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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Szám: 42/2013 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2013. december 20-án, (pénteken) 14:30 órakor 

 megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 
 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tárgyaló 
 
  

Jelen vannak: Rogán László polgármester 
Ercsényi Tiborné alpolgármester 
Balogh Csaba képviselő 
Németh Antal képviselő 
Krunity Péter képviselő 
Máté István képviselő 
Kaltner Károly képviselő 
Major Ede képviselő 
Tolonics István képviselő 

Meghívottak: dr. Krepárt Tamás alpolgármester 
dr. Papp Judit aljegyző 
Turi Attila főépítész 
Liszkai Krisztina tervező 

Jegyzőkönyvvezető:  Liptákné Szandi Ágnes 
 
Javasolt napirend: 
 
Nyilvános: 
1. Javaslat Budakalász Város Településszerkezeti tervének, Helyi Építési 

Szabályzatának és Szabályozási tervének elfogadására 
212/2013.(XII.19.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
2. Javaslat a Budakalászi Közmű Üzemeltető Kft-vel összefüggő döntés 

meghozatalára 
229/2013.(XII.20.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
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Zárt: 
3. Javaslat a Budakalász, 604/1 helyrajzi számú, természetben a Pomázi út 2. 

sz. alatt található ingatlan (Hársfa Vendéglő) önkormányzati tulajdonrészével 
kapcsolatban kiírt pályázat elbírálására  
230/2013.(XII.20.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
 
Rogán László polgármester köszönti a megjelenteket. A rendkívüli ülést 
megnyitja. Megállapítja, hogy a testület 9 fővel határozatképes. Kéri a 
meghívóban szereplő napirend elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a nyilvános és zárt ülés napirendjét 9 egyhangú igen 
szavazattal elfogadta. 
 
Napirend megtárgyalása: 
 
Nyilvános: 
1. Javaslat Budakalász Város Településszerkezeti tervének, Helyi Építési 

Szabályzatának és Szabályozási tervének elfogadására 
212/2013.(XII.19.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: A mai napra értünk abba a stádiumba, hogy elfogadhassuk ezt a 
rendeletünket. A módosítás még az előző testület regnálása alatt kezdődött. A 
HÉSZ mintegy 90 %-ban megegyezik azzal, amit korábban elkezdtek. A 
legutóbbi bizottsági ülésen a PTKB tárgyalta és azt elfogadásra javasolta. Olyan 
HÉSZ-t nem tudunk alkotni, ami mindenkinek megfelel. Bízom abban, hogy 
ebben a formában a város javára fog szolgálni. 
 
Németh Antal: Valóban ez egy régi ügyünk. Én minden alkalommal, amikor a 
HÉSZ módosítását napirendre tűztük, szóvá tettem, hogy van egy megkezdett 
feladat, mikor fogunk ezzel foglalkozni.  
Annak idején Pannon Alfa jelezte, hogy a HÉSZ nem felel meg az ő 
elképzeléseiknek. Jött az új Képviselőtestület, és felfüggesztette a korábban 
elfogadott HÉSZ-t. A mostani HÉSZ megint az ő kérésüknek megfelelően 
alakult. Belekerült azon a területen raktár és logisztikai terület kialakítása.  
 
Turi Attila: Nincs benne. 
 
Németh Antal: De benne van. 
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Rogán László: Kérem, hogy fogadjuk el, ha a főépítész úr azt mondja, hogy 
nincs benne. 
 
Németh Antal: Rendben. Lépjünk tovább.  
A helyi védettséggel kapcsolatban úgy gondolom, hogy úgy kerültek 
rávezetésre, ami mögött a szakmai vélemény nem is szerepelt.  
Összességében úgy látom, hogy nincs benne olyan módosítás, ami miatt ne 
fogadhatnánk el. Viszont a szövegezésben vannak olyan dolgok, amik részemről 
nem elfogadhatók. Tudom, hogy itt már módosításra nincs lehetőség, így csak 
elmondom a véleményemet.  
 
Rogán László: Sok minden elhangzott, amivel nem értek egyet.  
Véleményem szerint a HÉSZ a város érdekeit szolgálja. Az előző 
képviselőtestület mást gondolt fontosnak, mint a mostani. 
 
