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Kérem, levelében hivatkozzon ügyiratszámunkra!  

 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 

 

Köszönettel vettem tárgyi településrendezési eszköz készítésére vonatkozó megkeresését, melyre 

hivatkozott számú levele alapján a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Trk.) felhatalmazása alapján 

az alábbi záró szakmai véleményt adom.  

  

Budapest Főváros XX. kerület Önkormányzatának polgármestere KP/1307-6/2021 iktatószámú, 2021. 

április 15-i keltű levelében kezdeményezte a végső véleményezési szakasz lefolytatását tárgyi 

településrendezési eszközzel kapcsolatban.  

 

A végső szakmai véleményezési szakaszban a Trk. 40. § (1) bekezdés szerint hiánytalanul kerültek 

megküldésre a dokumentumok, így a Trk. 40. § (3) bekezdésében foglaltak szerint záró szakmai 

vélemény adható. 

 

A megküldött dokumentumok alapján a tervezet véleményeztetése a Trk. előírásai alapján, 

egyszerűsített eljárással történt. 

 

A partnerségi egyeztetés Budapest Főváros XX. kerület Önkormányzatának 8/2017. (III. 17.)  

önkormányzati rendeletével jóváhagyott partnerségi egyeztetés szabályaiban foglaltak szerint lezajlott. 

Az egyeztetés során érkezett észrevételek elfogadásáról, illetve el nem fogadásáról Budapest Főváros 
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XX. kerület Képviselő-testülete 137/2021. (IV.1.) sz. határozatában döntött. Az el nem fogadott 

véleményeket a Testület döntéseiben indokolta.  

 

A tervezet egyeztetési eljárásának véleményezési szakaszában az államigazgatási szervek 
megkeresése a Trk. 9. számú mellékletében foglaltak szerint történt. A tervezettel kapcsolatos 
államigazgatási és egyéb szervek véleményeinek tisztázása érdekében a Trk. 39. § (1) bekezdés szerinti 
egyeztető tárgyalás összehívása nem vált szükségessé. 
 

A Trk. 39. § (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban a véleményezést követően a beérkezett 

véleményeket és a jegyzőkönyvet ismertették Budapest Főváros XX. kerület Önkormányzatának 

Képviselő-testületével. Az egyeztetés során érkezett észrevételek elfogadásáról, illetve el nem 

fogadásáról Budapest Főváros XX. kerület Képviselő-testülete szintén a 137/2021. (IV.1.) sz. 

határozatában döntött. Az el nem fogadott véleményeket a Testület döntéseiben indokolta.  

 

A tervezet egyeztetésében a véleményezési szakasz a Trk. 39. § (3) bekezdésében foglaltak szerint 

lezárult a fent jelzett döntések dokumentálásával és közzétételével.  

 

Összefoglalva megállapítható, hogy a tervezet egyeztetése során érkezett véleményekben foglalt 

észrevételek a tervezetben átvezetésre kerültek. 

 

A hatáskörömbe tartozó kérdésekben a tervezettel kapcsolatos jogszabályon alapuló és egyéb 

szakmai észrevételeim 

- Felhívom szíves figyelmét, hogy a véleményezési szakaszban megküldött, BP/1002/00169-

2/2020 ügyiratszámú véleményem hiányosan szerepel a beérkezett dokumentumok között. A 

hiányzó 2. oldalon szereplő észrevételeimet fenntartom.  

 

- A módosító rendelettervezet 2. § -ának átfogalmazását javaslom. Amennyiben a tűzfal 

legnagyobb magasságának meghatározása a cél, kérem a „magasan” szó helyett a „magas” szó 

alkalmazását. 

 

- Az OTÉK 34. § (1) bekezdése szerint a telek beépítési módja lehet szabadonálló, oldalhatáron 

álló, ikres vagy zártsorú. „Igazodó” beépítési mód az OTÉK szerint nem létezik. Kérem a 

módosító rendelet 9. §-ának javítását.  

 

- A Trk, 11. § értelmében egy területre csak egy településrendezési eszköz, és annak 

mellékleteként egy szabályozási terv lehet hatályban. Kérem, hogy a jelen módosításban 

szereplő szabályozási tervi módosítások, illetve a korábbi módosítások eredményeként létrejött 

módosítások az eredeti kerületi építési szabályzat 1.a mellékleteként elfogadott, teljes kerületre 

hatályos szabályozási terven kerüljenek átvezetésre, és csak ez az egy melléklet legyen 

hatályos. Ennek értelmében kérem a módosító rendelettervezet 7. §-ának átfogalmazását 

úgy, hogy a 2.a melléklet kiegészítése helyett az 1.a (eltérő helyeken 2.a) melléklet, a 

szabályozási terv tárgyi tervezési terület tekintetében jelen módosító rendelet 1. és 2. 

melléklete szerint módosul. Ennek hiányában komoly jogbizonytalanságot okoz az, hogy a 

hatályban lévő eredeti szabályozási terv és az egy-egy területre készült módosítás más 

szabályozási tartalommal egyszerre hatályban van. 

 

- Felhívom szíves figyelmét, hogy az OTÉK 42. §  2021. április 22-től hatályos módosítása szerint 

a helyi építési szabályzat rendelkezhet a telken elhelyezendő személygépkocsik számáról. 

Amennyiben a HÉSZ nem rendelkezik, az OTÉK 4. mellékletének fent jelzett módosítása alapján  

lakó és üdülő rendeltetés esetében nincs előírás a parkolók számára vonatkozóan. A 42. § (2a) 

bekezdése szerint ezen rendeltetések esetében a helyi építési szabályzat maximum egy 
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gépkocsi elhelyezését írhatja elő. Ennek értelmében megfontolásra javaslom a kerületi építési 

szabályzat 4. mellékletének mód. rendelet 8. § szerinti módosításában foglaltak átgondolását.  

 

A tervezettel kapcsolatban záró szakmai véleményemben további észrevételt nem teszek, de felhívom 

szíves figyelmét arra, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 2.§ (4) bekezdés b) pontja 

értelmében az önkormányzat Képviselő-testülete által alkotott rendeletnek illeszkednie kell a jogrendszer 

egységébe. 

Tárgyi településrendezési eszköz elfogadása, és hatálybalépése a Trk. 43. § (1) bekezdés c) pontjában 

foglalt előírás szerint történhet. A településrendezési eszköz elfogadását követően a Trk. 43. § (2) 

bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni. 

Kérem, hogy szíveskedjen intézkedni a jóváhagyott településrendezési eszköz egy hitelesített 

papíralapú, valamint egy digitális példányának megküldéséről a Trk. 43. § (3) bekezdés szerinti szakmai 

vizsgálat és irattári elhelyezés céljából Irodám részére. 

 

Felhívom szíves figyelmét, hogy a jóváhagyott településrendezési eszköz Étv. 8. § (4) bekezdés szerinti 

nyilvánosságáról a Polgármesternek gondoskodnia kell. 

Budapest, Dátum a digitális aláírás szerint. 

 

Tisztelettel: 

 

Dr. Sára Botond 

Kormánymegbízott megbízásából 

 

 

 

 

      Iványi Gyöngyvér 

                                 Állami Főépítész 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erről értesül: 

1.) Címzett 

2.) Budapest Főváros Kormányhivatala, Törvényességi Felügyeleti Főosztály 

3.) Irattár 
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