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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

 
Tárgy:  Javaslat a Helyi Építési Szabályzat módosításával kapcsolatos véleményezési szakasz 

lezárására 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 144/2021. (VIII.02.) számú határozatában döntött 
arról, hogy megindítja a Helyi építési szabályzat módosítását egyszerűsített eljárásban egyes 
közérdekű témákban.  
 
Az érintett közérdekű témák a következők: 

• Szabályozási vonalak felülvizsgálata az Erdőhát utcai telekcsoport területén  

• Csúszásveszélyes területek szabályainak egyértelműsítő módosítása 

• Elővásárlással érintett ingatlanok listájának kiegészítése 

• Toboz utcában a szabályozási vonal korrekciója 

• Övezethatár telekhatárhoz igazítása a Vasút soron épülő új óvoda tömbjében 

• Gátőr utca közterületi határának módosítása 

• Kalász Suli telkén a megengedett beépítettség felülvizsgálata 

• Gerinc utca és Gyümölcs utca között gyalogút kiszabályozása 

• Petőfi térnél közterületi szabályozás a gyalogos felületek növelése érdekében 
 
A módosítás tervezetének véleményeztetése a 314/2012 (XI. 8.) Kormányrendeletnek megfelelően 
megtörtént. A véleményező államigazgatási szervek részéről beérkezett vélemények és válaszok 
összefoglalását az előterjesztés melléklete tartalmazza. 
 
A módosítás tervezetének partnerségi egyeztetése a településfejlesztéssel, településrendezéssel és 
településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 16/2017. (III.31.) 
önkormányzati rendelet szerint megtörtént. A honlapon közzétett véleményezési anyaghoz 2022. január 
25-től február 10-ig lehetett írásbeli észrevételt benyújtani. Három észrevétel érkezett be, melyek 
összefoglalását és a válaszokat az előterjesztés melléklete tartalmazza. A partnerségi egyeztetés során 
beérkezett észrevételek a HÉSZ módosítás tervezetében megfelelő módon figyelembe vételre kerültek. 
 
A fentiek alapján javaslom a Helyi építési szabályzat módosításának véleményezési eljárása során 
beérkezett véleményekre adott válaszok elfogadását, és a véleményezési szakasz lezárását. 
 
Melléklet: A véleményező államigazgatási szervek részéről beérkezett vélemények és a 

partnerségi egyeztetés során beérkezett észrevételek és válaszok összefoglalása 
 

Határozati javaslat: 

 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az egyes közérdekű 

témákban történő HÉSZ módosítás során a véleményező államigazgatási szervek, és a partnerek 

észrevételeire adott válaszokat elfogadja, és a véleményezési szakaszt lezárja. Felkéri a polgármestert, 

hogy a módosítási tervezetet küldje meg az állami főépítésznek záró szakmai véleményezésre. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Budakalász, 2022. február 14. 

 
dr. Göbl Richárd 

           polgármester 
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BUDAKALÁSZ 
HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ESETI MÓDOSÍTÁSA 
 
EGYSZERÜSÍTETT ELJÁRÁS SORÁN ÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK ÉS AZOKTA ADOTT VÁLASZOK (az önkormányzat és a tervezők előzetes válaszai) 
 

Államigazgatási szervektől érkezett vélemények és azokra adott válaszok 

  
VÁLASZOLT 
(IGEN/NEM) ÉSZREVÉTEL VÁLASZ 

A1 Pest Megyei Kormányhivatal 
Állami Főépítész 
Váradi Tibor 
Budapest 
Sas utca 25. 
1051 

IGEN 

1. „A szabályozási terven fel kell tünteti, hogy 
„Készült az állami alapadatok 
felhasználásával.” Kérjük, hogy a módosítás 
az aktuális ingatlan-nyilvántartási térképi 
adatbázis felhasználásával készüljön.” 

2. „Kérjük, hogy a szabályozási terv módosuló 
részeit, ne az egységes szabályozási terven 
jelenítsék meg, mert méretéből, 
felbontásából adódóan a változások nem 
érzékelhetők. A melléklet módosítására 
Jszr. 1. melléklet 18.7.2. szerinti 
rendelkezést alkalmazzák. (pl.: A HÉSZ 1. 
melléklete az 1.-X. melléklet szerint 
módosul.) A Jszr. 128.§ (2) alapján a 
mellékletnek cím adható, amelyben a 
jogszabály tervezetének a mellékletre 
hivatkozó szakaszában meghatározott 
szabályozási tartalmát röviden kell 
megjelölni. (pl.: 1. melléklet: A HÉSZ 1. 
melléklet módosítása a módosítás területi 
hatály jelkulccsal jelölt területek 
vonatkozásában.)” 

