
Pilisborosjenő Község Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS
A KÉPVISELŐ-TESTŰLET
2022. szeptember 21-ei ülésére

Tárgy: Javaslat településképi döntés ellen benyújtott fellebbezés elbírálása

Előterjesztő: Tömöri Balázs polgánnester

Készítette: Schönstein Vanda főépítész, dr. Horti Istvánjegyző

Előzetesen tárgyalja: -

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel:

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet
Határozat

A döntéshez egyszerű
minősített

X normatív

hatósági
egyéb

többség szükséges.

Az előterjesztés a honlapon közzétehető:

igen
nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

DMegfelelö rész X-szel kitöltendö.



Tisztelt Képviselő-testület!

I. Előzmények:
A faluban történő építkezések ellenőrzésével megbízott ellenőr telefonon történt bejelentésre az
Önkormányzat főépítésze 2022. április 20. napján helyszíni szemlét tartott és a mellékelt fotókat
készítette a 0130, 0131/2 hrsz-ú telken elvégzett terepalakításról.

A helyszíni szemle alapján megállapította, hogy az ingatlan állapota nem felel meg az
Önkormányzat 17/2018. C^III. 31.) rendeletében (továbbiakban TKR) előírt telepmésképi
követelményeknek. A tárgyi ingatlan a község "Beépítésre nem szánt" településképi szempontból
meghatározó területén, ezen belül az Msz-1 jelű tájképvédelmi védelem alá vont
szőlőgazdálkodási terület fekszik.

Javaslatára a polgármester a településképi követelmények teljesülése érdekében a 2022. április 25.
napján kelt 9/38-1/2022. számú levélben (1. melléklet) felhívta az ingatlan tulajdonosát, Szilvási
Károlyt a leírt, fotókon bemutatott terepalakítás megszüntetésére, továbbá, hogy az eredeti
állapot helyreállításáról a levél kézhezvételétöl száinított 30 napon belűl gondoskodjék.
Ellenkezö esetben településképi kötelezés fonnájában a védett tájkarakter és növényzet
helyreállítására fogja kötelezni, zárult a felhívás. A felhívásra Szilvási Károly fia, Szilvási András
a mellékelt levelet küldte (2. melléklet).

Szilvási úr a levél kézhezvétele után helyszíni szemlét kért a Polgármestertől, melyre 2022. május
4. napján került sor. Ö két fiával és Kovács András geofizikussal jelent meg, az Önkormányzatot a
Tömöri Balázs polgánnester, Komlós Tibor Alpolgámiester, Antonovits Bence képviselő és
Jámbor László főépítész képviselte. A tárgyaláson elhangzottakat a 2022. június 7. napján kelt
9/38-2/2022. számú levélben (3. melléklet) dokumentálta a polgármester.

Erre a levélre válasz nem érkezett egy hónapig, ezért a 2022. július 18. napján kelt végzésben (4.
melléklet) hívta fel a polgármester a tulajdonost a településképi bejelentési eljárás
kezdeményezésére.

A bejelentésre vonatkozó kérelem a 2022. augusztus 4. napján beérkezett a Polgármesteri
Hivatalba (5. melléklet). A kérelemhez geodéziai felmérést és a kiülő és tároló látványterveit
csatolta (6. melléklet).

A településképi bejelentésre vonatkozó kérelmet, mely támfal, kiülö, tároló készítésének
bejelentésére vonatkozott, a polgármester a 2022. augusztus 15. napján kelt 9/80-2/2022. számú
határozatával (7. melléklet) elutasította, az építmények építését megtiltotta, egyidejűleg Bejelentőt
az engedély és bejelentés nélkül végzett terep-átalakítás eredeti állapotba rendezésére kötelezte.



A kötelezéssel szemben Szilvási Károly fellebbezést nyújtott be (8. melléklet), melyben tagadja,
hogy szabálytalan terep-átalakítást végzett, ugyanakkor tudomásul veszi a támfal, kiülö, tároló
építmények építésének megtiltását a változtatási tilalom alatt.

II. A döntéshez szükséges információk, tájékoztatások:

A terepalakítás szabálytalan megtörténtét a helyszíni szemlén készített fotókon túl a kérelem mellé
csatolt, Kovács András geofizikus által készített geodéziai felmérés (10. melléklet) és a
szabályozási terv rétegvonalas kivágatának (9. melléklet) összehasonlítása bizonyítja.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselö-testületet az elsőfokú határozatban foglat döntést
megerösíteni szíveskedjen.

Pilisborosjenö, 2022. szeptember 12.
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Tömöri Balázs

polgármester

HATÁROZATIJAVASLAT

Püisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete

1) A Pilisborosjenő, 0130 és 0131/1 hrsz-ú telken építmény építéséről készült elöterjesztést és
mellékleteit megismerte, az abban foglalt megállapításokat elfogadja.

2) Szilvási Károly településképi első döntése ellen benyújtott fellebbezését elutasítja, s a
9/80-2/2022. számú határozatot helyben hagyja.

3) Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

Felelős: Tömöri Balázs polgánnester
Határidő: azonnal




