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Budapest Főváros Kormányhivatalához (a továbbiakban: Kormányhivatal) a
képviseletében eljáró felszámolóbiztos

által
benyújtott, fent hivatkozott számú alkotmányjogi panaszban foglaltakkal kapcsolatosan érkezett végzésében
írt felhívására az alábbiakban tájékoztatom.

felszámoló úr beadvánnyal fordult Budapest Főváros Kormányhivatalához a Budapest
Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Rákospalotai
határút - János utca - Iglói út - József utca által határolt területrészen belül az I-XVl/L-2 és I-XVI/L-3-as
övezetek területére változtatási tilalom elrendeléséről szóló 23/2015. (VI1.30.) számú önkormányzati
rendeletével (a továbbiakban: Ör.) kapcsolatosan, amelyben törvényesség i felügyeleti eljárás lefolytatását
kérte.

A felszámolóbiztost a beadványában felvetett kifogások tekintetében megindult törvényességi felügyeleti
eljárásról közbenső tájékoztatás megküldésével értesítettem.

A megkezdett felügyeleti eljárás vonatkozásában az alábbiakat hozom szíves tudomására.

- -
Honlap: www.kormanyhivatal.hu

http://www.kormanyhivatal.hu
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Jelenleg a beadványozó ügye a helyi önkormányzatok törvényesség i felügyeletének részletes szabályairól
szóló 119/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet 1. S (1 )-(2) bekezdésében foglalt vizsgálati szakaszban tart.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.)
alapján egy település meghatározott, érintett területére változtatási, telekalakítási, illetőleg építési tilalom
rendelhető el.

Az Étv. 20. S (1) bekezdés a) pontja szerint "Az érintett területre változtatási tilalom rendelhető el a helyi
építési szabályzat készítésének időszakára annak hatálybalépéséig".

Az önkormányzatok részére a változtatási tilalom - rendeleti úton történő - elrendelésének jogszabályi
~felhatalmazását az Étv. 21. S (1) bekezdése adja, amikor kimondja "A helyi építési szabályzat készítésére
vonatkozó írásos megállapodás megléte esetén a helyi építési szabályzat készítésének időszakára azok
hatálybalépéséig, de legfeljebb három évig az érintett területre a települési önkormányzat rendelettel
változtatási tilalmat írhat elő. "

A Kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárásának alapját a rendelkezésére álló képviselő-testületi- és
bizottsági ülésekről készült jegyzőkönyvek tartalma, valamint az azokat megalapozó előterjesztések és
mellékietei képezik.

A rendelkezésre álló teljes iratanyag áttanulmányozását követően megállapítottam, hogy Budapest Főváros
XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága (a
továbbiakban: Bizottság) 2015. július 30. napján tartott testületi ülésén megtárgyalta, és a 70/2015. (VII. 30.)
KFÜB határozatával a képviselő-testületnek elfogadásra javasolta a Rákospalotai határút - János utca - Iglói
út - József utca által határolt területrészen belül az I-XVI/L-2 és I-XVI/L-3-as övezetek területére vonatkozó
változtatás i tilalom elrendeléséről szóló önkormányzati rendelettervezetet.

A Képviselő-testület ugyanezen a napon megtartott rendkívüli testületi ülésén alkotta meg a kifogásolt Ör.-t.

Sem a Bizottsági, sem pedig a Képviselő-testületi üléshez készült előterjesztések nem tartalmazzák az Étv.
fent idézett rendelkezésében írt, és a változtatási tilalom elrendelésének előfeltételét képező - megkötött -
tervezői szerződést, illetőleg az annak megkötésére vonatkozó önkormányzati döntést.

Erre figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 133. S (1)
bekezdésében foglalt információkérési jogkörömben eljárva - rövid határidő előírása mellett - a hiányzó
dokumentumok beszerzésére vonatkozóan megkerestem az érintett önkormányzat jegyzőjét.

A kért információ megérkezését követően lefolytatott eljárásom eredményéről haladéktalanul tájékoztatom.

Kérem tájékoztatásom szíves elfogadását.

Budapest, 2016. február ".~ .."
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