3. „Felhívjuk a figyelmet, hogy szabályozási 
terven 6. számú módosításnál (Gátőr utca 
közterületi határ módosításnál) a 
közekedési terület és közterület 
zöldterületként fenntartandó részét ne 
övezeti jellel válasszák el, az övezetileg a 
közterület része marad.” 

 

 

1. Elfogadott észrevétel. 
 
 
 
 
2. Elfogadott észrevétel az 5. pont figyelembe 

vételével.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. El nem fogadott észrevétel. A Gátőr utcai 

közlekedési területek két eltérő közlekedési 
terület övezetbe kerülnek. A meglévő, kiépített 
út marad közlekedési terület (KÖu-1 – Köu-4) 
jelű övezetben, míg az újonnan kijelölt 
közlekedési terület általános közlekedési 
terület (közterület vagy nem közterületi út) 
jelű övezetbe kerül a meglévő belső utcák 
kiteresedéseként és ezeken a helyeken kerül 
feltüntetésre a „közlekedési terület 
zöldfelületként fenntartandó része” jelölés.  
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4. „A jogszabály bevezető részének tartalmát a 
Jszr. 52.§ (2)-(3) bekezdései tartalmazzák.” 

5. „Javasoljuk törölni a tervezet 1.§-t mert a 
11.§-ban megfogalmazott mellékletre való 
hivatkozás pontos és elegendő.” 

6. „Javasoljuk, hogy a Jszr. 101.§ alapján a 
rendelet tervezet ne tartalmazzon 
keltezést, és kihirdetésre vonatkozó 
dátumot. A hatálybalépés a rendelet 
megjelölésébe kerül.” 

7. „Az épített környezet védelmét illetően 
környezeti vizsgálat elkészítését nem 
tartjuk szükségesnek.” 

4. Elfogadott észrevétel. A bevezető rész 
módosul. 

5. Elfogadott észrevétel. 
 
 
6. Elfogadott észrevétel. Megjegyzés: a rendelet 

megjelölésébe a kihirdetés időpontja kerül. 
 
 
 
7. Köszönjük a tájékoztatást, választ nem igényel. 
 
 

A2 Honvédelmi Minisztérium 

Állami Légügyi Főosztály 
Lázár Béla 
Budapest 
Balaton utca 7-11. 
1055 

IGEN Kifogást nem emel. Választ nem igényel. 

A3 Pest Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Főosztály 
Galamb István 
Budapest 
Nagy Diófa utca 10-12. 
1072 

IGEN 

Kifogást nem emel. 

Környezeti vizsgálat elkészítését nem tartja 
szükségesnek. 

Választ nem igényel. 

A4 Duna-Ipoly Nemzeti Park 
Igazgatóság 
Esztergom 
Strázsa-hegy 
2509 

IGEN Kifogást nem emel. Választ nem igényel. 

A5 Honvédelmi Minisztérium 
Hatósági Főosztály 
Budapest 
Balaton utca 7-11. 
1055 

IGEN Kifogást nem emel. Választ nem igényel. 

A6 Pest Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 
Budapest 
Mogyoródi út 43. 

IGEN 
Kifogást nem emel. 

Súlyos ipari balesetek megelőzésére 
kiterjedően Budakalász város területén 

Választ nem igényel. 
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1149 rendezés alá vont területre vonatkozóan 
jelentős környezeti hatás nem található. 

A7 Budapest Főváros Kormányhivatala 

Népegészségügyi Főosztály 
Budapest 
Váci út 174. 
1138 

IGEN 
Környezeti vizsgálat elvégzését nem tartja 
szükségesnek.  

Választ nem igényel. 

A8 Budapest Főváros Kormányhivatala 
Országos Közúti és Hajózási 
Hatósági Főosztály 
Gyorsforgalmi Útügyi Osztály 
Budapest 
Váci út 188. 
1138 

IGEN Észrevételt nem tesz. Választ nem igényel. 

