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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Amint arról a Képviselő-testület 2020. augusztus 11. napján megtartott ülésén tájékoztattam a  

Tisztelt Képviselő-testületet, kerületünk központi részében olyan beruházás megvalósítását 

tervezik, melynek megvalósulása esetén várható, hogy a kertvárosias lakóterületi környezetre 

a nem kívánt, kerületközpontba nem való rendeltetés, használati mód zavaró hatással lesz. 

 

Tekintettel arra, hogy a még megvalósítás előtt álló beruházással kapcsolatban már több 

lakossági panasz is eljutott Hivatalunkhoz, indokolt a kerületi (helyi) építési szabályzat 

(továbbiakban: KÉSZ) rendelkezéseinek módosítása.  
 

Változtatási tilalom elrendelésének feltétele, hogy írásos megállapodás legyen a KÉSZ 

módosítására vonatkozóan; tekintettel a kialakult helyzetre és az események felgyorsulására, 

megállapodást kötöttem a helyi KÉSZ-t eddigiekben is előkészítő KASIB Zrt-vel, amely 

megállapodás utólagos képviselő-testületi jóváhagyása szükséges. 
 

Változtatási tilalom az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 

törvény 21-22. §-ában foglaltak alapján elrendelhető. 

 

„21. § (1) A helyi építési szabályzat készítésére vonatkozó írásos megállapodás megléte 

esetén a helyi építési szabályzat készítésének időszakára azok hatálybalépéséig, de 

legfeljebb három évig az érintett területre a települési önkormányzat rendelettel 

változtatási tilalmat írhat elő. 

(2) A változtatási tilalom - ha az azt elrendelő önkormányzati rendelet rövidebb időről 

nem rendelkezik - három év eltelte után külön rendelkezés nélkül megszűnik. 

22. § (1) A változtatási tilalom alá eső területen - a 20. § (7) bekezdésében foglalt esetek 

kivételével - telket alakítani, új építményt létesíteni, meglévő építményt átalakítani, 

bővíteni, továbbá elbontani, illetőleg más, építésügyi hatósági engedélyhez nem 

kötött értéknövelő változtatást végrehajtani nem szabad.” 

 

„20. § (7) A tilalom nem terjed ki: 

a) a tilalom hatálybalépésekor hatályos építésügyi hatósági engedéllyel megvalósuló 

építési javítási-karbantartási és a jogszabályokban megengedett más építési 

munkákra, valamint a 33/A. § szerinti egyszerű bejelentés alapján megkezdett 

tevékenységre, 

b) a korábban gyakorolt használat folytatására, 

c) az állékonyságot, életet és egészséget, köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 

kármegelőzési, kárelhárítási tevékenységre, továbbá 

d) az a) pont szerinti, hatósági engedélyhez kötött építési munkáknak a 

településrendezési követelményeket nem érintő módosítására irányuló építésügyi 

hatósági engedélyezési eljárásra, 

e) a honvédelmi és katonai célú területre, 

f) tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet esetén a nemzetbiztonsági célú építmények 

elhelyezésére szolgáló területre.” 
 

A kerületi építési szabályok megváltoztatására vonatkozó településrendezési tervezési 

szerződés aláírásra került. A KÉSZ módosításához a Képviselő-testület döntése szükséges.  

 

A KÉSZ módosítása a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. §-a figyelembevételével 

történhet.  
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„32. § (1) A településrendezési eszközök egyeztetési eljárása e rendeletben meghatározottak 

szerint lehet: 

a) teljes, 

b) egyszerűsített,  

c) tárgyalásos vagy 

d) állami főépítészi 

eljárás. 

(2) Az eljárás típusának meghatározása e rendeletben foglalt követelmények szerint történik, a 

településrendezési eszközök kidolgozását vagy módosítását megelőzően. Amennyiben az 

eljárás típusa nem határozható meg egyértelműen, a polgármester egyeztetést kezdeményez 

a kérdés eldöntésének érdekében az állami főépítésznél, aki az egyeztetés alapján 

javaslatot tesz az eljárás típusára. 

(3) Településrendezési eszköz készítése és módosítása során - a (4)-(6a) bekezdésben 

meghatározott esetek kivételével - teljes eljárást kell lefolytatni. 

(4) A településrendezési eszköz egyeztetése történhet az egyszerűsített eljárás szerint, 

amennyiben a településrendezési eszköz módosítása során az alábbi feltételek egyaránt 

teljesülnek: 

a) a településszerkezetet meghatározó műszaki infrastruktúra főhálózat nem változik, 

b) nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése, kivéve, ha a képviselő-testület 

döntésében a módosítást gazdaságfejlesztő beruházás megvalósulása érdekében 

támogatja és az legalább 15 új munkahely megteremtését biztosítja, 

c) nem történik zöld, vízgazdálkodási, erdő- és természetközeli terület megszüntetése. 

