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A Házszabály 94 .§ . (1 .) bekezdése és a 102. § (1 .) bekezdése alapján

„ A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól" szóló,
2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosítását

indítványozó T/15886 . sorszámú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztem elő :

Indítványozom a 317§ kiegészítését az alábbi szöveggel :

„ 317. § Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997 . évi LXXVIII .
törvény (a továbbiakban: Étv.) 20. §-ának (3) és (4) bekezdése helyébe a következő

rendelkezések lépnek :

„(3) A településrendezési feladatok megvalósulása érdekében az önkormányzati

rendelettel elrendelt tilalomról, korlátozásról, vagy ezek megszüntetéséről - a

változtatási tilalom kivételével - a települési önkormányzat képviselő-testülete (a

fővárosban a fővárosi önkormányzat közgyűlése, illetőleg a kerületi önkormányzat

képviselő-testülete) a főjegyző, illetőleg a jegyző útján tájékoztatja az érintetteket .

(4) A természeti, és a környezeti veszélyeztetettség megelőzése érdekében -

törvényben meghatározott esetekben - az arra hatáskörrel rendelkező közigazgatási

szerv rendeli el határozattal a telekalakítási, illetőleg az építési tilalmat . A határozatról

Módosító javaslat.



az érintett ügyfeleken kívül tájékoztatni kell az érintett települési önkormányzatot és a

területileg illetékes építésügyi hatóságot is . Beépített területen az építési tilalom legfeliebb öt

évre rendelhető el" .

Indoklás

A főváros XII . kerületében, Csillebércen többszán hektárnyi terület épület-tulajdonosai

55 év óta nem kapnak leromlott épületeik helyrehozására, vagy újak építésére építési

engedélyt. Az üdülőtelep a negyvenes években épült ki, zömében 70 négyszögöles telkeken .

Az ötvenes években azért tiltották meg az új építéseket és a felújításokat, mert az akkori

felfogás szerint csak a burzsoá elemeknek volt hétvégi pihenőházuk . A hatvanas-hetvenes és

nyolcvanas években a Központi Fizikai Kutatóintézetnek, mint stratégiai létesítménynek a

közelsége volt a tilalom oka, 1990 után pedig az, hogy 40 évvel az engedélyek kiadása után

túl kicsinek minősítették a telkeket . Itt kell megjegyeznem, hogy, azért ilyen aprók az itteni

telkek, mert a negyvenes években az úgynevezett II . zsidótörvény tiltotta meg a 70 négyszög-

ölnél nagyobb területű, újonnan vásárolt zsidó földtulajdont . Az akkori embertelen törvények

vétlen áldozatait és utódait teszi felelőssé telkük kicsinységéért a mai fővárosi vezetés, és

értékteleníti el tulajdonukat . Jojállamiságunkkal ellentétesnek érzem beépített területen az

építési és felújítási engedélyek ilyen hosszadalmas, immáron fél évszázada tartó

szüneteltetését. Például az elavult vízvezetékek cseréje építési-engedélyköteles lenne, emiatt

minden évben a rejtett vízelfolyások számláinak kiegyenlítése óriási összegeket követel meg

az itt élőktől . Van olyan lakó, akinek a házát betörők gyújtották fel több, mint egy évtizede -

de nem építhetett a helyébe újat engedély hiányában . Az üszkös telkek maradványai arra

figyelmeztetik az arra járókat, hogy ilyen tartós, 55 éve folyamatos tilalom összefért a

pártállammal, de méltatlan a korunkhoz .

Budapest, 2005 . május 31 .
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