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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
a 2012. augusztus16-án, (csütörtök) 11:00 órakor 

megtartott rendkívüli nyilvános testületi ülésén 
 
 

Az ülés helye:  Faluház, Klubszoba 
 
Jelen vannak: 
 Rogán László polgármester 
 Ercsényi Tiborné alpolgármester 
 Balogh Csaba képviselő 
 dr. Hantos István képviselő 
 Krunity Péter képviselő 
 Major Ede képviselő 
 Németh Antal képviselő 
 Nógrádi Zoltán képviselő 
 Tolonics István képviselő 
 
 
Megjelent továbbá:  dr. Krepárt Tamás alpolgármester 
 Nagy Zsolt aljegyző 
 Orosz György irodavezető 
 dr. Udvarhelyi István irodavezető 
  
 
 
Jegyzőkönyvezető: Szendi Erika 
  



NAPIRENDI PONTOK: 

 

Nyílt napirendi pontok: 

1. Javaslat a Szabályozási terv módosítására – Szüret utca környéke 
(Budakalász, Hegyalja utca – Szőlő utca – 3872 hrsz út által határolt 
terület) 
165/2012.(VIII.16.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi 

Bizottság,  

Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 

Zárt napirendi pontok: 

2. A Budakalász 058/343 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jog gyakorlása 
(zárt ülésen tárgyalható)  
162/2012.(VIII.16.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi 

Bizottság 

Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 

3. Javaslat a „Közétkeztetés” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapítására (zárt ülésen tárgyalandó)  
163/2012.(VIII.16.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi 

Bizottság 

Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 

4. Javaslat Budakalász, Szentendrei út 7. sz. alatt található épület 
tetőszerkezetének felújítására (zárt ülésen tárgyalható) 
164/2012.(VIII.16.) sz. előterjesztés  

Tárgyalta: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi 

Bizottság 

Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 

Rogán László polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Mai rendkívüli 
ülésünket megnyitom. Megállapítom, hogy a testület 9 fővel határozatképes. 
Kérem, hogy szavazzunk a meghívóban szereplő napirendekről.   

 
A Képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal a napirendet elfogadta.  
 



Napirendi pontok megtárgyalása 
 

1. Javaslat a Szabályozási terv módosítására – Szüret utca környéke 
(Budakalász, Hegyalja utca – Szőlő utca – 3872 hrsz út által határolt 
terület) 
165/2012.(VIII.16.) sz. előterjesztés 

 
 
Rogán László polgármester: Röviden ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.  

Rogán László polgármester: Megkérdezem, hogy van-e valakinek 
hozzászólása az elhangzottakhoz. (Nincs hozzászólás) Felolvasom a két 
határozati javaslatot. (Felolvassa.) Kérem, szavazzunk. (Szavazás.) 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 9 igen egyhangú 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

219/2012.(VIII.16.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza 
a polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét képező 
településrendezési szerződést megkösse a tulajdonosokkal, a 
tulajdonosi adatok pontosítását követően. 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:     polgármester 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen egyhangú 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

220/2012.(VIII.16.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
kezdeményezi a település helyi építési szabályzatáról és 
szabályozási tervéről szóló 17/2002. (X.18.) Kt. rendelet 
mellékletét képező szabályozási terv (SZT) módosítását. 
 
A módosítási javaslat az alábbiak szerinti: 
 
A hatályos SZT-ben meghatározott szabályozáshoz képest a Szüret 
utca helyének és szabályozási szélességének módosítása a 
tulajdonviszonyok, a terepviszonyok és egyéb adottságok 
figyelembevételével. 
 



A terv elkészítésének tervezési költségeit településrendezési 
szerződésben foglaltaknak megfelelően a tulajdonosok állják. 
Az eljárás lefolytatásához (önkormányzati ügyintézés, levelezés, 
stb.) szükséges keretösszeg 100.000.- Ft, mely a 2012. 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 felkéri a polgármestert, hogy az előterjesztés 
mellékletét képező tervezési szerződést aláírja és a módosításhoz 
szükséges eljárást lefolytassa az előterjesztés mellékletét képező 
településrendezési szerződés megkötése után. 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:     polgármester 

 

 
Több nyílt napirendi pont nem lévén, Rogán László polgármester a nyílt ülést 
berekeszti, zárt napirenddel folytatódik a testületi ülés.  
 

k.m.f. 
 
 
 
 Rogán László Nagy Zsolt 
 polgármester aljegyző 
 
 
 
 
Jegyzőkönyvvezető: 
 
Szendi Erika 
 