(5) A (4) bekezdésben foglaltakon túl a településrendezési eszköz egyeztetése történhet az 

egyszerűsített eljárás szerint, ha az Étv. 6. § (2) bekezdése szerint kerül sor a 

településrendezési eszköz készítésére vagy módosítására. 

(6) A településrendezési eszköz egyeztetése tárgyalásos eljárás szerint történik, amennyiben a 

településrendezési eszköz készítése vagy módosítása 

a) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának 

gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló törvény hatálya alá tartozó ügy tárgyát képező 

építési beruházás megvalósítása miatt indokolt, 

b) a Kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet esetén, az érintett településen a 

veszélyhelyzet következményeinek a felszámolása vagy a további, közvetlenül fenyegető 

veszélyhelyzet megelőzése miatt indokolt, vagy 

c) a képviselő-testület döntésével kiemelt fejlesztési területté nyilvánított területen, 

beruházás megvalósítása miatt indokolt. 

(6a) A településrendezési eszköz egyeztetése állami főépítészi eljárás szerint történik, 

amennyiben a településrendezési eszköz módosítása 

a) magasabb szintű jogszabályi változás átvezetése, érvényesítése, valamint jogszabályi 

harmonizáció érdekében történik, a 28. § (4) bekezdésében foglalt eset kivételével; 

b) elírás javítása, rajzi feldolgozásból, méretarányból adódó pontatlanság javítása 

érdekében történik; 

c) helyi építési szabályzatban meghatározott szabályozási elem pontosítása érdekében 

történik, az alábbi esetekben: 

ca) szabályozási vonal kialakult állapotnak megfelelő módosítása, vagy szabályozási vonal 

vonalvezetésének módosítása, amely következtében a szabályozási szélesség nem 

csökken, vagy a már meglévő közterület szabályozási szélességének csökkentése 10%-

nál kisebb mértékű és a megmaradó szabályozási szélesség legalább 12 méter, amely a 

településszerkezeti terv módosítását nem teszi szükségessé, 

cb) övezet, építési övezet határának a módosítása, amely a településszerkezeti terv 

módosítását nem teszi szükségessé, vagy 

cc) építési hely, építési határvonal vagy építési vonal módosítása; 



 4 

d) helyi építési szabályzatban meghatározott előírás pontosítása érdekében történik az 

építési helyet meghatározó előírás módosítása; vagy 

e) a településképi rendelettel történő összhang megteremtése érdekében történik. 

(7) Az önkormányzat bármely koncepció, stratégia és településrendezési eszköz készítése 

során alkalmazhatja a teljes eljárást, valamint indíthatja az eljárást az előzetes 

tájékoztatási szakasz kezdeményezésével.” 

 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § (2) 

bekezdésének b) pontja alapján a helyi építési szabályzatot a kerületi Képviselő-testület 

dolgoztatja ki és állapítja meg.  
 

A fentiek figyelembevételével kérem a Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslat alapján 

a KÉSZ módosításához szükséges véleményezési eljárás lefolytatását, valamint a változtatási 

tilalomról szóló rendelet megalkotását támogatni szíveskedjenek.  

 

Határozati javaslat: 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 

……/2020. (IX.15.) határozata a kerületi építési szabályzat módosításával kapcsolatos 

döntéséről 
 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. utólag jóváhagyja a Polgármester által megkötött és a Tárcsás utca – Szabóky Rezső utca – 

Kaláris utca – Láng Endre utca által határolt területre vonatkozó kerületi építési szabályok 

módosítására vonatkozó, jelen határozathoz mellékletként csatolt megállapodást. 

II. felkéri a polgármestert, hogy a kerületi építési szabályzat módosításának vonatkozásában a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti véleményezési eljárást 

folytassa le. 
 

Határidő: 2021. december 31.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 
 

A Képviselő-testület az előterjesztést döntési hatáskörben tárgyalja, a határozati javaslat 

elfogadása egyszerű többséget, a rendelet-tervezet elfogadása Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 50. §-a alapján minősített többséget 

igényel.  

 

Budapest, 2020. szeptember 3. 

 

 

 

 

 Tóth András         Bese Ferenc 

                főépítész        polgármester 

    az előterjesztés készítője        előterjesztő 
 

Melléklet:   - rendelet-tervezet 

- a rendelethez készített hatásvizsgálati lap 


