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BUDAKALÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 

Szám: 24/2013 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2013. július 8-án, (hétfőn) 8:30 órakor 
 megtartott rendkívüli testületi üléséről 

 

Az ülés helye: Művelődési Ház, Klubszoba 

 

 

Jelen vannak: Rogán László polgármester 

Ercsényi Tiborné alpolgármester 

Máté István képviselő 

Krunity Péter képviselő 

Major Ede 

Krunity Péter 

Meghívottak: Dr. Krepárt Tamás alpolgármester 

dr. Molnár Éva  

Jegyzőkönyvvezető: Liptákné Szandi Ágnes 

 

 
 
Javasolt napirend 
 
1. Javaslat a Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási 

terv készítésének folytatására és lezárására, valamint a vonatkozó 
megállapodás, szerződés megkötésére 
133/2013.(VII.08.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
 
Rogán László polgármester köszönti a megjelenteket. A Képviselőtestület 6 
fővel határozatképes. Kéri, hogy a meghívóban szereplő napirendi javaslatot 
fogadja el a testület. 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 egyhangú igen 
szavazattal elfogadta a javasolt napirendet. 
 
Napirend megtárgyalása: 
 
1. Javaslat a Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat és 

Szabályozási terv készítésének folytatására és lezárására, valamint a 
vonatkozó megállapodás, szerződés megkötésére 
133/2013.(VII.08.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: A Képviselő testület az előző ciklusban szerződést kötött a 
FŐBER Zrt-vel Budakalász teljes közigazgatási területére vonatkozó 
Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv 
(továbbiakban: TSZT, HÉSZ, SZT) elkészítésére.  
 
A TSZT, HÉSZ, SZT 2010. utolsó negyedévére elkészült (továbbiakban: új 
TSZT, HÉSZ, SZT). A településrendezési eljárás pozitívan zárult mind az 
eljárásban részt vevő államigazgatási szervek és mind az állami főépítész 
részéről is. 2010-ben az elkészült TSZT, HÉSZ, SZT elfogadását a korábbi és az 
új Képviselő-testület nem tűzte napirendjére. 
 
A régi HÉSZ 90 %-ban rendelkezésünkre áll. 2013. december 31-ig el kell 
fogadnunk a HÉSZ-t. ugyanis azt követően jogszabályi változások miatt már 
teljesen más eljárást kell lefolytatni 
 
A Képviselőtestületi ülést megelőzően a Pénzügyi, Településfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta, és támogatja a határozati 
javaslatokat. Kérem, hogy fogadja el a testület a beterjesztett határozati 
javaslatokat.  
 
Rogán László polgármester ismerteti az 1. sz. határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
186/2013.(VII.8.) Kt határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Településszerkezeti Terv (TSZT), Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ), 
és Szabályozási Terv (SZT) függőben lévő tervezési és 
államigazgatási folyamatának folytatását határozza el. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László polgármester 
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Rogán László polgármester ismerteti az 2. sz. határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
187/2013.(VII.8.) Kt határozat 
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati 
javaslatot: 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a 
határozat mellékletét képező tervezési szerződés módosítással, 
amely Budakalász Településszerkezeti Terv (TSZT), Helyi Építési 
Szabályzat (HÉSZ), és Szabályozási Terv (SZT) továbbtervezésére 
irányul.  
A Képviselő Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt.-vel (1075 
Budapest, Rumbach Sebestyén u. 14., képviseletében Kemény Péter 
vezérigazgató) kötendő tervezési szerződés módosításának 
aláírására. A Képviselő-testület a bruttó10.795.000,-Ft tervezési 
díjat az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 9/2013 
(II.26.) önkormányzati rendelet értékpapír értékesítés terhére 
biztosítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László polgármester 

 
 
Rogán László polgármester ismerteti az 3. sz. határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
188/2013.(VII.8.) Kt határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a 
határozat mellékletét képező együttműködési és költségviselési 
megállapodással, az alábbi pontosításokkal: 
1.1. pontban legalább egyszer legyen leírva, miről van szó: 
*Budakalász Településszerkezeti Terve és a Helyi Építési 
Szabályzat (a továbbiakban a TSZT és a *HÉSZ) 
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1.3. pontba: a pontosan meghatározott módosítása nem lehet 
ennyire egzakt, mivel még más tényezők is belekerülnek, 
belekerülhetnek az övezeti előírásokba: 
" szerződés 2. pontjában _pontosan _meghatározott módosítása" 
kifejezésből a "pontosan" szó törlésre kellene kerüljön 
 
2.1. 
- második pontban kiegészítés szükséges, hogy a "tervlapon", tehát 
az építési hely helyhez rögzítése kerül le a szabályozási lapról 
- utolsó pont pontosításra kerül _*LU*_-Kr-1 és _LU_-Kr-2 
 
2.2.  első és az utolsó pontba szükséges beemelni, hogy 
"a BATrT (agglomerációs törvény) és a magasabb jogszabályi 
előírások betartása és az illetékes államigazgatási szervek, 
szakhatóságok jogszabályon alapuló véleményének 
figyelembevétele mellett" 
 
A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a Pannon Alfa 
Kft-vel kötendő együttműködési és költségviselési megállapodás 
aláírására,  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László polgármester 

 
 
Rogán László polgármester ismerteti az 4. sz. határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
189/2013.(VII.8.) Kt határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza 
a polgármestert a FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki 
Zrt. (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 14., képviseletében 
Kemény Péter vezérigazgató), által indított 5.880.000,-Ft és 
járulékai iránti per megszüntetéséről szóló megállapodás aláírására 
azzal, hogy a per visszavonásának határideje az alábbiak szerint 
módosul: fizetendő első tervezői díj részlet kézhezvételét követő 15 
napon belül 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László polgármester 
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Több kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester a rendkívüli 
ülést 9.10 órakor berekesztette. 
 
 

K.M.F. 
 
 
 

 
Rogán László 
polgármester 

dr. Molnár Éva 
jegyző 

 
 
 
 
 
Liptákné Szandi Ágnes 
jegyzőkönyvvezető 

 

 


