
Előterjesztés 

6. napirendi pont: Döntés változtatási és/vagy építési tilalmat elrendelő rendelet 

megalkotásának szükségességéről; 

Előadó: Ambrus Gellért polgármester 

 

Tisztelt Képviselő-testület 

 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII törvény 

(továbbiakban: Étv.) 21. §-ának (1)-(3) bekezdései az alábbiak szerint rendelkeznek: 

„20. § (1) Az éríntett területe 

a, változtatási tilalom rendelhető el a helyi építési szabályzat készítésének időszakára annak 

hatálybalépéséig, 

b, telekalakítási, illetve építési tilalom rendelhető el, 

ba, a településrendezési feladatok megvalósítása, végrehajtása, továbbá a természeti, 

környezeti veszélyeztetettség megelőzése, 

bb, a természet-, illetve a környezet védelméről szóló törvényekben foglaltak érvényre 

juttatása érdekében. 

(2) A tilalmat a feltétlenül szükséges mértékre és időtartamra kell korlátozni, s azt 

haladéktalanul meg kell szüntetni, ha az elrendelésének alapjául szolgáló okok már nem 

állnak fenn. a tilalmak felülvizsgálatát a helyi építési szabályzat felülvizsgálatával együtt el 

kell végezni. 

(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.” 

Fentiek alapján változtatási és/vagy építési tilalmat lehet elrendelni rendeletben, valamely 

területre a szabályozási terv jóváhagyásáig. 

A jogszabály adta lehetőségre, Vámosszabadi Község új helyi építési szabályzat készítésének 

időszakára a rendelet 1. számú mellékletében meghatározott helyrajzi számú ingatlanokra 

változtatási és építési tilalom elrendelését javaslom. A változtatási tilalommal érintett 

ingatlanok Sárás II.-n illetve Szitásdobom lennének kijelölve, a fejlesztési érdekek indokolják 

a jelenlegi állapot fenntartását. 

A változtatási tilalom alá eső területen – jogszabályban meghatározott kivételével – telket 

alakítani, új építmény létesíteni, meglévő építményt alakítani, bővíteni, továbbá elbontani, 

illetőleg más építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött értéknövelő változtatást 

végrehajtani nem szabad. 

Vámosszabadi, 2019. január 21. 

      Ambrus Gellért s.k. 



 

 

 

 

 



 



Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testületének  

…/2019. (…..) rendelete  

egyes ingatlanokat érintő változtatási tilalom elrendeléséről. 

 

 

 

Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 20.§ (1) bekezdés a, pontjában 

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a, pontjában, valamint a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 

1., pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 

 

1.§ 

 

A rendelet hatálya a rendelet 1. számú mellékletében meghatározott ingatlanokra terjed ki. 

 

2.§ 

 

Vámosszabadi Község Önkormányzatának a rendelet 1. számú mellékletében meghatározott 

ingatlanokra változtatási tilalmat rendel el, a Vámosszabadi Község „új” Helyi Építési 

Szabályzatról szóló rendelet hatályba lépéséig. 

 

3.§ 

 

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

Vámosszabadi, 2019.  

 


