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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 

Szám: 5/2014 
 

K I V O N A T 
 
Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2014. február 27-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült 
jegyzőkönyvből 

 
Tárgy: Javaslat a HÉSZ egyes elemeinek felülvizsgálatára és az ezzel 
összefüggő partnerségi szabályok megalkotására 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 8 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

38/2014.(II.27.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budakalász Város 
604/1 hrsz-ú ingatlan területének szabályozásával összefüggő partnerségi 
egyeztetés szabályairól szóló 10/2014. (I.30.) Kt. határozatának címét, 
bevezetőjét, I. és VI. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 A határozat címe az alábbira módosul: 
„Budakalász Város, 604/1 hrsz-ú ingatlan és a HÉSZ felülvizsgálandó 
elemeivel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályai” 

 A határozat bevezető rendelkezése az alábbira módosul: 
„A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. 
Rendelet 29.§-a alapján Budakalász Város, 604/1 hrsz-ú terület 

szabályozásával és a HÉSZ felülvizsgálandó elemeivel összefüggő 
partnerségi egyeztetés szabályai az alábbiak:” 

 A határozat „Partnerségi egyeztetésben résztvevők (továbbiakban: Partnerek) 
köre” című, I. pontja az alábbira módosul: 
„1.  Budakalász Város Önkormányzatánál (továbbiakban: Önkormányzat) a 

Partnerségi Egyeztetésbe: 

1.1. A 604/1 hrsz-ú ingatlan rendezését illetően: 
A tervezéssel érintett terület tulajdonosai és az adott eljárás előzetes 
tájékoztatása során bejelentkezett, a tervezési területet magába foglaló 

tömbben (Pomázi út– Liget köz – Liget utca – Bokros utca – Erdőhát utca –
Klisovác utca által határolt terület) lévő ingatlanok tulajdonosai 

1.2. Az adott övezeteket érintő módosítást illetően: 
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Az eljárás véleményezési szakaszában bejelentkezett, azon ingatlanok 

tulajdonosai, akik abban az adott övezetben rendelkeznek ingatlannal, 

amelyre az adott övezeti felülvizsgálat szól. Az így bekapcsolódott partner, 

véleményt az ingatlana szerinti övezetével kapcsolatban tehet. 

1.3. A melléképületek és melléképítmények elhelyezését érintő módosítást illetően:  
Az eljárás véleményezési szakaszában bejelentkezett, azon ingatlanok 

tulajdonosai, akiknek az ingatlanán melléképület avagy melléképítmény 

elhelyezése megengedett.” 

 A határozat „A partnerségi szabályok hatályossága” című, VI. pontja az 
alábbira módosul: 
„A szabályzat Budakalász Város,  604/1 hrsz-ú ingatlant érintő és a HÉSZ 
felülvizsgálandó elemeivel összefüggő helyi építési szabályzat módosítására 
vonatkozik.” 

A határozat többi része változatlan tartalommal érvényes. 
 
Határid : azonnal 
Felel s: Polgármester  

 
k.m.f. 

 
Rogán László sk. 

polgármester 
dr. Molnár Éva sk. 

jegyző 
 
A kivonat hiteléül:  
 
Barna Yvette 
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