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Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. 
 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Tárgy: Javaslat Budakalász településképének védelme érdekében építészeti útmutató 
készítésére 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a 10/2014 (XI.24.) TKB 
határozatával úgy döntött, hogy a 2014. évi értékvédelmi pályázatra benyújtott terveket 
nem részesíti támogatásban, így az értékvédelmi pályázatra elkülönített 700.000 Ft 
keretösszeg nem került felhasználásra. 
A település építészeti örökségének helyi védelméről szóló 15/2005. (VII.18.) sz. rendelet 
23.§ (4) pontja értelmében az értékvédelmi pályázatra elkülönített, de fel nem használt 
keretösszeg más célú hasznosítása megengedett, amennyiben arról a bizottság javaslata 
alapján a testület dönt. 
 
2013. január 1-ét követően az építésügyi hatóság elkerült a járásközpontba, Szentendrére.  
2013. februárjában a testület a budakalászi településkép védelme érdekében elfogadta a 
településképi véleményezési és bejelentési eljárásokról szóló rendeleteket, így megtartotta 
annak lehetőségét, hogy a településen folyó építkezéseket  építészeti, településképi 
megjelenés tekintetében koordinálhassa. 
Annak érdekében, hogy a tervezett épületek a településképi véleményezési eljárás során 
pozitív véleményt kaphassanak, nagy hangsúlyt fektetünk a személyes konzultációkra 
mind a tervezőkkel, mind az építtetőkkel. A konzultációkon az ügyfeleket tanácsokkal, 
szakmai segítséggel látjuk el a Helyi Építési Szabályzattal, a településképi megjelenéssel 
és a kivitelezhetőség kérdésével kapcsolatban. 
 
Munkánk során tapasztaljuk, valamint az ügyfelektől kapott visszajelzésekből látjuk, hogy 
nagy segítségére lenne az építtetőknek, tervezőknek egy olyan képekkel illusztrált 
útmutató, amely bemutatja, hogy milyen építészeti megjelenés az, ami „budakalászi” és 
ami Budakalász településképi megjelenésében elfogadható, ahhoz építészeti értéktöbbletet 
ad. 
 
Ezért javasoljuk egy olyan építészeti útmutató elkészítését, amelyben képekkel illusztrálva 
kerülnek bemutatásra azok a városunkban megvalósult illetve még terv szintjén lévő új 
építésű épületek, bővítések, felújítások, amelyek építészeti értéket képviselnek és 
Budakalász településképét méltón alakítják. Az összeállított ismertetőt szeretnénk 
mindenki számára elérhetővé tenni, elsősorban elektronikusan kívánjuk terjeszteni, 
továbbá a Polgármesteri Hivatalban poszter formájában közzétenni, valamint limitált 
példányszámban megjelentetni. 
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Az építészeti útmutató elkészítésének fedezetéül az értékvédelmi pályázati támogatásra 
elkülönített, de fel nem használt 700.000 Ft keretösszeget az 1. határozati javaslat szerinti 
átcsoportosítással javasoljuk biztosítani.  
Az útmutató elkészítéséhez szükséges fedezet a 2014. évi költségvetésben a fentiek szerint 
biztosított azzal, hogy a kötelezettségvállalásra 2014. évben kerül sor, kifizetés azonban 
csak a 2015. évben válik esedékessé, ezért a fedezet összege áthúzódó 
kötelezettségvállalás címen a 2015. évi költségvetési rendeletben is szerepelni fog. 
 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztésben kifejtett indokok alapján az 
alábbi határozati javaslatok elfogadására: 
 

 
1. Határozati javaslat  

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi 
költségvetéséről szóló 2/2014. (II.25.) önkormányzati rendelet 10. melléklet 23. sorában 
szereplő Védett épületek homlokzat felújítási pályázatára biztosított keretből  700 E Ft-ot 
átcsoportosít a 8. melléklet 20 sorában szerepelő Önkormányzat dologi kiadásai közé az 
építészeti útmutató elkészítésének fedezetére. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, 
hogy a költségvetés következő módosítása során az átcsoportosítást vezesse át a rendelet 
tervezeten. 

 

Határidő:  a költségvetés 5.sz.módosítása 
Felelős: polgármester 
 

2. Határozati javaslat  
 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a település építészeti örökségének 
helyi védelméről szóló 15/2005. (VII.18.) sz. rendelet 23.§ (4) pontjában 
megfogalmazottak alapján kezdeményezi a Budakalászi építészeti útmutató elkészítését, 
amelynek elkészítésére az önkormányzat 2014. évi dologi kiadásai nyújtanak fedezetet.  
A Képviselő –Testület felhatalmazza a Polgármestert az útmutató elkészítésére ajánlatot 
adók közül a legkedvezőbbel a szerződés aláírására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 

 
Budakalász, 2014. december 9. 

Rogán László 
                  polgármester 


