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Melléklet – főépítészi beszámoló
Megbízási szerződésem aláírásakor a főépítész általános feladatairól az akkor hatályos „Az
önkormányzati főépítészi tevékenység ellátásának részletes szakmai szabályairól és
feltételeiről szóló 9/1998. (IV.3.) KTM rendelet” rendelkezett. 2009. október 1-től „A
főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet” hatályos.
A hatályos jogszabály alapján:

Az önkormányzati főépítész általános feladatai
8. § Az önkormányzati főépítész
a) az állami főépítésszel és az érintett önkormányzatok főépítészeivel együttműködve
elősegíti az illetékességi területét érintő területrendezési és településszerkezeti tervek
összhangjának kialakítását,
b) folyamatosan figyelemmel kíséri a rendezési eszközök hatályosulását,
tapasztalatairól évente tájékoztatást ad, és négyévente összefoglaló jelentést készít a
képviselő-testület (közgyűlés) részére,
c) közreműködik a kulturális örökség védelméről szóló törvényben foglaltakkal,
valamint a kulturális örökség védetté nyilvánításának részletes szabályairól szóló
miniszteri rendeletben foglaltakkal kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásában,
d) szakmai véleményével, állásfoglalásaival segíti a térség, illetve a település
egységes táji és építészeti arculatának alakítását,
e) közreműködik a területrendezési tervek és a településrendezési eszközök
nyilvántartására, a szabályozásokon alapuló adatszolgáltatásra és az ezzel
kapcsolatosan felmerülő költség megállapítására vonatkozó helyi szabályok
előkészítésében,
f) részt vesz - szükség szerint adatok szolgáltatásával - az illetékességi területére
vonatkozó területi és települési információs rendszerek kialakításában és
működtetésében,
g) vezeti a helyi önkormányzati tervtanácsot,
h) gondoskodik a helyi tervtanács nyilvántartásának vezetéséről, és abból adatokat
szolgáltat az állami főépítésznek.
A települési és a térségi főépítész feladatai
10. § (1) A települési, a térségi főépítész látja el a települési önkormányzat
településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának elkészítésével,
felülvizsgálatával összefüggő következő feladatokat:
a) döntésre előkészíti a rendezés alá vonandó területre vonatkozó javaslatot, a
tervezési megbízás feltételeit és követelményeit,
b) elkészíti az előzetes tájékoztatást az érdekelt államigazgatási szervek, az érintett
állampolgárok, szervezetek, érdek-képviseleti szervek, valamint a szomszédos és az
érintett egyéb települések önkormányzati szervei részére a rendezés helyéről,
céljáról, várható eredményéről,
c) a településrendezési eszközök készítése során folyamatosan együttműködik a
tervezőkkel és képviseli az önkormányzat érdekeit,
d) szervezi és irányítja az Étv.-ben előírt véleményezési eljárásokat, ezek során
biztosítja a településrendezési eszközök készítésének nyilvánosságát,
e) a véleményezési eljárás befejezését követően a beérkezett észrevételek
figyelembevételével döntésre előkészíti a településrendezési eszközöket,
f) gondoskodik a megállapítás során hozott változtatások átvezetéséről, illetőleg
szükség szerint az újbóli véleményeztetés lefolytatásáról,



g) nyilvántartást vezet a település, illetve a térség területére készült
településrendezési eszközökről, valamint - amennyiben az információtechnológiai
feltételei biztosítottak - gondoskodik a hatályos településrendezési eszközöknek az
önkormányzat honlapján történő közzétételéről,
h) kérésre tájékoztatást ad a hatályos településrendezési eszközökben foglaltakról,
i) előkészíti az önkormányzat helyi építészeti értékek védelmével kapcsolatos
szabályozását, és figyelemmel kíséri annak érvényesülését, gondoskodik az azokkal
összefüggő nyilvántartás vezetéséről,
j) külön jogszabályban foglaltak szerint, illetékességi területét érintően vezeti a
települési önkormányzat, illetve a települési önkormányzatok társulása által
működtetett építészeti-műszaki tervtanácsot,
k) nyilvántartást vezet az építészet-műszaki tervtanácson tárgyalt
tervdokumentációkról, amely alapján félévente adatot szolgáltat az állami főépítész
által vezetett elektronikus nyilvántartás részére.
(2) A települési, a térségi főépítész részt vesz a településpolitikai, településfejlesztési,
településüzemeltetési és az önkormányzatok ingatlanvagyon-gazdálkodási
programjának elkészítésében és egyeztetésében, továbbá az ágazati koncepciók
települést érintő részeinek összehangolásában és véleményezésében. Szakmai
véleményével segíti az önkormányzatnak az előzőekkel kapcsolatos döntéseinek
előkészítését, állásfoglalásainak kialakítását.

