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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
Szám: 7/2014 

 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2014. március 10-én, (hétfő) 8:30 órakor 
 megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 

 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló 

 
Jelen vannak: Rogán László polgármester 

Ercsényi Tiborné alpolgármester 
dr.Hantos István tag 
Kaltner Károly tag  
Krunity Péter tag 
Major Ede tag 
Máté István tag 
Németh Antal tag  
Tolonics István tag 
 

Meghívottak: dr. Krepárt Tamás alpolgármester 
dr. Molnár Éva jegyző 
dr. Papp Judit aljegyző 
Turi Attila főépítész 
 

Jegyzőkönyvvezető: Liptákné Szandi Ágnes 
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Javasolt napirend: 
 
Nyilvános: 
 
1. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 4. sz. 

módosítására 
42/2014.(III.10.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
2. Javaslat a 604/1 hrsz-ú ingatlannal összefüggő HÉSZ módosítás szabályozási 

paramétereinek elfogadására és az ingatlanra bejegyzett II. helyi védettségi 
kategória felülvizsgálatára 

43/2014.(III.10.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
Zárt napirendi pontok: 
 
3. Javaslat budakalászi 3881/2 hrsz-ú 2024 m2 nagyságú kivett belterületi út 

megvásárlására  
41/2014.(III.10.) 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. Javasolja, hogy 
a meghívóban szereplő napirendet fogadja el a képviselőtestület.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete mind a nyilvános, mind a 
zárt ülés napirendjét 9 egyhangú igen szavazattal elfogadta.  
 
Napirend megtárgyalása: 
 
Nyilvános: 
 
1. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 4. 

sz. módosítására 
42/2014.(III.10.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László: A 2013. évi költségvetés módosítását az alábbiak teszik 
szükségessé: 
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− Központi költségvetésből kapott támogatások év végi rendezése a Magyar 
Államkincstár által közölt adatok szerint. 

− Egyéb, a feladat végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat rendezések 
költségvetési rendeleten történő átvezetése 

 
A rendelettervezeten elvégzett módosításokat a mellékelt táblázatok részletezik 
jogcímenként, a költségvetés főösszegét érintő hatásuk szerinti csoportosításban. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. A Polgármester felolvassa a rendelet-alkotási 
javaslatot.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

3/2014.(III.10.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a 
Önkormányzat 2013 évi költségvetési rendeletének módosításáról 
szóló 3/2014.(III.10.) sz. rendeletét. 

 
 
2. Javaslat a 604/1 hrsz-ú ingatlannal összefüggő HÉSZ módosítás 

szabályozási paramétereinek elfogadására és az ingatlanra bejegyzett II. 
helyi védettségi kategória felülvizsgálatára 
43/2014.(III.10.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László polgármester kérésére Turi Attila főépítész ismerteti az 
előzményeket.  
 
Major Ede: Én nagyon örülök, hogy ez a terület rendezésre kerül. Az ott lakók 
kifejezetten örülnek pl. a gyalogos útnak.  
 
Hantos István: Én a lakóház szám növekedésének és a zöld felület 
csökkentésének nem örülök. Ezért tartózkodtam a bizottsági ülésen, és 
tartózkodni fogok most is.  
 
Dr. Kerpát Tamás: Vannak olyan paraméterek, amik a tulajdonos javára 
módosultak, de vannak olyanok is, amik az önkormányzat javára. Nem 
szerencsés ezt a két tételt kiemelni. Az épület magasság csökkent és zöldsávot 
alakít ki a temető felőli oldalon.  
 
Krunity Péter: A kialakítandó gyalogos út tulajdonviszonyára mi az 
elképzelés? 
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Az Örökségvédelmi Hivatal védelem alá helyezte a szerb temetőt. Ők mit 
szólnak ehhez a fejlesztéshez. 
Véleményem szerint túl sok lakás lesz kialakítva. 
 
