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Képviselő i önálló indítvány

2009. évi	 törvény

az épített környezet alakításáról és védelmér ő l szóló 1997. évi LXXVIII. törvény ,
valamint a kisajátításról szóló 2007 . évi CXXIII. törvény módosításáró l

1 .§

Az épített környezet alakításáról és védelmér ő l szóló 1997 . évi LXXVIII . törvény 30 .§ (4)
bekezdésének második mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép :

„ (4) Ha a megvételre vonatkozó megállapodás az erre irányuló kérelemt ől számított hat éven
belül nem jön létre, az ingatlant ki kell sajátítani . ”

2. §

A kisajátításról szóló 2007 . évi CXXIII . törvény 5 . § (2) bekezdése helyébe az alább i
rendelkezés lép :

„ (2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a tulajdonos akkor kérheti a közérdek ű cél
jogosultjának, ennek hiányában az önkormányzatnak a kisajátítási kérelem benyújtásár a
vonatkozó kötelezését, ha az ingatlan adásvételére vonatkozó megállapodás anna k
kezdeményezésétől számított hat éven belül nem jön létre . "

3.§

(1) Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba, és rendelkezései a hatályba lépését
követően indult kisajátítási eljárásokban alkalmazandók .

(2) Ez a törvény a kihirdetését követő napon hatályát veszti .

Indokolás

Az épített környezet alakításáról és védelmér ől szóló 1997. évi LXXVIII . törvény (a
továbbiakban: Etv.) 30. § (4) bekezdése szerint, ha az ingatlan rendeltetését a helyi építési
szabályzat, illető leg a szabályozási terv valamely később megvalósítandó - jogszabályba n
megállapított - olyan közérdekű célban határozza meg, amelynek megvalósítása a
tulajdonostól nem várható el, és ez a tulajdonosi és építési jogokat korlátozza, a tulajdonos a
közérdekű cél kedvezményezettjétől, illetőleg ennek hiányában a település i
önkormányzattól követelheti az ingatlan megvételét . Ha a megvételre vonatkozó
megállapodás az erre irányuló kérelemtő l számított három éven belül nem jön létre, az
ingatlant ki kell sajátítani .
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Az Étv. fenti rendelkezésével összhangban mondja ki a kísajátításról szóló 2007 . évi CXXIII .
törvény (a továbbiakban : Kisajátítási tv .) 5 . § (1) bekezdés b .) pontja, hogy ebben az esetben
az ingatlan megvásárlása és kisajátítása kezdeményezésének joga az ingatlan tulajdonosát i s
megilleti . Ugyanezen jogszabályhely (2) bekezdése értelmében a tulajdonos akkor kérheti a
közérdekű cél jogosultjának, ennek hiányában az önkormányzatnak a kisajátítási kérele m
benyújtására vonatkozó kötelezését, ha az ingatlan adásvételére vonatkozó megállapodá s
annak kezdeményezésétő l számított három éven belül nem jön létre .

A helyi önkormányzatok alapvető rendeltetése a működési területükön elő népesség
fenntartható, a kor követelményeivel összhangban álló életkörülményeinek fejlesztése és a
közszolgáltatások biztosítása . Ezt a funkciót szolgálják a különböző fejlesztési tervek,
amelyeknek térbeli és műszaki megjelenítését a helyi építési szabályzatok, valamint azok rajz i
mellékletei, a településrendezési tervek szolgálják, és amelyeket a helyi önkormányzato k
rendeletben fogadnak el .

A településrendezési eszközök kidolgozásának során az érintett önkormányzatok rendkívül
sokoldalú kihívásokkal szembesülnek, hiszen a jogalkotási folyamat keretében figyelemme l
kell lenniük nem csak a település helyi érdekeinek előmozdítására, hanem azoknak az
országos és a térségi fejlesztési érdekekkel való összhangjának megteremtésére is . Miközben
a fenntartható településfejlődés érdekében állandó alkalmazkodási képességgel kel l
rendelkezniük a folyamatos befektetői igényeknek a településrendezési eszközökben való
megjelenítésére, azt csak úgy tehetik meg, hogy eközben a rendezési feladato k
végrehajtásával bekövetkező változások az érintett lakosság életkörülményeiben ,
értékrendjében és szociális helyzetében a lehető legkevesebb hátrányos következmény t
eredményezzék . Mindemellett a településtervezésben gondolni kell a változó demográfiai
folyamatokra, az épített és természeti környezet értékeinek megóvására, a környezet
elemeinek védelmére is .

