
Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás a Kiskunhalas, 113 hrsz.-ú (Bajcsy-Zsilinszky u. 20.) 
ingatlanra tervezett épület közterület fölé benyúló erkélykonzoljaihoz 

23/2020. (V.13.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei 

szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, 

Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III.11.) 
Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és 
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. 
§ (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzata tulajdonosi hozzájárulását adja Kiskunhalason a 
113 hrsz.-ú (természetben a Kiskunhalas, Bajcsy-Zsilinszky u. 20.) ingatlanon építendő 
6 lakásos társasház előtti járda fölé 80 cm-re benyúló emeleti erkélykonzolnak a 
mellékelt dokumentáció szerinti kialakításához. 

A tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít az egyéb jogszabályokban előírt 
hozzájárulások megszerzése alól. 
Döntésemről az első rendes képviselő-testületi ülésen beszámolok a Képviselő-

testületnek. 
 

INDOKOLÁS 

A Kiskunhalas, Bajcsy - Zsilinszky u. 20. szám alatti, 113 hrsz.-ú ingatlanon a tulajdonos, 
kérelmező 6 lakásos társasházat szeretne építeni, amelyhez a közterület fölé benyúló 
erkélykonzolok létestéséhez a közterület tulajdonosa hozzájárulását kérelmezte az országos 
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet 
(továbbiakban: OTÉK) 40. § (4) bekezdése alapján. 

Az OTÉK 40. § (4) bekezdése kimondja, hogy a közterület felett vagy alatt építmény, 
építményrész a közterület tulajdonosának, kezelőjének hozzájárulásával helyezhető el, ha az 
a közterület, illetőleg annak két oldalán fekvő építmények rendeltetésszerű használatát nem 
zavarja, biztonságát nem veszélyezteti. 

A benyújtott tervdokumentáció szerint az erkélykonzol közterület fölé benyúló legnagyobb 
szélessége 80 cm, alsó síkjának magassága a járda szintjétől mérve 3,19 méter. Az OTÉK 40. 
§ (1) c./ pontja szerint a terepszinttől mért 3,00 m és a közúti űrszelvény-magasság (4,70 m) 
között - egyéb hatósági előírás hiányában - az űrszelvény szélétől legalább 1,0 m-re elhagyva 
lehet elhelyezni építményrészt. 

A közútkezelő tájékoztatása szerint az érintett közterületi szakaszon a burkolat széle 5 
méterre található a telekhatártól. AZ OTÉK 2. számú ide vonatkozó ábrája szerint a közúti 
űrszelvény függőleges síkját az útpadkán a burkolat szélétől 0,50 méterre kell felvenni 
(biztonsági sáv), innen kell a 3,00 és 4,70 méter közötti magasságban legalább 1 métert 
elhagyni a vizsgálandó épületrésztől. Az előzőek alapján az épületszerkezetek 
engedélyezhető maximális benyúlása a közterületbe a Bajcsy - Zsilinszky utcában a 113. 
hrsz.-ú ingatlan előtti szakaszon, ott ahol a burkolat legközelebb van a tárgyi ingatlan Bajcsy 
- Zsilinszky utcai telekhatárához, 3,5 méter lehet, tehát az erkélykonzol kialakítása 
megfelelő. 
A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam. 

 

Kiskunhalas, 2020. május 13. 
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