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Budakalász Város Polgármestere 

        193/2014.(XII.18.) sz. előterjesztés 
 

 
E L ŐT E R J E S Z T É S 

 
 

A Képviselő-testület  
2014.december 18-ai rendes ülésére 

 
 
 

Tárgy: Javaslat Budakalász teljes közigazgatási területére kiterjedő Helyi Építési 
Szabályzat, Szabályozási Terv és Településszerkezeti Terv készítésére, jogi 
harmonizációjára 
 
 
 
 
 
Készítette:   Kassai-Szoó Dominika főépítész referens 
 
Egyeztetve:   dr. Krepárt Tamás – alpolgármester 
    Turi Attila – főépítész 
    Balsai Judit – pénzügyi osztályvezető 
    Hegyvári János – Városfejlesztési Osztályvezető 
     
         
 
 
Ellenőrizte:   dr. Papp Judit – Aljegyző 
 
         
 

 
 

Tárgyalja: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  
Pénzügyi Vagyonhasznosítási Bizottság 
 
 

 
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. 

 
A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 



 2

 
 

 
E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Tárgy: Javaslat Budakalász teljes közigazgatási területére kiterjedő Helyi Építési    

Szabályzat, Szabályozási Terv és Településszerkezeti Terv készítésére, jogi 
harmonizációjára 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Budakalász Város Képviselő testülete 2013. december 20-án elfogadta a város Helyi 
Építési Szabályzatáról (HÉSz) és Szabályozási Tervéről (SzT) szóló 26/2013.(XII.20.) sz. 
KT. rendeletét valamint a város Településszerkezeti Tervéről (TSzT) szóló, 
320/2013.(XII.20.) Kt. határozatot agglomerációs település lévén, azzal a jogszabályi 
kötelezettséggel, hogy a HÉSZ-t, SZT-t, TSZT-t az új Országos Településrendezési és 
Építésügyi Követelményekben (OTÉK)  foglaltaknak megfelelően módosítani kell és 
legkésőbb 2015. december 31-ig el kell fogadni.  
 
A jogszabályi kötelezettségnek eleget kell tenni, azaz végre kell hajtani Budakalász teljes 
közigazgatási területére a településrendezési eszközök jogi harmonizációját, ellenkező 
esetben a meglévő rendezési terv 2016. évtől kezdődően hatályát veszti, amely azt jelenti, 
hogy 2016-tól a járásközpontban csupán az illeszkedés szabályai szerint fogják elbírálni a 
budakalászi építési ügyeket. 
 
A rendezési terv elkészítéséhez, a szükséges eljárás lefolytatásához és a rendelet 
elfogadásához minimum 1 év szükséges, ezért a munkát január elejével el kell kezdeni. 
Előzetes piackutatás alapján az ehhez szükséges pénzügyi forrás kb.5,1 millió forint. 
  
A rendezési terv készítéséhez szükséges fedezet a 2014. évi költségvetésben az 1. 
határozati javaslat szerinti átcsoportosítással biztosított azzal, hogy a 
kötelezettségvállalásra a 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 a település Helyi Építési 
Szabályzatáról (HÉSZ) és Szabályozási Tervéről (SZT) szóló, 26/2013.(XII.20.) sz. KT. 
rendelet és a 320/2013.(XII.20.) Kt. határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv 
(TSzT) új OTÉK szerinti elkészítése fedezetének, mintegy 5,3 millió forint  biztosítására 
az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet 13. melléklet 20. (Klenity 
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tervdokumentáció) sorában szereplő 1.500.000.- Ft-ot átcsoportosítja a 13. melléklet 13. 
(HÉSZ áthúzódó és felülvizsgálat) sorára.  
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés következő módosítása 
során az átcsoportosítást vezesse át a rendeleten. 
 
Határidő: a költségvetés soron következő módosítása 
Felelős: Polgármester 

 
2. Határozati javaslat 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete –jogszabályi kötelezettségnek eleget 
téve- kezdeményezi Budakalász területére a település rendezési eszközök jogi 
harmonizációját, a település Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló, 
26/2013.(XII.20.) sz. KT. rendelet és a 320/2013.(XII.20.) Kt. határozattal elfogadott 
Településszerkezeti Terv (TSzT) új OTÉK szerinti elkészítését. Az ehhez szükséges 
fedezetet az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelete biztosítja.  
A Képviselő –testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a legkedvezőbb ajánlatot 
adóval a szerződést kösse meg, illetve az eljárás során szükséges dokumentumokat írja alá. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 
 
Budakalász, 2014. december 9. 
 
 

Rogán László 
         polgármester 


