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Tisztelt Képviselő-testület!      

 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) 

bekezdés értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-

testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, 

illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 

 

Fentiek alapján az előterjesztés készítője azzal a kéréssel fordult hozzám, hogy a 

Katasztrófavédelmi törvényben biztosított jogkörömben eljárva – tekintettel arra, hogy 

az előterjesztésben említett beruházások megvalósításának érdekében ez év végére 

építési engedélyezési tervekkel kell rendelkezni, melyek előfeltétele a vonatkozó építési és 

településképi előírások módosítása, az alábbi előterjesztésben foglaltak alapján 

rendkívüli ülés keretében – hozzam meg a szükséges döntéseket. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Magyarország Kormánya 250/2020. (V. 28.) Korm. rendeletével döntött - többek között - 

arról, hogy nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata fejlesztési programja keretében megvalósuló 

beruházások közül a Soroksári Rendőrkapitányság kialakítását, egy új Polgármesteri Hivatal 

és Kormányablak épületének kialakítását, valamint új szakorvosi rendelő épület 

megvalósítását. Ezen felsorolt beruházások a Hősök tere vasútállomás felőli végén található 

ingatlanok területén kerülnek megvalósításra. Soroksár integrált településfejlesztési 

stratégiájában (ITS) kulcsprojektként szerepel a soroksári vasútállomás és környékének 

fejlesztése. A tervezett épületek megvalósításával, valamint a beruházásokat összekapcsoló tér 

rendezésével egy új intézményi kerületközpont jöhet létre. 

Az érintett területre, egészen pontosan a Hősök-tere Szitás utca - MÁV Budapest -Kelebiai 

vasútvonal közötti részére, valamint az Arany János utca - Nádor Ödön utca, Sürgöny utca - 

Láng Endre utca által körölhatárolt területre fejlesztési koncepcióterv készült. A 

koncepcióterv része volt egy beépítési javaslat és egy közterületalakítási terv, melyek legfőbb 

célja az volt, hogy a területen tervezett különálló építési fejlesztéseket egységes koncepció 

részeként összehangolja, a megvalósítás ütemezett kialakítását biztosítsa, és nem utolsósorban 

a hatályos településrendezési előírásoknak és településképi követelményeknek való 

megfelelést megvizsgálja. 

 

A koncepciótervben rögzített lényegi megállapítások az alábbiakban összegezhetők: 

A Rendőrség épülete a 185611/1 hrsz-ú telekre engedélyes és kiviteli tervekkel rendelkezik, 

azonban időközben a különböző szakági, rendvédelmi előírások változása miatt további 

helységek, irodák kialakításának igénye merült fel, ez a jelenleg megengedett 4 szint helyett 

további 1 szint biztosításával, valamint a szintterületi mutató megemelésével kezelhető. A 

szomszédos, 185611/2 hrsz-ú telken építendő orvosi rendelőintézetben tervezett egészségügyi 

rendeltetések pontosításával/meghatározásával hasonló többlet beépítési igények jelentkeztek, 

ezért a jelenleg érvényes építési előírásokat emiatt is módosítani kell. További nehézség, hogy 

a szükséges parkolóhelyek egyik telken sem biztosíthatók, ezért a Polgármesteri Hivatal 

épületéhez kapcsolódóan tervezett parkolóházat is igénybe kell venni erre a célra. A városi tér 

kialakíthatóságának igényét az annak területén jelölt Zkp (közpark) övezet megszüntetésével 

és helyette Köt-XXIII-2 jelű kiszolgáló út övezetbe sorolásával javasolt feloldani a hatályos 

szabályozási tervlapon jelölt közparkot észak és dél irányból keretező övezeti besorolással 

azonosan. Határozott igény van a központban egy vendéglátó egység kialakítására. A városi 
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téren elhelyezhető épület(ek) és köztéri berendezési műtárgyak elhelyezésének lehetőségét 

egyrészt a szabályozási tervlapon jelölendő építési hely meghatározással, valamint szöveges 

építési előírások rögzítésével kell segíteni a kávézó, vendéglátó, szolgáltató épület(ek) 

létesítésének jogszabályi megalapozására. 

 

Az ismertetett program alapján az alábbiakban felsorolt szabályok felülvizsgálatával 

szükséges az összhang megteremtése a településrendezési előírások vonatkozásában: 

• beépítési mód a rendőrség és az orvosi rendelőintézet esetében, 

• építési helyet meghatározó elő-, oldal-, és hátsókerti méretek mindhárom épület 

esetében, 

• a beépítés paraméterei az épületmagasság, szintterületi mutató és zöldfelületi 

minimum érték vonatkozásában a rendőrség és az orvosi rendelőintézet esetében, 

• a zöldfelületi minimum érték vonatkozásában a közpark besorolással érintett területen, 

• telken belüli parkolóhelyek egyedi biztosítása a rendőrség és az orvosi rendelőintézet 

esetében. 

 

Az építési előírásokon kívül a településkép védelméről szóló 35/2017. (XII.15.) 

önkormányzati rendelettel (továbbiakban: TKR) elfogadott településképi követelmények 

vonatkozásában is módosítások szükségesek: 

• a megengedett szintszámok tekintetében a rendőrség és az orvosi rendelőintézet 

esetében, 

• a tetőformák kialakítása tekintetében a Polgármesteri Hivatal és a hozzá kapcsolódó 

parkolóház esetében, 

• a Polgármesteri Hivatal és az orvosi rendelőintézet épületének megengedett hosszára 

vonatkozó általános kerületi előírások tekintetében, 

• a tervezett közösségi téren javasolt zöldfelület kialakítás és zöld térfal biztosítása 

érdekében. 

 

A fent leírtak alapján tehát az előterjesztésben érintett terület vonatkozásában szükséges a 

hatályos településrendezési előírások módosítása. 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 településrendezési előírások 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.  
 