A9 Pest Megyei Kormányhivatal 
Közlekedésfelügyeleti Főosztály 
Útügyi Osztály 
Budapest 
Komócsy utca 17-19. 
1141  

IGEN 

Véleményében az alábbi javaslatokat teszi: 

1.sz. módosítás: a 3534/21 hrsz.-.ú út 
szélessége <6m. Ez egy sajnálatos adottság. 
Ezen keresztül lehet 4 újonnan kiosztani 
tervezett ingatlant elérni egy kb. 10 m széles 
zsákutca végén. Feltehetően gyakran 
előforduló eset lesz, hogy 1-4 autó is áll ezen 
a területen. A szűkösség miatt javasolt ezen 
útszakasz 12 m-re történő kiszélesítése. 

2.sz.-6.sz. módosítások útügyi szempontból 
elfogadható, útügyi érdeket nem sértenek. 

7.sz. módosítás: Táncsics M. u. szélesítése ill. 
a szabályozási vonal korrekciója 
támogatható, azonban a parkolóhelyek 
megfeleződését és közvetlen „utcára 
kerülését” okozza. Útügyi érdeket nem sért. 
Mindemellett a parkoló járművek közötti 
oldaltávolság, ill. a mozgássérült parkolóhely 
biztosítása, valamint a be-és kiállások 
biztonságos lebonyolíthatósága körültekintő 
forgalomszabályozást igényel. 

8.sz. módosítás: Gyalogút kialakítása a 2475 
hrsz.-ú telken. Útügyi érdeket nem sért, a 

 
 
1.sz. módosítás: Köszönjük a javaslatot, melynek 

figyelembevétele nem jelen eljárás keretében 
aktuális. Budakalász teljes közigazgatási 
területére a szabályozási terv felülvizsgálata 
folyamatban van, a tervezés során a hatályos 
szabályozási vonalak, utcaszélességek 
felülvizsgálatra kerülnek. 

 
2.-6.sz. módosítás: Választ nem igényel. 
 
 
7.sz. módosítás: Köszönjük a javaslatot, mely 

jelen eljárás keretében választ, módosítást 
nem igényel, figyelembevétele a konkrét 
úttervezés során érvényesíthető. 

 
 
 
 
 
 
8.sz. módosítás: Köszönjük az észrevételt. A 

vízelvezetés az építési engedélyezési terv 
készítése során kidolgozásra kerül. 
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közúthálózat fejlesztéséhez hozzájárul. A 
vízelvezetésről gondoskodni kell. 

9.sz. módosítás: útügyi szempontból 
elfogadható. 

„Összességében a dokumentumban 
leírtakkal – útügyi szempontból - egyetértek, 
a tervezet változások, módosítások 
közlekedési szakkérdés szempontjából 
elfogadhatóak, közlekedési érdek sérelme 
nem állapítható meg.” 

 
 
9.sz. módosítás: Választ nem igényel. 

A10 Pest Megyei Kormányhivatal 
Földhivatali Főosztály 
Földügyi Osztály 
Budapest 
Lehel út 43-47. 
1135 

IGEN Kifogást nem emel. Választ nem igényel 

A11 Nemzeti Média-és Hírközlési 
Hatóság Hírközlés-felügyeleti 
Főosztály 
Építményengedélyezési Osztály 
Budapest 
Ostrom utca 23-25. 
1015 

IGEN Kifogást nem emel. Választ nem igényel. 

A12 Országos Atomenergia Hivatal 
Budapest 114 
Pf. 676. 
1539 

IGEN 
Jelen módosítás az elhatározott célok és 
kimutatott hatások alapján az OAH hatás-és 
feladatkörét nem érinti. 

Választ nem igényel. 

A13 Pest Megyei Főépítész 
Budapest 
Városház utca 7. 
1052 

IGEN 

 

 

 

Kifogást nem emel. 

 

 

 

 

Választ nem igényel. 
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A14 Közép-Duna-Völgyi Vízügyi 
Igazgatóság Budapest 

 

IGEN Kifogást nem emel. Választ nem igényel. 

A15 Budapesti Bányafelügyeleti Osztály 
IGEN Kifogást nem emel. Választ nem igényel. 

