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Képviselő-testület
Előterjesztő:
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nyílt / titkos
A tárgyalandó témakör tárgya:
Bagi Károlyné kérelemének elbírálása az Őrbottyán, Rákóczi Ferenc u. 185. szám alatti
ingatlanon épített Helyi termelői piac oldalkerítés építésének tárgyában
1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
Őrbottyán Város Önkormányzata 2019. évben pályázatot nyert helyi termelői piac kialakítására a
saját tulajdonát képező, Őrbottyán, Rákóczi Ferenc u. 185. szám (Őrbottyán, 848/13 hrsz.) alatti
ingatlanon. Ezzel megnyílt a lehetőség az ott elhelyezkedő romos épület megújítására, valamint az
erősen elhanyagolt kert rendezésére. A kivitelezési munkálatok 2021. májusában kezdődtek meg. A
munkák megkezdése előtt a polgármester közleményben tájékoztatta a lakosságot a beruházás
tartalmáról és céljáról.
2021. július 13-án keltezett levélükben Csasztvan Zita Etelka (Őrbottyán, Rákóczi Ferenc u. 183.,
postázási cím: 1024 Budapest, Perezselyem u. 15-19. II/12.) és Bagi Károlyné (Őrbottyán, Rákóczi
Ferenc u. 187.) lakosok kérelemmel fordultak a képviselő-testülethez és a polgármesterhez, hogy
az önkormányzat zárja le a saját ingatlanát megfelelő magasságú, zárt kerítéssel mindkét
oldalhatáron a telekhatárok teljes hosszában.
Álláspontuk szerint a békés egymás mellett élés biztosítéka lenne a kerítés az önkormányzati
ingatlan –tervezett– közösségi tér funkciója miatt. A kérelmet benyújtók kifejtették, hogy
részletesebb tájékoztatást esetleg vélemény-nyilvánítási lehetőséget vártak az önkormányzattól.
Hivatkoztak ingatlanjaik értékcsökkenésére, a beruházás következtében megnövekedő zajszintre, a
személy-és gépjárműforgalomra, illetve a kommunális hulladék mennyiségre.
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Az érintett telekhatárok kék színnel jelölve

A polgármester 2021. augusztus 12-i válaszlevelében tájékoztatta a kérelmezőket, hogy az
ingatlanjaik az Őrbottyán Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 2/2016.
(I. 29.) önkormányzati rendelet szerint Vt-1 jelű településközponti építési övezetbe soroltak, ahol
a 44. § (1) bekezdése szerint: A településközpont övezetek elsősorban legfeljebb kétlakásos lakó és olyan települési
szintű egyéb rendeltetést szolgáló épület elhelyezésére szolgálnak, amelyek nincsenek zavaró hatással a lakó rendeltetésre. A
településközpont övezetekben az adott övezet egyedi előírásait is figyelembe véve általában elhelyezhető épület –a lakó
rendeltetésen kívül-: a) igazgatási, iroda, b) kereskedelmi, szolgáltató, szállás, c) a terület azon részén, amelyben a gazdasági
célú használat az elsődleges egyéb közösségi szórakoztató, d) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, e) kulturális,
közösségi szórakoztató és f) sport rendeltetést is tartalmazhat.” Tehát a helyi építési szabályzat az önkormányzat
számára lehetőséget biztosít, hogy a tulajdonában álló ingatlanon többféle szolgáltatási funkciót ellátó
intézményt működtessen.