Ebbő l következően az építés rendjét a fenti sajátosságoknak megfelel ően megállapító é s
biztosító helyi építési szabályzat, mint települési önkormányzati rendelet, egy rendkívü l
hosszadalmas egyeztetési eljárás eredményeként léphet csak hatályba . Legalább ugyanennyire
sok időt vesz igénybe a hosszú távú célok megvalósítása, amely miatt a kisajátítá s
végrehajtása érdekében a szóban forgó jogszabályokban rögzített határid ők igen rövidnek
bizonyulnak és azok módosítása indokolt.

Az Etv . 30. § (6) bekezdése alapján a kártalanítást az köteles megfizetni, akinek az érdekébe n
a korlátozás történt. Ha nem határozzák meg azt, akinek az érdekében a korlátozás történt, a
kártalanítási kötelezettség a települési önkormányzatot terheli .
Tekintettel arra, hogy csak igen kevés esetben határozható meg pontosan az, hogy a
korlátozás kinek az érdekében történik, a kártalanítás terhe végső soron az önkormányzatokr a
marad. Ugyanígy az önkormányzatokat terheli a kisajátítás költsége akkor is, ha a helyi építés i
szabályzatban, illető leg a szabályozási tervben egy adott ingatlanra vonatkozó korlátozáso k
elő írása valamely magasabb szintű jogszabály előírásainak való megfelelés érdekében történik
(pl: kötelező véderdő sáv kialakítása, környezetvédelmi okokból építési korlátozások el ő írása
meghatározott területeken stb .) . A központi költségvetésből a helyi népképviseleti szervek
ezekben az esetekben semmilyen támogatást nem kapnak, annak ellenére sem, hogy az
előírásokat nem saját fejlesztési céljaik megvalósítása érdekében jelenítik meg a
településrendezési eszközökben .
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Mindezeken túl, az önkormányzatoknak településrendezési feladataik mellett rendkívül so k
olyan kötelezettséget is teljesíteniük kell, mely pénzügyi konzekvenciákkal jár, és amely
tendencia az utóbbi időben az országban bekövetkezett társadalmi-gazdasági változások álta l
megkövetelt igények és elvárások következtében csak erősödik.
Ezért rendkívül méltánytalan az, hogy az Étv . egy igen rövid, mindössze 3 éves határidő t
állapít meg a kisajátítási kártalanítás teljesítésére .

Fentiek alapján, álláspontunk szerint indokolt lenne, hogy legalább 6 éves id ő tartamot
állapítsanak meg a jogszabályok, hiszen a kisajátítások végrehajtására az önkormányzatok
kellő anyagi fedezettel nem rendelkeznek . Az Étv .-ben, valamint a Kisajátítási tv-ben rögzítet t
3 éves határidő ezért a gyakorlatban a helyi építési szabályzatok rendszeres módosítását
igényli annak érdekében, hogy elkerülhet ő legyen a konfliktus az ingatlanok tulajdonosaival ,
mellyel viszont a közérdekű cél megvalósítása kerülhet veszélybe . A helyi rendeletek
módosítása viszont ismételten a már részletezett hosszadalmas véleményeztetési eljárá s
lefolytatását indukálja, melynek többletfeladatai megint csak a települési önkormányzatokná l
jelentkeznek, azok anyagi terheivel együtt .

Ennek megfelel ően a javaslat az Étv . 30. § (4) bekezdésében, valamint a Kisajátítási tv . 5 . §
(2) bekezdésében foglalt 3 éves határidőnek 6 évre történő módosítását tartalmazza .

Budapest, 2009 . áprili s
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