Partnerségi egyeztetés során érkezett vélemények és azokra adott válaszok 

P1 Jakabfy Tamás 
 

IGEN 

A. Orom-Erdőhát-Dolinai-Klisovác utcák által 
körbezárt terület 

A javaslat szabályozási vonalat távolít el a 
javasolt telekstruktúra megváltozásának 
következtében. A javaslat ugyanakkor nem 
rendezi a javasolt telekstruktúrához 
szükséges úthálózat (új szabályozási 
vonalakkal történő) megjelenítését a 
HÉSZben. Ez konkrétan a Zsálya utca 
meghosszabbításában tervezett út. Javaslom 
ennek szabályozási vonalként történő 
felvezetését, hogy később ne lássunk a 
tulajdonosok részéről egyéb, "kreatív" 
megoldást 

Ha jól értem, a két déli út és az Orom utca két 
részének összekötésének szabályozási 
vonalai úgy maradnak, ahogy voltak, kérem 
ennek megerősítését! 

A. El nem fogadott észrevétel. 
A telkek megközelítésére vonatkozóan az 
önkormányzattal egyeztetetten telekalakítási 
javaslat készült, melyet a dokumentáció 
tartalmaz. A telekalakítási javaslat alapján 
egyeztetések folynak a tömbbelső feltárásáról az 
önkormányzat és a tulajdonosok között.. 
Településrendezési megállapodás keretében 
rögzítésre kerül, hogy a kialakítandó közlekedési 
területek az Önkormányzat tulajdonába 
kerülnek. Ezt követően az új út szabályozási 
vonala Budakalász teljes közigazgatási területére 
készülő Helyi Építési Szabályzatba kerül 
beépítésre.  
 
 
 
 
Nem közvetlenül jelen eljáráshoz kapcsolódó 
észrevétel. 
A két déli út és az Orom utca két része 
összekötésének szabályozási vonalai jelenleg 
változatlanul megmaradnak. Ezek felülvizsgálata 
a település egészére készülő HÉSZ –ben történik. 

B. Toboz utca útkorrekciója 

A Toboz utca 4204/24hrsz telek tulajdonosa 
az utóbbi időben a telek nyugati, HÉSZben 
csúszásveszélyes lejtőként is jelölt részén 
átvezető erdei gyalogutat lezárta (a 
telekhatár nincs pontosan jelölve, így azt csak 
valószínűsítem, hogy az erdei gyalogút a 
magántelken vezetett át, és nem mellette), a 

B. Nem közvetlenül jelen eljáráshoz 
kapcsolódó észrevétel. 
Köszönjük az észrevételt. A szabályozási terv 
jelen módosítása – az önkormányzattal 
egyeztetett, területcserén alapuló megállapodás 
keretében elkészített telekalakítási térrajz 
alapján - a tényleges kerítésvonalhoz/támfalhoz- 
igazítja az utca szabályozását.  
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terepet rendezte, a fákat kivágta. Félő, hogy a 
korábbi erdős-ligetes terület helyén további 
beépítést készít elő. Kérem annak 
megvizsgálását, hogy a változtatások az 
engedélyköteles tevékenységekhez 
szükséges engedélyek birtokában jogszerűen 
történtek-e, és elhelyezhető-e erre a területre 
jogszerűen további építmény. Álláspontom 
szerint a terület megközelíthetősége nem 
biztosított. 

 

További beépítést a 4204/24 hrsz-ú telken belül 
az övezeti besorolása nem tesz lehetővé. 
A jelenlegi kijárt gyalogút magán telken halad 
keresztül, a gyalogos kapcsolat a magán telken 
kívül is biztosítható. 
 
 
 

C. 

5. ÖVEZETHATÁR TELEKHATÁRHOZ 
IGAZÍTÁSA A 2273 ÉS 2274 HRSZ.-Ú TELKEK 
ESETÉBEN VALAMINT 7. KALÁSZ SULI 
TELKÉN A MEGENGEDETT BEÉPÍTETTSÉG 
FELÜLVIZSGÁLATA 

C.1. Álláspontom szerint a HÉSZ módosításra 
választott eszköz, a Vt-Ó-2 építési övezet 
beépítési szabályainak módosítása 
indokolatlan beépítési előnyt biztosít a 2270, 
2276, 2277 hrsz telkeken is. Javaslatom, hogy 
az iskola és a leendő óvoda telkét egy új 
övezetbe soroljuk, és az új övezet beépítési 
szabályait állapítsuk meg a kívánt módon! 