Dr. Krepárt Tamás: Nagyon szomorúan tapasztalom, hogy településünket sem 
kerüli el a kampány. Úgy éreztem magam, mintha négy évet visszamentünk 
volna az időben, és sajnos ugyan azt a hangvételt tapasztaltam, amit akkor.  
Felhívom a figyelmet, hogy a jelenlegi képviselői többség kifejezetten 
elzárkózott attól, hogy bárki után kutakodjon, következéseket, gyanúsítgatásokat 
tegyen. Ezt mi kifejezetten visszautasítjuk.  
Amikor az önkormányzat gazdasági egyeztetéseket folytat, igyekszünk olyan 
megoldásokat találni, ami a városnak előnnyel jár.  
Amikor ez az előterjesztés a testület elé került, az együttműködési 
megállapodásban az összes paraméter benne volt, amit ez a gazdasági társaság 
szeretett volna elérni. A testület ezt akkor egyhangúlag – Németh képviselő úrral 
együtt, aki most kifogásolja, hogy egyesek milyen előnyökhöz jutnak – 
elfogadta. 
Ez a HÉSZ módosítás nekünk pénzbe nem került, ugyanakkor sok ingatlant 
sikerült kedvezőbb helyzetbe tennünk.  
Én kérek mindenkit, hogy konkrétan jelölje meg, hogy miért nem tudja a HÉSZ-
t támogatni. Konkrétan területre, megfogalmazásra vonatkozóan. Ne 
általánosan, homályosan fogalmazva. 
 
Németh Antal: Az FTP szerverre felkerült anyagban szerepel, hogy a 11-es 
úttól Keletre a logisztika, ipartelep megjelölés, ha azóta voltak módosítások, 
elnézést kérek. 
 
Liszkai Krisztina tervező: Most ez egy olyan anyagból kiidézett részlet, 
aminek a fele igaz. A 11-estől Keletre van a Metro és a Hermesz. A tavakat 
körülvevő rész különleges rekreáció felhasználás, a Dunapart pedig üdülő.  
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Németh Antal: A megfogalmazás nem szerencsés. tudomásom szerint sem a 
Metro, sem a Hermesz nem logisztikai, ipartelep, raktározás tevékenységgel 
nem foglalkozik.  Kereskedelmi területként kellett volna megjelölni.  
 
Liszkai Krisztina tervező felolvassa a GKSZ-re vonatkozó megfogalmazást.  
 
Németh Antal: Örülök – bár megdöbbentem, hogy azt kérték, hogy a Gém utca 
és a Patak melletti területet nyilvánítsák lakóövezetté, és ezt a tervezők 
elutasították. 
 
Rogán László: Kérem, hogy mondja meg konkrétan, hogy ki akarta 
befolyásolni a tervezőket.  
 
Turi Attila: Fölhívták a figyelmünket arra, hogy az építési engedély alól 
kikerülő dolgokat vizsgáljuk felül. Felülvizsgáltuk.  
Az országos jogszabályokat betartjuk. Az nem teszi engedélykötelessé a 
kerítésépítést. De sajnos a balkáni állapotokat pont a kerítések okozzák. Ezért 
bekerült, mint településképi feltétel.  
Az OTÉK december 31-ig ad lehetőséget a jelenlegi HÉSZ elfogadására. Ha 
nem fogadjuk el, kezdhetjük elölről az egészet.  
 
Tolonics István: Amikor a Metro áruház körüli ügy volt, akkor az a demagóg 
ellenállás volt, hogy hogy fog kinézni, szemetes lesz, nagy lesz a forgalom. Nem 
így történt.  
 
Rogán László: Már elmondtam, hogy nem tudunk olyan HÉSZ-t alkotni, ami 
mindenkinek jó. Akkor is azt gondolom, hogy ez a rendezettségünkhöz 
elengedhetetlen. 
 
Balogh Csaba: Aljegyző asszonyt kérdezem, szavazhatunk-e név szerint. 
 
Dr. Krepárt Tamás: Kifejezetten üdvözlöm ezt a kezdeményezést, hogy egy 
ilyen horderejű ügyben, mint a helyi építési szabályzat, név szerint szavazzunk. 
Én magam is javasoltam volna. 
Egy olyan ellenvélemény, módosító indítvány nem hangzott el, ami nem kapott 
volna választ. 
 
