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A Házszabály 94 . § (1) bekezdése 102. § (1) bekezdése alapján a nemzetgazdaságilag kiemel t
építési beruházások megvalósításának el ősegítése érdekében egyes törvények módosításáró l
szóló T/5588 . számú törvényjavaslathoz az Önkormányzati- és területfejlesztési bizottság a
következő

bizottsági módosító javaslato t

terjeszti elő :

A törvényjavaslat 18 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„18. § Az Étv. 53/C. § (6)-(7) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek, és ezzel
egyidejűleg a következ ő (8) – (10) bekezdéssel egészül ki :

„(6) Ha az építésügyi hatósági engedélyezéshez szükséges mellékleteket és dokumentáció t
építésügyi igazgatási szakértő készíti elő és az építtető az építésügyi hatósági engedélykérelm e
benyújtásakor kérelméhez mellékeli az építésügyi igazgatási szakért ő (7) bekezdés szerinti
tartalmú és a kérelem benyújtását legfeljebb 15 nappal megel őzően kelt nyilatkozatát, akkor az
ügyintézési határidő soron kívüli, de legfeljebb 30 nap .

(7) Az építésügyi igazgatási szakértő nyilatkozatában azt tanúsítja, hog y
a) az építésügyi hatósági engedélykérelem és annak mellékletei megfelelnek az e

törvényben és az építményfajta engedélyezésére vonatkozó külön jogszabályban el ő írtaknak ,
b) a 36. § (1) bekezdésében meghatározottak és a tervezett építményre, építés i

tevékenységre külön jogszabályban el ő írt építésügyi követelmények teljesültek ,
c) a szakhatóságok állásfoglalása rendelkezésre áll,
d) az építésügyi hatósági engedélyezéshez szükséges adatok rendelkezésre állnak ,
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e) a bejelentés mellékletét képező dokumentáció tartalmaz a helyszínről, annak
környezetérő l készített minden olyan — jogszabályban meghatározott — dokumentumot, amel y
lehetővé teszi a helyszíni szemle mellőzését, a valós állapot és a tervezett építmény, építési
tevékenység szomszédos telkek beépíthetőségére vonatkozó hatásainak megítélését, a z
illeszkedés követelményeinek megállapítását .

(8) Az építésügyi hatóság határozata - a (9) bekezdésben foglalt eltéréssel - honvédelmi okból
akkor nyilvánítható fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatónak, ha az kiemelt fontosság ú
meglévő honvédelmi területen megvalósuló [beruházásra vonatkozik."] , és a külön
jogszabály szerinti honvédelmi és katonai célú építmény építésügyi hatósági engedélyezésér e
irányul .

(9) A (8) bekezdésben meghatározott esetben a fellebbezést elbíráló hatósá g
a) az ügyfél kérelmére a közérdekre tekintettel, vagy abban az esetben, ha az az ügyfé l
különös méltánylást érdeml ő jogának, vagy jogos érdekének érvényesítése érdekébe n
szükséges, vagy
b) a szakhatóság felügyeleti szervének kérelmért ha az ügyben eljáró építésügyi hatóság a
szakhatóság állásfoglalását figyelmen kívül hagyta, illetve az eljárását mell őzte
a határozat végrehajtását felfüggesztheti .

(10) A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben lehatárolt kiemelt fontosság ú
me . lévő honvédelmi terület övezetében a Ma • ar Köztársasát védelmi ké • esse ei t
alapvetően meghatározó, vagy NATO tagságból ered ő , illetve nemzetközi szerződésben
vállalt	 kötelesség	 teljesítéséhez szükséges honvédelmi és katonai célú építmény
építésügyi hatósági engedélyezési eljárásában
a) elsőfokon az építési tevékenység végzésének helye szerinti települési, fővárosi kerület i
önkormányzat jegyzőj e
b) másodfokon az állami főépítész
településrendezési szakhatóságként vesz részt ."

INDOKOLÁS

A módosító javaslat az Országgyűlés előtt lévő Országos Településrendezési Tervről szóló
2003. évi XXVI. törvényhez érkezett módosító javaslattal egyezően, a „meglévő” szó
beszúrásával pontosítja a területfelhasználási egység fogalmát .

A javaslat biztosítja a kiemelt fontosságú meglév ő honvédelmi terület övezetében (ez 92
települést érint) megvalósuló, a Magyar Köztársaság védelmi képességeit alapvetően
meghatározó, vagy NATO tagságból eredő , illetve nemzetközi szerződésben vállalt kötelesség
teljesítésére hivatott honvédelmi és katonai célú építmény építésügyi hatósági engedélyezés i
eljárásában a településrendezési eszközökkel való összhang megteremtését a szakhatóság i
állásfoglalás kötelező erejénél fogva. A fellebbezést elbíráló hatóság ugyanis dönthet a
határozat végrehajtásának felfüggesztésérő l a szakhatóság felügyeleti szervének kérelmére, h a
az ügyben eljáró építésügyi hatóság a szakhatóság állásfoglalását figyelmen kívül hagyta ,
illetve az eljárását mell őzte . Ezáltal lehetőség nyílik a kiemelt fontosságú meglévő
honvédelmi területeken lévő települések tekintetében a konkrét katonai és honvédelmi építés i
beruházások megvalósításánál a településrendezési érdekek és követelmények érvényre
juttatására .

Budapest, 2008 . május 28 .

Gy. Németh Erzsébet
elnök


	page 1
	page 2

