övezet előírásai tekintetében történő módosításának a már 

lefolytatott véleményezési eljáráson kívül nincsenek közvetlen adminisztratív következményei. 

A Rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: 
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A rendelet megalkotásának elmaradása esetén a város lakosság számának a már amúgy is 

nehézségekkel küzdő infarstruktúrális ellátottsága miatt nem kívánatos növekedését elősegítő intenzív 

beépítési lehetőség meghatározása marad érvényben. 

A Rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

Helyi építési szabályzatnak az Lke-SZ-6 jelű övezet előírásai tekintetében történő módosításának 

alkalmazáshoz a szükséges személyi, tárgyi, szervezeti feltételek rendelkezésre állnak. 

 