Dr. Papp Judit aljegyző tájékoztatja a testületet a név szerinti szavazás 
szabályairól. 
 
Rogán László: Szavazzunk a név szerinti szavazásról. 
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A Képviselőtestület 9 egyhangú igen szavazattal úgy döntött, hogy név szerint 
szavaz.  
 
Rogán László polgármester felolvassa a határozati javaslatot. 
 
Dr. Papp Judit aljegyző ABC sorrendben olvassa a képviselők nevét. 
 
Balogh Csaba  nem 
Ercsényi Tiborné  igen 
Kaltner Károly igen 
Krunity Péter tartózkodik 
Major Ede  igen 
Máté István  igen 
Németh Antal  igen 
Rogán László igen 
Tolonics István igen 
 
A fenti szavazás alapján Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 
igen, 1 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

320/2013.(XII.20.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
határozat mellékletét képező – Budakalász Város közigazgatási 
területének felhasználását meghatározó tervet jelentő – alábbi két 
tervlapot: 
- Településszerkezeti tervlap I. Területfelhasználási terv  

 M=1:10.000 
- Településszerkezeti tervlap II. Védelmek és korlátozások tervlap 

 M=1:10.000 
és a hozzájuk tartozó, Budakalász Város Településszerkezeti 
tervének leírása c. dokumentációt. 
 
A településszerkezeti terv a megállapítástól számított 30. naptól 
érvényes és alkalmazandó. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Rogán László polgármester felolvassa a rendelet-alkotási javaslatot. 
 
Dr. Papp Judit aljegyző ABC sorrendben olvassa a képviselők nevét. 
 
Balogh Csaba  nem 
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Ercsényi Tiborné igen 
Kaltner Károly igen 
Krunity Péter tartózkodik 
Major Ede  igen 
Máté István  igen 
Németh Antal  nem 
Rogán László igen 
Tolonics István igen 
 
A fenti szavazás alapján Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 
igen, 2 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta: 
 

26/2013.(XII.20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 
Budakalász Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási 
Tervéről szóló 26/2013.(XII.20.) önkormányzati rendeletét. 
 
 

2. Javaslat a Budakalászi Közmű Üzemeltető Kft-vel összefüggő döntés 
meghozatalára 
229/2013.(XII.20.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: A testületi ülést megelőzően a PTKB tárgyalta a napirendet, és 
az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

321/2013.(XII.20.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat képviselő-testülete a 
továbbiakban is arra törekszik, hogy a DMRV Zrt-vel a budakalászi 
viziközmű-szolgáltatás ellátására irányuló szerződés minél 
hamarabb hatályba lépjen a 292-294/2013.(XI.29.) Kt. 
határozatokban foglaltak szerint.   
Addig az időpontig, ameddig az Önkormányzat és a DMRV Zrt. 
szerződése nem hatályosul, vagy a Budakalászi Közmű Üzemeltető 
Kft. működési engedély-kérelmét hivatalosan el nem utasítják, és 
ezzel egy időben közérdekű üzemeltetőt nem jelöl ki a városi 
viziközmű-rendszer átmeneti üzemeltetésére az erre feljogosított 
Magyar Energia Hivatal, a képviselő-testület úgy határoz, hogy a 
BKÜ. Kft. és Budakalász Város Önkormányzata között meglévő 
üzemeltetési szerződés változatlan szerződéses feltételek mellett 
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hatályban marad. A Képviselő-testület utasítja a BKÜ Kft. 
ügyvezetőjét arra, hogy az általa vezetett gazdasági társaság az új 
üzemeltető szerződésének hatályba lépéséig, vagy közérdekű 
üzemeltető esetében a hatósági kijelölés időpontjáig (és működési 
engedély-kérelme hivatalos elutasításáig) lássa el a 
szennyvízkezelési és közmű-üzemeltetési feladatokat.  
Felelős: Torner István ügyvezető 
Határidő: folyamatos 

 
Több nyilvános napirend nem volt. Rogán László polgármester az ülést 
berekeszti. A Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját. 
 

K.M.F. 
 
 
 

Rogán László 
polgármester 

dr. Papp Judit 
aljegyző 

 
 
Liptákné Szandi Ágnes 
jegyzőkönyvvezető 
 