 

C.2. Indokolatlan, hogy a "kisajátításra 
tervezett terület" vonala ne kövesse le a 
telekhatárokat ugyanúgy, ahogy a Vt-Ó-1 és 
Vt-Ó-2 övezetek közötti határvonal. Ez a 
jelenlegi eseti módosításban kezelhető. 

C.3. Az övezetek közötti határvonal és a 
"kisajátításra tervezett terület" határvonal 
ugyanúgy nem követi a 2275-2276hrsz és 
2277-2278hrsz közötti telekhatárokat. 

 
C. Részben elfogadott észrevétel 
 
 
 
 
 
 
C1. Részben elfogadott észrevétel 
Az észrevételt figyelembe véve a szabályozási 
tervben rögzítésre kerül, hogy csak az iskola 
bővítése esetén növelhető a beépítés 55%-ra.  
A 2270 hrsz.-ú telek (ami a 2273 hrsz-ú és 2274 
hrsz-ú telek egy részének összevonásából áll 
össze) már intézményi funkcióval rendelkezik 
(katolikus templom telke). A 2276, 2277 hrsz.-ú 
telkek is intézményfejlesztés területeként 
vannak kijelölve, melyekre az önkormányzat 
elővásárlási jogot jegyeztetett be, így ennek a Vt-
Ó-2 építési övezetben tartása indokolt. 
 
C2. Elfogadott észrevétel. 
Észrevételét köszönjük, javításra kerül. 
 
 
 
 
C3. El nem fogadott észrevétel. 
A kisajátításra tervezett határvonal és az 
övezethatár a jövőbeli fejlesztéseket veszi 
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Természetesen lehet legitim közcél, hogy két 
telek későbbi megosztását így érjük el 
szabályozás által, de amennyiben ilyen cél 
nincs, érdemes a vonalakat ezeken a helyeken 
is a telekhatárhoz igazítani. 

C.4. A Kalász Suli tervezett tornatermének 
helyén jelenleg két épületszárny, és számos 
fa, ezek közül néhány termetes példány 
található. Kérem, tárják a képviselő-testület 
elé, hogy mik az épületek funkciói, ezek 
hogyan válthatók ki, és hogy a területen 
található fák közül van-e védelemre érdemes. 
Ez utóbbira a HÉSZ módosítás zöldfelületi 
munkarészben is érdemes volna kitérni. 

 

Szükséges annak vizsgálata is, hogy a 
beruházás után a Kalász Suli telke hogyan fog 
megfelelni a zöldterületi minimum-
követelménynek, amely sajnálatos módon 
jelenleg is extrém alacsony, 10% mértékű, az 
iskolai funkcióhoz méltatlan módon. 

C.5. A Táncsics utcán kijelölt új parkolók 
esetében a könnyebb ki- és behajtáshoz 
célszerű megvizsgálni a 45 fokos halszálka 
parkolási rendet, ha a kerékpáros közlekedést 
is segíteni szeretnénk, akkor tolatva 
parkolással. Ez esetben az út akár egyirányú 
is lehet, a területet a Táncsics utcán és a Vasút 
soron lehet elhagyni. 

figyelembe és nem a jelenlegi telekhatárokat. Így 
ennek a jelenlegi telekhatárokhoz való igazítása 
nem szükségszerű, jelen esetben nem indokolt. 
 
 
 
 
C4. Részben elfogadott észrevétel, részben 
nem közvetlenül jelen eljáráshoz kapcsolódó 
észrevétel. 
Jelen módosítás feladata a HÉSZ-ben biztosítani a 
tornaterem elhelyezését. Az önkormányzat a 
bontandó épületrészében található funkciók (pl: 
önkormányzati bérlakás) kiváltásáról 
gondoskodni fog. Az előírások, szabványok 
betartatását az építési engedélyezési eljárások 
során figyelembe kell venni. 
 
A sűrűn beépült települési szövetben a többlet 
zöldfelület kialakítására nincs lehetőség. A 
tervezett tornaterem bővítés megfelel az 
előírásoknak. A Táncsics utca felőli részen 
fásított közhasználatú terület kialakítása 
tervezett. 
 