A polgármester tájékoztatta a kérelmezőket, hogy az önkormányzat gazdasági helyzete nem teszi
lehetővé az elvárt kerítés megépítését, az ingatlanok értékcsökkenésének elképzelését pedig cáfolta.
Bagi Károlyné 2021. szeptember 9-én kelt levelében ellenvéleményét fejezte ki a polgármester
válaszát illetően. A továbbiakban kérte, hogy betekintést kaphasson a benyújtott pályázati anyagba
és személyes konzultációt kezdeményezett Őrbottyán főépítészével.
Az egyeztetés 2021. október 13-án megtörtént. A kérelmező ezt követően is kiállt a kerítés
megépítésének igénye mellett, melyet 2021. október 20. napján érkeztetett levelében írásban is
rögzített. Összegzésül előadta, hogy „Az épületek és terület hasznosításával kapcsolatos tervek
számomra háttérbe szorulnak, a kérelmezett kerítés megépítése esetén. (…) Amennyiben ez nem
valósítható meg kérem, hogy az Önkormányzat 2022. évi költségvetésébe tervezzék be a kerítés
megépítését a piac átadásáig. Szíveskedjék kérelmünket a képviselő testület elé terjeszteni, a téma
tárgyalásával kapcsolatos ülés időpontjáról tájékoztatni, hogy azon részt tudjunk venni. A
képviselőtestületi döntésről szóló határozat függvényében tervezzük további jogi lépések
megtételét.”
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Bagi Károlyné 2022. február 3-án ismételten megküldte kérelmét és nyomatékosította a kerítés
megépítésének igényét.
Azonban az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.)
Korm. rendelet 44. §-ának (7) bekezdése szerint: „Kerítés létesítésének elrendelése esetén a telek tulajdonosa
(kezelője, használója) a telek homlokvonalán, továbbá - eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában - az útról nézve
a jobb oldali telekhatáron és a hátsó telekhatárnak ettől az oldaltól mért fele hosszán köteles megépíteni és
fenntartani.” A jogszabály szerint az Őrbottyán, 848/13 hrsz. ingatlan bal oldalán elhelyezkedő
kerítést Bagi Károlyné kérelmezőnek lenne kötelessége megépíteni.
A tájékozódás érdekében Őrbottyán Város Önkormányzata az alábbi építőipari vállalkozásoktól
kért árajánlatot betonelemes kerítés építésére:
I. Épkomplex Építőipari Szolgáltató Kft. (2100 Gödöllő, Rét u. 37.)
A munka leírása: oldalhatáron álló kerítés bontása és építése
A munka ára: bruttó 9.069.216 Ft
II. Veresgarden Kft. (2113 Erdőkertes, Nyíres u. 11.)
A munka leírása: 115 m hosszan 2 m magasságban lábazat nélküli betonelemes kerítés építése, a
meglévő kerítés bontási munkálatai NÉLKÜL
A munka ára: bruttó 4.016.375 Ft
III. Kertész Bau Group Kft. (6086 Szalkszentmárton, 1079 hrsz.)
A munka leírása: új betonelemes kerítés, a meglévő kerítés bontási munkálatai NÉLKÜL
A munka ára: bruttó 6.037.034 Ft
A betonelemes kerítés építését kiválthatja leylandi ciprus élősövény telepítése az oldalhatárokra,
mely esztétikus és gazdaságos megoldást jelenthetne a kérelmező problémájára. A 115 db, 60-80
cm magasságú, konténeres leylandi ciprus anyag és telepítésének költsége bruttó 2.180.856 Ft.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy vitassa meg a jelen előterjesztést és döntést hozni szíveskedjék.
2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
DÖNTÉSEK, ÉS AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA
3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről
2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet Őrbottyán Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási
tervéről szóló
4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK,

ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR

MEGNEVEZÉSE

A költségkihatás a testületi döntés függvénye.
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleménye:
6. HATÁROZATI JAVASLAT
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Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2022. (II.
23.) határozata Bagi Károlyné kérelemének elbírálása az Őrbottyán,
Rákóczi Ferenc u. 185. szám alatti ingatlanon épített Helyi termelői
piac oldalkerítés építésének tárgyában
A változat:
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
Bagi Károlyné betonelemes kerítés építésre irányuló kérelmét elutasítja.
VAGY
B változat:
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
Bagi Károlyné betonelemes kerítés építésre irányuló kérelmét elutasítja
azzal, hogy a képviselő-testület úgy határoz, hogy Cupressocyparis leylandii
élősövényt telepít saját költségén az Őrbottyán, Rákóczi Ferenc u. 185. szám
(848/13 hrsz.) alatti ingatlan oldalhatárain.
VAGY
C változat:
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
Bagi Károlyné kérelmének helyt ad és betonelemes kerítést épít a
kérelmezővel 50-50% költségmegosztással az Őrbottyán, Rákóczi Ferenc u.
185. szám (848/13 hrsz.) alatti ingatlan oldalhatárain.
VAGY
D változat:
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
Bagi Károlyné kérelmének helyt ad és betonelemes kerítést épít saját
költségén az Őrbottyán, Rákóczi Ferenc u. 185. szám (848/13 hrsz.) alatti
ingatlan oldalhatárain.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Végrehajtást végzi: Műszaki és Beruházási Iroda
Őrbottyán, 2022. február 18.
előterjesztő:
………………...………..…
Szabó István Ferenc
polgármester
Az előterjesztést törvényességi szempontból megvizsgáltam:
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Gállné Mezősi Szilvia
jegyző

