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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Szám: 25/2011 

JEGYZŐKÖNYV 
 

a Képviselő-testület 2011. október 3-án (hétfőn) 16.00 órakor 
megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről 

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterem 

 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 
 
Jelen vannak: Rogán László polgármester 

Ercsényi Tiborné alpolgármester 
Balogh Csaba képviselő 
Kaltner Károly képviselő 
Krunity Péter képviselő 
Mányai Zoltán képviselő 
Németh Antal képviselő 
Tolonics István képviselő 

 
Megjelent továbbá: Dr. Molnár Éva jegyző 
    Nagy Zsolt aljegyző 

Hegyvári János műszaki irodavezető 
Orosz György gazdasági irodavezető 
Villám Zsuzsanna oktatási, kulturális és sport 
osztályvezető 

 
Jegyzőkönyvvezető:  Liptákné Szandi Ágnes 

 

 

Napirend javaslat: 

1. Javaslat a Helyi Építési Szabályzat módosítására–„Vt-K” övezet 
előírásainak kiegészítésére  

   246 /2011.(X.03.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 



oldal 3 / 4 
 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 

 
 

Rogán László polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 

testület 8 fővel határozatképes. Kéri, hogy a napirendet fogadja el a testület. 

 

A Képviselőtestület 8 egyhangú igen szavazattal a napirendet elfogadta. 

 

Napirendi pont megtárgyalása: 

1. Javaslat a Helyi Építési Szabályzat módosítására–„Vt-K” övezet 
előírásainak kiegészítésére  

   246 /2011.(X.03.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

Rogán László polgármester: A mai napirendünk arról szól, hogy 
lehetőségünk van pályázni bölcsőde építésére.  
2011. október 11.-i kezdőnappal 150 millió forint értékű, 90 %-os 
támogatási intenzitású pályázati lehetőség kínálkozik bölcsőde építésére. 
Nyertes pályázat esetén új, korszerű gyermekvédelmi intézmény 
megvalósítására nyílna lehetőség, mellyel megoldódna a város bölcsődei 
férőhelyekkel kapcsolatos gondja is. 
 
Ennek jelen pillanatban egyetlen akadálya van, mégpedig, hogy a HÉSZ nem 
teszi lehetővé ilyen épület elhelyezését. 
A mai napirendünk arról szól tehát, hogy a lehetőséget biztosítsuk. 
 
Németh Antal képviselő: a bizottsági ülésen néhány mondatot elmondtam 
már, ami végül nyitott maradt, az az, hogy a 2002-es HÉSZ 64. § 2. pontja úgy 
szól, hogy szabadon állóan és oldalhatáron kell építeni. 
2005-ös módosítás – zárt sorban történő építést ír elő. 
Erről a mostani javaslat erről nem tesz említést.  A bölcsőde szabadon álló. 
Ha módosítanunk kell, ezt a 2. pontot ne hagyjuk függőben, mert ebből a 
későbbiekben probléma lehet. 
 
Turi Attila főépítész: A jelenleg hatályos OÉSZ értelmében a beépítési módok  
beépítési módot jelölnek.  
Itt a módosítás annak idején arról szólt, hogy szabadabb lehetőség legyen ilyen 
területeket beépíteni. Valószínűleg szabadon álló lesz, hiszen az erre vonatkozó 
szabály előírja, hogy a kerítéstől 10 m-re lehet az oktatási épület.  
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Rogán László polgármester több kérdés hozzászólás nincs, felolvassa a 
határozati javaslatot. 
 
A Képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
336/2011.(X.03.) KT határozat: 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete bölcsőde 
építés lehetővé tétele céljából kezdeményezi a település helyi 
építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 14/2005. 
(VII.20.) Kt. rendelet „Vt-K” övezetre vonatkozó módosítását 
annak tekintetében, hogy a rendelet 62.§ (1) bekezdése az 
alábbiak szerint módosuljon: (tervezett szövegszerű módosítás) 
„Az övezet a lakóterület ellátásához szükséges kereskedelmi, 
szolgáltató épületek és közoktatási, valamint gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi intézmények elhelyezésére szolgál.”  
Az eljárás lefolytatásához szükséges keretösszeg 100.000.- Ft, 
mely a 2011. évi önkormányzati költségvetési rendelet 3. sz. 
mellékletben található, „Önkormányzatok és többcélú 
kistérségi társulások igazgatási tevékenysége – Építéshatósági 
munkához szükséges szakértői díjak” keret terhére 
biztosítható. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
módosításhoz szükséges eljárást indítsa meg.  

 
  
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester  

 
 

Több napirend nem volt. Rogán László polgármester az ülést bezárja. 
 

K.M.F. 
 
 

Rogán László                                                 dr. Molnár Éva 
            polgármester                                                          jegyző 

 