„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 főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és 

megyei kormányhivatalnál, amely 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. 
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(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, 

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; 

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. 

(8) A kiemelt nemzeti emlékhely és településkép-védelmi környezetének területét és a 

területhez közvetlenül kapcsolódó területet érintő településrendezési eszköz egyeztetése 

során a kiemelt nemzeti emlékhely és településkép-védelmi környezetének településkép 

védelméről és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 

kormányrendeletben foglalt településrendezési eszközök egyeztetésére vonatkozó 

szabályokat is alkalmazni kell. 

(9) A településrendezési eszköz készítése, módosítása során a 9. melléklet 17. pontja szerinti 

örökségvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal véleményében - 

szakmai indokolással ellátva, a műemlék vagy műemléki terület védelme érdekében - az 
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OTÉK-ban és a hatályos helyi építési szabályzatnál foglaltaknál szigorúbb 

településrendezési és beépítési követelmények megállapítására is javaslatot tehet. Ha a 

polgármester a megállapítani javasolt követelménnyel nem ért egyet, a 38/A. § szerint jár 

el.”  
 

A Korm. rendelet 32. § (6) bekezdés a) pontja alapján (mivel nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításáról van szó) gyorsabban befejezhető a 

véleményezési eljárás, vagyis elég tárgyalásos eljárást lefolytatni abban az esetben, ha a 

hatályos településrendezési előírásokat módosítjuk.  

 

Tekintettel arra, hogy a településrendezési előírások módosításán túlmenően a fent leírtak 

okán a településképi követelmények pontosítása, módosítása is indokolt, ezért a TKR és 

esetleg az annak alátámasztásául szolgáló településképi arculati kézikönyv (továbbiakban: 

TAK) felülvizsgálata is szükséges. Részben ezért, részben az időközben történt 

jogszabályváltozások miatt (2021. március 1-től már nem csak a reklámhordozók elhelyezése 

esetén, hanem az építményen belüli rendeltetési egység rendeltetésének és a rendeltetési 

egységek számának megváltoztatása esetén is kötelező lesz településképi bejelentési eljárást 

lefolytatni), a kerületi építési szabályzat (továbbiakban: KÉSZ) módosításával párhuzamosan 

elengedhetetlen a hatályos TAK, valamint a TKR felülvizsgálata, a vonatkozó véleményezési 

eljárások lefolytatása. Javasoljuk, hogy a KÉSZ módosításával párhuzamosan történjen meg 

ezen anyagok felülvizsgálata, és szükség esetén kerüljön sor a TAK és a TKR módosítására. 

 

Az előterjesztésben szereplő határozati javaslat - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel - a 

Katasztrófavédelmi törvény hivatkozott rendelkezésének megfelelően készült.  

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) 

bekezdés értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-

testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, 

illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Polgármester Úrtól, hogy a Katasztrófavédelmi törvényben 

biztosított jogkörében eljárva - az előterjesztésben foglaltak alapján – szíveskedjék döntését 

meghozni. 

 

A KATASZTRÓFAVÉDELEMRŐL ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ EGYES 

TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXXVIII. TÖRVÉNY 46. § (4) 

BEKEZDÉSE ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT HATÁROZATI JAVASLATOK: 

 

1. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének ...../2021. 

(II. 23.) határozata a Hősök terei új intézményközpont kialakítása érdekében szükséges 

településrendezési előírások módosításával kapcsolatos döntéséről 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy 

 

I. elkészítteti a kerületi építési szabályzat (a továbbiakban: KÉSZ) módosítását a Hősök terei 

új intézményközpont kialakítása érdekében, 
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II. megteszi a szükséges intézkedéseket a terv kidolgozását illetően, továbbá 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 lefolytatja, majd ezt követően 

III. a KÉSZ módosításáról szóló rendelet-tervezetet a Képviselő-testület elé terjeszti. 

Határidő: 2021. június 30.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

2. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének ...../2021. 

(II. 23.) határozata a Soroksár településképi arculati kézikönyv, valamint településképi 

rendelet módosítási eljárásának lefolytatásáról 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy 

I. a Hősök terei új intézményközpont kialakítása okán, valamint a jogszabályváltozások miatt 

elkészítteti Soroksár településképi arculati kézikönyvének, valamint településképi 

rendeletének felülvizsgálatát.  

II. Soroksár településképi arculati kézikönyvének, valamint településképi rendeletének 

módosítására vonatkozóan 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 lefolytatja, majd ezt követően 

III. Soroksár településképi arculati kézikönyvének módosításáról szóló határozat-tervezetet, 

valamint településképi rendeletének módosításáról szóló rendeletet-tervezetet a Képviselő-

testület elé terjeszti. 

Határidő: 2021. június 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

 

Budapest, 2021. február 19. 

 

       Tóth András   

                      főépítész    

          az előterjesztés készítője    

 

Melléklet:   - 1 pld. egyeztető lap 

- beépítési javaslat és közterületalakítási terv 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Fenti előterjesztés alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 

biztosított jogkörben eljárva a szükséges döntéseket 2021. február 23. napján 

meghozom. 

 

 

         Bese Ferenc 

         polgármester 

          előterjesztő 
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Egyeztető lap 

 

a „Javaslat a kerületi építési szabályzat módosításának elkészítésére  

(Hősök terei új intézményközpont kialakítása érdekében)” című előterjesztéshez 

 

 

1. Az előterjesztés egyeztetve: Kisné Stark Viola Beruházási és Vagyonkezelési 

Osztály, osztályvezető 

 

Észrevételt nem teszek. 

 

 

Budapest, 2021. február 22.      …………………………… 

            Kisné Stark Viola 

         aláírás 

 

 
 

 