C5. El nem fogadott észrevétel. 
A parkolás konkrét módjának meghatározása 
forgalomtechnikai tervben történik, mely jelen 
tervezési feladatnak nem része. Az alátámasztó 
munkarészben a parkolás céljára kialakítandó 
hely látható. A terv szerint az érintett utcaszakasz 
kétirányú forgalmi rendjének megtartása 
tervezett, melyhez a merőleges parkolási rend 
illeszkedik. 

P2 Dunakalász Egyesület 

Budakalász, Ponty u. 10. 

2011 
IGEN 

A 4049 hrsz.-ú ingatlan parkoló kialakítása 
közlekedésbiztonsági szempontból súlyosan 
aggályos. Az elképzelés jelenleg is túlzsúfolt, 
gépjármű, kerékpáros és gyalogos 
forgalommal egyidejűleg terhelt, rendkívül 
szűk utcákból álló területet érint, ahol 
semmilyen forgalomnövekedés nem 
kívánatos. A turisztikai jellegű járműforgalom 

A módosítási szándékkal megegyező 
észrevétel. 
A hivatkozott ingatlan tervezett hasznosítása, a 
közösségi funkciók fejlesztése mellett – az 
előzetes elképzelések szerint - kifejezetten csak 
a Lupaszigetiek gépjárműveinek rendezett 
elhelyezését szolgálná a jelenlegi közvetlen 
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már most is jelentős károkat okoz a terület 
zöldfelületeiben. Kérjük ezért, hogy az 
önkormányzat mondjon le arról a 
szándékáról, hogy a Duna hullámterében a 
turisztikai célú forgalom kiszolgálására 
parkolási célra új területeket alakítson ki, 
ezzel párhuzamosan a helyben lakók igényein 
túli, turisztikai célú járműforgalmat 
hatékonyan tiltsa ki erről a területről. A 
turisztikai célokat szolgáló gépjármű 
parkolót ezzel összhangban a gát mentett 
oldalán alakítsák ki!  
A terület fejlesztése során kérjük, hogy annak 
„lakó-, és pihenőterület” jellege szerinti, 
ahhoz illeszkedő változtatásokat 
tervezzenek! 
 
Az itt lakók, üdülők érdekében a 4061, 4062 
és 4067 hrsz-ú ingatlanokon történő, 
„Lupaszigeti út közösségi épület fejlesztése, 
vendéglátás, csónaktárolás” funkciók 
fejlesztését is csak ezzel összhangban tartjuk 
elfogadhatónak. A Lupaszigeti úton és a 
környezetében fekvő szűk, gyalogos, 
kerékpáros és járműforgalomra egyidőben 
alkalmatlan 3-5 m széles utcákon új funkciók 
kialakításának vagy a régiek bővítésének 
forgalomnövekedést eredményező 
módosítását nem támogatjuk. 
 
A Gátőr utcánál tervezett változást 
támogathatónak tartjuk, de az utcával 
összevonandó területeken a parkosítást 
elhamarkodott és hibás elképzelésnek tartjuk 
mindaddig, amíg a Duna-parti területek 
belterületbe vonásra és közművesítésre nem 
kerülnek. Az infrastruktúra kiépítését 
megelőző parkosítás öncélú, az a helyben 
lakók és üdülők elsődleges érdekét nem veszi 
figyelembe. Ez pedig a belterületbe vonás, az 
elektromos, víz- és csatornahálózat, illetve a 

partmenti területfoglalás megszüntetése 
érdekében. 
A teljes közigazgatási területre készülő 
felülvizsgálat koncepcionális törekvése, hogy a 
kiránduló- és turisztikai forgalom számára az 
üdülő övezettől távolabb, lehetőleg a gát mentett 
oldalán kerüljön kijelölésre parkolóterület. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Választ lásd, mint fent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A módosítási szándékkal megegyező, de 
részben nem jelen eljáráshoz kapcsolódó 
észrevétel. 
A parkosítás megvalósításának ütemezése nem 
jelen eljárás feladata. A már most is zöldfelületi 
jellegű terület besorolásának módosítása a 
távlati területhasználatnak megfelelő övezeti 
besorolást biztosítja 
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nagy sávszélességű vezetékes internet 
hálózat ezt megelőző teljes körű kiépítése. 