Megbízási szerződésem szerint az alábbi feladatokat kell ellátnom a fent leírt feladatokon túl:
1. Az épített környezet területi sajátosságainak védelme érvényesítése
2. Beérkezett tervek véleményezése legfeljebb kettő hét alatt
3. Településfejlesztési kérdések véleményezése testületi, bizottsági üléseken,
közmeghallgatásokon részvétel meghívás alapján
4. Évenkénti beszámolás a HÉSZ megvalósulásáról a Képviselő-testületnek
5. Tájékoztatási kötelezettség a Képviselő-testület számára a jelentkező lakossági és
befektetési igényekről

Tájékoztató

Mindenek előtt szeretném elmondani, hogy munkámat Tari Réka főépítészi referens nagy
mértékben segíti. (Ahol a beszámolóban többes szám szerepel egy-egy munka kapcsán,
úgymint előkészítettük, stb., az azt jelenti, hogy ő is részt vett benne.) Többek között:
 A tervtanács titkára, összehívja tervtanácsra a tervtanácsi tagokat, előkészíti a

véleményezendő terveket, megküldi a véleményeket az érintetteknek, stb.
 Előkészíti és hivatalos formába önti a képviselő-testületi előterjesztéseket. (Szomszédos

települések tervmódosításaira adandó válaszok, módosító javaslatok, vélemények, stb.)
 Levelezést bonyolít a lakossággal.

I. Tanulmányok, településrendezési eszközök

Munkám megkezdése előtt szerződést kötött az önkormányzat négy tanulmány elkészítésére,
melyek a készülő településrendezési eszközök módosítását is megalapozni kívánták.
A tanulmányok készítése viszont hivatalba lépésem után is zajlott. Folyamatosan
közreműködtem, egyeztettem a készítőkkel. Mind a négy tanulmányt bemutattuk bizottsági
üléseken és lakossági fórumokon. A lakossági fórumok időpontjai:
2009. okt. 5. GYNK területe
2009. okt. 12. Berdó



2009. nov. 23. Bányatavak
2009. nov.30. Közlekedésfejlesztés

Megírtuk az elkészített tanulmányok összefoglalóit, melyeket a Képviselő-testület négy
határozatban fogadott el.

1. Budakalász - Berdó Ingatlanhasznosítási Tanulmány (538/2009. (XII.15.) Kt. határozat)
2. Lupaszigeti úttól délre fekvő területek szabályozási paraméterei (539/2009. (XII.15.) Kt.
határozat)
3. Közlekedésfejlesztési terv (7/2010. (I.26.) Kt. határozat)
4. Lupaszigeti úttól északra fekvő terület ingatlanhasznosítási tanulmányterve (8/2010. (I.26.)
Kt. határozat)

Szintén munkám megkezdése előtt, 2009. júniusában kötött szerződést az önkormányzat
Budakalász településrendezési terveinek és helyi építési szabályzatának elkészítésére a Főber
Zrt-vel. A tervek készítése viszont lényegében hivatalba lépésem után kezdődött el. Július
27-én előzetes lakossági tájékoztatást tartottunk a készülő tervekről. Ezután folyamatosan
közreműködtem, egyeztettem a tervek készítőivel. Sajnálatos módon időközben Szenczi Ottó,
a Főber Zrt vezető településtervezője elhunyt. A tervek készítésének irányítását Liszkay
Krisztina vezető településtervező vette át. 2010. február elejétől vele folytatódhatott tovább a
munka. A testület munkacsoport felállítását határozta el, hogy gördülékenyebb legyen a
folytatás, így rendszeresen munkacsoportos egyeztetéseket is tartottunk. A munka folyamán
feldolgoztuk, megvitattuk, értékeltük a felmerülő lakossági, önkormányzati és befektetői
igényeket.
Egyeztettünk a Közép-Magyarországi Közigazgatási Hivatal Állami Főépítészével.
Valamint egyeztettünk a Pestterv Kft tervezőjével, aki a Budapesti Agglomeráció
Területrendezési Tervének módosítását készíti.

A településrendezési tervek egyeztetéseinek és ismertetéseinek részletezését az alábbi táblázat
tartalmazza.

