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A Képviselő-testület 2019. november 27.-i ülésére 
 

Tárgy: A 2143 Kistarcsa, 488 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan a településrendezési 
eszközök módosítása ügyében a helyi építési szabályzatot módosító rendelet megalkotása 

Érintett bizottság: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület/Bizottság! 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 127/2019. (V.29.) számú határozata 
(1. sz. melléklet) alapján előkészítésre került Kistarcsa Város településrendezési eszközeinek 
eseti módosítása (2. sz. melléklet), a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: Trk) 42. §-a szerinti tárgyalásos eljárás keretén belül.  
 
A módosítás értelmében a Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 31/2015. (IX.03.) 
Önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) és a mellékletét képező szabályozási terv a 
2143 Kistarcsa Balczó István – Homokdűlő – Vasút - Móra Ferenc utca – 489/1 hrsz-ú, 489/2 
hrsz-ú és 491 hrsz-ú ingatlanok által határolt tömb területére vonatkozóan új Lke-1* alövezettel 
egészül ki.  
 
A Trk. 29/A.§-a és Kistarcsa Város Önkormányzata a településfejlesztéssel és a 
településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 13/2017 (III.30.)  
rendeletének (a továbbiakban: partnerségi rendelet) 4. § (3) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően a partnerségi egyeztetést a polgármester lezárta. 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntései alapján a módosítási 
javaslatot megküldtük az Állami Főépítésznek végső szakmai véleményezésre. 
 
Az államigazgatási eljárás lezárult, az Állami Főépítész végső szakmai véleménye 2019. 
szeptember 19. napján megérkezett (3.sz. melléklet). A módosítás ellen az Állami Főépítész 
által megkeresett közigazgatási szervek kifogást nem emeltek. Az Állami Főépítész a végső 
szakmai véleményében a 2143 Kistarcsa Balczó István – Homokdűlő – Vasút - Móra Ferenc 
utca – 489/1 hrsz-ú, 489/2 hrsz-ú és 491 hrsz-ú ingatlanok területére vonatkozóan 
kezdeményezett változások ellen kifogást nem emelt.  
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A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése szerint a jogszabály 
előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes 
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes 
hatásvizsgálat eredményéről, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-
testületét tájékoztatni kell. 
 
Ugyanezen paragrafus (2) bekezdése előírja, hogy a hatásvizsgálat során vizsgálni kell 
a. a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 
ab) környezeti és egészségi következményeit, 
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 
b. a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményeit, és 
c. a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételeket. 
 
A fentiek alapján a Rendelet felülvizsgálatához kapcsolódó hatásvizsgálat eredményei a 
következők: 
aa) Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: 

A módosítással érintett területen a település egyéb területeihez igazodik a beépítés. 
ab) Várható környezeti hatások, egészségi következmények: 
 Nincsen 
ac) Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
 Nincsenek. 
b) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 

A változással érintett ingatlanok fekvése nem teszi lehetővé a telekosztást. Az ingatlanok 
mérete miatt a hatályos szabályozás értelmében a beépítési százalék mértéke miatt 
lehetőség lenne az ingatlan további beépítésére, azonban a rendeltetési egységek száma 
már nem nőhet. Jelenlegi szabályozás mellett a tényleges beépítési százalék nagyon 
alacsony. 
 

c) A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
 Rendelkezésre állnak. 
 
Mindezek figyelembevételével kérem a Képviselő-testülettől rendelet-tervezet elfogadását. 
 

Rendeletalkotás! 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Kistarcsa Város 
Helyi Építési Szabályzatáról szóló 31/2015.(IX.03.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló …/… (…) önkormányzati rendeletet. 
 
A rendelet elfogadása minősített többséget igényel. 
 
 
Kistarcsa, 2019. november 13. 
 

Juhász István 
polgármester 