Dr. Krepárt Tamás: A gyalogos út közforgalom elől nem elzárt magánútként 
fog szerepelni. 
Véleményem szerint nem sokkal intenzívebb a beépítés, mint a Bokros utca. 
 
Turi Attila: A tervezők a legsűrűbb beépítési lehetőséget rajzolták meg. 
Nekünk meg kell néznünk a legszélső értékét. A teleknagyságot tekintve 
megvizsgáltuk a jelenlegit. 
Az Örökségvédelem – a jelenleg érvényes HÉSZ-ünk ezt a kérdést 
természetesen kezelte, ezt az Örökségvédelmi Hivatal véleményezte.  
Amennyiben a testület jóváhagyja ezt az anyagot, a Hivatal megkezdi a hatósági 
eljárást. Annak része lesz – többek között – az Örökségvédelmi Hivatallal 
történő egyeztetés.   
 
Németh Antal: A bizottsági ülésen sok kérdést és problémát feszegettünk. 
véleményem szerint is Budakalász egyik hiányossága, hogy a lakóterületen 
kevés zöld folt van. Ezért nem szerencsés a lakásszám emelése és a zöld felület 
csökkentése. A gyalogos forgalom kialakítására szolgáló úthoz is szükség van 
engedélyezésre, ezért a nyomvonalát ugyan úgy meg kell terveztetni.  
 
Ercsényi Tiborné: Végeztem egy rövid számítást. Ezen a területen maximum 
42 lakást lehetne építeni. Ezzel a szabályozással 30-at.  
Krunity képviselőtársam említette a szerb temető védettségét. Jelenleg a temetőt 
– közmunkásaink segítségével – tartjuk rendben. Mellette ott van most egy 
lepusztult ingatlan. Azt gondolom, hogy ez csak pozitív változást fog hozni. 
 
Krunity Péter: Nem akarom a szót szaporítani. Egyet értek azzal, hogy ott 
rendet kell tenni.  
 
Rogán László polgármester felolvassa az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 3 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

57/2014.(III.10.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő Testülete egyetért a 604/1 
hrsz-ú ingatlannal összefüggő, a HÉSZ egyes szabályozási 
paramétereinek módosításával, az alábbiak szerint: 
- Telek beépíthetősége: zártsorú beépítés (a korábbi szabadonálló 
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helyett) 
- Épületmagasság: 6 méter (a korábbi, lakófunkció esetén 4,5 m és 7,5 

m helyett), 
- Zöldfelületi mutató: lakófunkció esetén 40% (korábbi 50% helyett), a 

Pomázi úti szakasz esetén: 10% (a korábbi 20% helyett) 
- Lakásszám: a telek területének minden megkezdett 300 m2-e után 1 

lakás alakítható ki (a korábbi 350 m2 helyett) 
A Képviselő Testület a Szekula Lászlóval kötött Együttműködési 
Megállapodás azon 2.1. pontját, amely a szabályozási paraméterekre 
vonatkozik a fentiek szerint módosítja. 
A Képviselő Testület felhatalmazza a Polgármestert a 2013. december 
23-án kötött Együttműködési Megállapodás fenti módosítására. Az 
Együttműködési Megállapodás további pontjai változatlanok maradnak. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Rogán László polgármester 

 
 
Ezt követően Rogán László polgármester felolvassa a rendelet-módosítási 
javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta: 
 

4/2014.(III.10.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
Budakalász Önkormányzata megalkotja a 4/2014.(III.10.) 
Önkormányzati rendeletét a település építészeti örökségének helyi 
védelméről szóló 15/2005.(VII.18.) rendelet módosítására. 

 
Több nyilvános napirend nem volt. Rogán László polgármester a nyilvános 
ülést berekesztette. A Képviselőtestület zárt ülésen folytatja munkáját. 
 

K.M.F. 
 
 
 

Rogán László 
polgármester 

dr. Molnár Éva 
jegyző 

 
 
 
Liptákné Szandi Ágnes 
jegyzőkönyvvezető  
 