Dokumentált egyeztetések dátuma 2010 februárjától
időpont helyszín Egyeztetés jellege

Február 1. Budakalász Főépítészi és önkormányzati egyeztetés - munkaindítás
Február 8. Budakalász Főépítészi és önkormányzati egyeztetés– lakossági kérelmek
Február 15. Budakalász Főépítészi és munkacsoportos egyeztetés– lakossági kérelmek
Február 22. Budakalász Főépítészi egyeztetés – lakossági kérelmek
Március 1. Budakalász Főépítészi egyeztetés – lakossági és önkormányzati kérelmek
Március 8. Főépítészi és munkacsoportos egyeztetés – lakossági kérelmek,

szerkezeti terv
Március 12. Munkaközi terv szállítása digitálisan (TSZT, HÉSZ)
Március 16. Budakalász Munkacsoport  - Munkaközi terv szállítása papírdokumentáció
Március 22. Budakalász Főépítészi valamint építéshatósági osztály vezetői egyeztetés –

önkormányzati kérések , leadott munkaközi dokumentáció
egyeztetése,

Március 26. Urbanlis Kft. Bp. Szabályozási terv, HÉSZ és övezeti megbeszélés a főépítész
részvételével + leadott munkaközi dokumentáció egyeztetése,

Március 29. Budakalász Munkacsoport + HÉSZ és övezeti struktúra bemutatása
Április 6. Urbanlis Kft. Bp. Főépítészi egyeztetés HÉSZ
Április 12. Budakalász Munkacsoportos egyeztetés   HÉSZ általános
Április 14. Urbanlis Kft. Bp. Főépítészi egyeztetés HÉSZ
Április 19. Budakalász Munkacsoport - HÉSZ



Április 21. Urbanlis Kft. Bp. Főépítészi egyeztetés HÉSZ
Április 26. Budakalász Tervismertetés képviselőtestület számára – konzultáció

képviselőtestületi tagokkal – digitális prezentáció
Április 29. Budakalász Építési osztályvezetővel és főépítészi munkatárssal egyeztetés
Május 3. Budakalász Munkacsoport - – utána önkormányzati és tervezői egyeztetés a

Gynki-val
Május 5. Urban-lis Kft. Bp. Főépítészi egyeztetés – övezetek – telefonon

konferenciabeszélgetés
Május 6. Állami Főépítészi

Iroda Bp.
Tervezői és Budakalászi és Állami Főépítészi egyeztetés –
fejlesztési területekről

Május 6. Budakalász Lakossági fórum – digitális prezentáció
Május 10. Urban-lis Kft. Bp. Főépítészi egyeztetés – övezetek / szabályozás
Május 12. Urban-lis Kft. Bp. Főépítészi egyeztetés – övezetek – telefonon

konferenciabeszélgetés
Május 17. Urban-lis Kft. Bp. Főépítészi egyeztetés – övezetek / szabályozás
Május 25. Urban-lis Kft. Bp. Főépítészi egyeztetés – övezetek / szabályozás
Május 27. Budakalász TKB – bizottsági bemutatás

Tervező a dokumentumokat 2010. május 21-én, a módosított dokumentumot június 1-én
szállította le.
Budakalász Településszerkezeti tervét (TSZT), Szabályozási tervét (SZT) és Helyi Építési
Szabályzatát (HÉSZ) 2010. június 2-án küldtük meg az Étv. 9.§ (3) bekezdés szerinti
államigazgatási egyeztetésre az érintett szerveknek és civil szervezeteknek.
A tervek megtekinthetők Budakalász Polgármesteri Hivatala honlapján.

II. Építészeti tervek véleményezése
Főépítészi fogadóórám állandó időpontja minden hétfőn 13-15 között van. Telefonos
megkeresés esetén természetesen ettől eltérő időpontban is (gyakran) tartok egyeztetést.
Naponta általában 5-8 tulajdonos és/vagy tervező keres meg, hogy tanácsot, véleményt kérjen.
Tapasztalatom az, hogy az engedélyezési eljárás megindítása előtt szívesen felkeresnek a
tulajdonosok és az építész tervezők terveikkel tanácsot, előzetes véleményt kérni.
Budakalász építéshatóságára beérkező építészeti terveket folyamatosan véleményezem. 2009.
második félévében 84, 2010-ben eddig 43 főépítészi véleményt írtam meg a beadott
tervekhez.
Amely terveket nem tartok megfelelő színvonalúnak, településkép szempontjából kisebb
módosításokkal sem elfogadhatónak, és a tulajdonossal sem sikerül kompromisszumra jutni
az épülettel kapcsolatban, azokat a terveket tervtanács elé terjesztem véleményezésre.

III. Tervtanács
A tervtanács tagjai: a korábban kinevezett tíz tervtanácsi tag közül ketten elhaláloztak, hárman
Turi Attila távozásával lemondtak tervtanácsi tagságukról, így összesen öt tag maradt.
A megmaradt tagok mellé kamarai és személyes ajánlásra még 2009-ben kinevezett öt új tag:
Fazekas Artúr, Jankovits Vera, Mányi István, Kocsis Ágnes és Göttinger Pál.
Jelenleg tehát ismét tíz kinevezett taggal működik a tervtanács. A tervtanács titkára Tari Réka
főépítészi referens.
A tervtanácsot általában havonta egyszer, a véleményezendő tervek számától és sürgősségétől
függően, tartunk.
2009-ben 6 tervtanácsi ülésen 36 tervet, 2010 május végéig 5 ülésen 15 tervet
véleményeztünk. A tervek között szerepeltek intézmények, (pl.: új óvoda, Telepi iskola
bővítése, Nyitnikék óvoda tornaterme, BMSE klubház, Félúti ház, Szentistvántelepi közösségi
ház, Görögkeleti templom felújítása) ipari-kereskedelmi épületek, (pl.: Merida épületbővítés,