P3 Dobay István 

IGEN 

A Helyi Építési Szabályzat 2022. évi 
módosítási javaslatának az 1. jelű  - azaz az 
Orom – Klisovác - Dolinai - Hegyhát utcák által 
határolt  - területére vonatkozóan részében 
érintett vagyok a Budakalász 0137/7. és 
0137/8. hrsz-ú ingatlan tulajdonostársaként, 
mivel az ingatlanaim a Klisovác utca jelen 
HÉSZ módosítással érintett részének 
szemközti, azaz a patak felőli oldalán 
találhatók. 
… 
Ennek a ténynek az ismeretében azonban 
néhány fontos körülményre szeretném 
felhívni a figyelmet. 

1.) A Klisovác utca vonala indokolatlan 

módon megtörik, ugyanis az Orom utca- 

Klisovác utca nyugati sarka 2,8 méterrel 

beljebb (úttengely felé) van, mint a másik 

sarok szabályozási vonala. Ez nem csupán 

esztétikailag nem megfelelő megoldás, de 

balestveszélyes is. 

 
2.) Környezet- és favédelemi szempontból 

is káros a szabályozási vonal: az 

előterjesztés szerint az érintett 1.sz. 

területen kiöregedett, értéktelen 

gyümölcsfák vannak, amelyeket nem kell a 

vonal kijelöléskor figyelembe venni. De: az 

út patak felőli oldalán, a mi telkünkön lévő 

életerős diófáról semmilyen említés nincs. 

Amennyiben a szemközti oldalon a 

szabályozási vonal a jelenlegi kerítések 

vonalában marad, az útépítés előkészítés 

során mindkét védendő fát ki kellene 

vágni. 

A jelenleg hatályos HÉSZ a telkek előtti 
útszélesítést tartalmaz a legelő besorolású 
terület rovására, a szemközti oldalon az 

Nem jelen tervezési feladathoz, eljáráshoz 
kapcsolódó észrevétel. 

 

 

 

 

1.-2.  

Az észrevételben érintett terület határos a jelen 
módosítással érintett területtel, de nem része a 
jelen eljárásnak.  

Budakalász teljes közigazgatási területére 
készülő Helyi Építési Szabályzat készítése során a 
szabályozási vonalak is teljeskörűen 
felülvizsgálatra kerülnek. 

A jelzett körülmények csak geodéziai felmérés 
alapján lesznek megítélhetők/tisztázhatók. 
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indokolatlan törésvonalat változatlanul 
hagyva. Álláspontom szerint ugyanakkor a 
HÉSZ jelenlegi módosítása lehetőséget teremt 
az út-szabályozási vonalának 
kiegyenesítésére, az egyenes úttengely 
biztosítására. 
A számomra logikus és minden érintett 
tulajdonos számára igazságos megoldás az 
lenne, ha az út számára szükséges 
területszerzés egyenes vonal esetén az út 
mindkét oldalán lévőket érintené. (Azt 
elfogadom, hogy a nagyobb területet nekem 
kell ”felajánlani”.) 
A területek mindkét oldalról történő elvonása 
az Önkormányzatnak is előnyös, mivel a 
0137/7 hrsz-ú, rét besorolású terület 2. 
minőségi osztályú, 23,64 aranykorona értékű 
terület. Az út számára a művelési ágból 
kivonásért kell az Önkormányzatnak 
folyamodni, a tervezés-megváltás összege 1,5 
millió forint előzetes szakemberi tájékoztatás 
szerint. Kisebb terület kivonás kisebb 
megváltási összeget jelent. 
Megjegyzem, hogy a jelen helyzet fenntartása 
esetén, amennyiben a telekalakítási 
meghiúsul a tulajdonomban álló 
ingatlanokkal kapcsolatosan, úgy az út 
kiszélesítése sem tud megvalósulni, ami 
kihatással lehet a módosítással eddigiekben 
érintett terület átminősítésére is. 
Javaslom mindezek miatt a Klisovác utcának, 
illetve az annak két oldalán fekvő ingatlanok 
helyzetének egységes szempontok szerinti 
rendezését, valamint a Klisovác utca és 
patakpart közötti terület belterületbe 
vonását. A beterületbe vonás az 
Önkormányzat által létesített közművek és a 
tervben szereplő út nagyobb kihasználtságát 
is eredményezné. 

 

Budapest, 2022.02.11 