McDonald’s bővítés, Metro bővítése, kisebb üzlethelyiségek), építmények (pl.: HÉV
perontetők, trianon emlékmű, Budai út menti szobor), védett épületek felújítása, átalakítása,
több lakóház terve, valamint a módosuló településrendezési eszközök (TSZT, SZT, HÉSZ).

IV. Értékvédelmi támogatások
Budakalász Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2005. (VII.18.) rendelete a
település építészeti örökségének helyi védelméről 22.§ és 23.§ alapján a „Települési
Értékvédelmi Támogatás”-t pályázat útján lehet igénybe venni.
Kivonat a rendeletből:

Települési Értékvédelmi Támogatás
22. § (1) A települési önkormányzat az e rendelet hatálya alá tartozó épületek,

épületegyüttesek, azok szűkebb környezete, illetve tartozékaik karbantartása, felújítása,
rekonstrukciója érdekében végzett munkák költségeit a „Települési Értékvédelmi
Támogatás”-ból (továbbiakban: Támogatás) segítheti.

(2) A „Támogatás” a települési önkormányzat éves költségvetésében szerepel.
23. § (1) A „Támogatás”-t pályázat útján lehet igénybe venni.

(2) A pályázatot évente egyszer, az éves költségvetés jóváhagyását követően a
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslatára a Testület írja ki.
(3) A támogatás csak a fenntartás és állagmegóvás tulajdonosi kötelezettségét, illetve
az ingatlan rendeltetésszerű használatához szükséges mértéket meghaladó költségeire
adható (értékkülönbözet).
A kérelemhez olyan költségvetést kell becsatolni, amelyből az értékkülönbözet
megállapítható.
(4) Amennyiben az alap nem kerül  pályázati formában felhasználásra, úgy
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslatára a Testület dönt annak
felhasználásáról.

2009. évben két alkalommal került sor a pályázat meghirdetésére, mert az első alkalommal
nem fogyott el a rendelkezésre álló keret, és a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a
megmaradt pénzösszegre újabb pályázatot ír ki. Az első alkalom beadási határideje május 30.
volt, amit meghosszabbítottunk június 30-ra. Erre a határidőre hat pályázat érkezett. A beadott
pályázatok elbírálása a július 27-ei TKB ülésen történt, három pályázat kapott támogatást
350.000, 360.000, és 500.000, Forint értékben. A támogatási megállapodások aláírásra
kerültek, a pályázóknak az aláírástól számított egy éven belül kell megvalósítaniuk a felújítást.
A második kiírt pályázat határideje: 2009. okt. 30. volt. Ezt az ősszel kiírt pályázatot akkor a
várossá válás kapcsán a megszokottól eltérően kiterjesztettük az Ó-Vt-1 jelű övezetben
található épületekre is annak érdekében, hogy a városközpont rendezett képet mutasson. Erre a
határidőre 4 pályázat érkezett, melyekből 3 nyert pozitív elbírálást. Pályázók közül kettővel a
megállapodás aláírása megtörtént, a harmadik pályázó támogatása jogerős építési engedélyhez
volt kötve, az ő esetében az engedélyezési eljárás jelenleg folyamatban van, így ott a
megállapodás aláírására nem került még sor. A megítélt támogatási összeg mindhárom
esetben 500.000,- Ft volt.
2010. év tavaszán ismételten meghirdetésre került a pályázat, a tavalyinál kisebb összeggel.
A beadási határidő május 31. volt, mely határidőre 3 pályázat érkezett.

Az elmúlt évek értékvédelmi támogatásainak tapasztalatai, illetve az időközben történt
jogszabályi változások miatt fenti rendelet bizonyos módosításokra szorult. Módosítási
javaslatainkat a Képviselő-testület elfogadta és 2010. február 26-án módosította a rendeletet.



V. Budakalásszal szomszédos települések terveinek véleményezése

Budakalász Polgármesteréhez, illetve Önkormányzatához több szomszédos település (Pomáz,
Szentendre, Óbuda-Békásmegyer, Üröm) településrendezési eszközeinek módosítása kapcsán
is érkezett megkeresés a tervek véleményezése céljából. Szakmailag minden esetben
előkészítettük a javasolt véleményeket, melyeket a Településfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság is megtárgyalt, a Képviselő-testület jóváhagyása előtt.


