
BUDAKALÁSZ VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Szám:34/2011.
K I V O N A T

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011.
december 15-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült
jegyzőkönyvéből

Tárgy:  Javaslat a Budakalász területén található kultúrtörténeti , természeti
és tájképi egyedi tájértékek felmérésének valamit a jelenlegi helyi
védettséget élvező természetvédelmi területek felmérésének és
kezelési tervének, egyeztetési anyagának elfogadására.

A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta az alábbi
határozatot.

402/2011.(XII.15.) Kt. határozat

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete Budakalász helyi
jelentőségű természetvédelmi területek felmérését, és kezelési tervét, valamint
Budakalász közigazgatási területén kultúrtörténeti, természeti és tájképi egyedi
tájértékek felmérésének dokumentációját az alábbi kiegészítésekkel fogadja el:
A jelenleg helyi védettséget élvező természetvédelmi területek felmérésének és
kezelési tervének, egyeztetési anyagával kapcsolatban:
 a dokumentációban található térképek felbontása kicsi, így nehezen

értelmezhetőek, cserét javasolnak, a három területrész külön
ábrázolásával olyan léptékben, melyen a telekhatárok, és a helyrajzi
számok olvashatóak ( min.  1:10000, vagy  1:5000 léptékben )

 a dokumentáció 6.3, 6.4 mellékletében a jelmagyarázat színei
hasonlóságuk miatt félreérthetők, ezért javasoljuk ezek megváltoztatását

Budakalász területén található kultúrtörténeti, természeti és tájképi egyedi
tájértékek felmérésével kapcsolatban:

 szükséges a fotók és a helyrajzi számok kiegészítése az egyes oldalakon
lévő áttekintő térképek cseréje utca és helyrajzi számos nyilvántartási
térképre



 az áttekintő térképen kerüljön megkülönböztetésre a védelmi típusok (
természeti, kultúrtörténeti, tájképi, stb…)

 a dokumentációban a mikró architektúra szerepeltetésével egyet ért,
azonban javasolja, hogy a védettség tekintetében az épületek ne
kerüljenek felsorolásra ( hiszen ezek védelme szabályozva van a helyi
értékvédelmi rendeletben )

 javasoljuk, hogy a természeti kategória kerüljön kiegészítésre a
Széchenyi utcai cseresznye fasorral

A testület felkéri a dokumentációt készítő szakembereket, hogy a
kiegészítéseknek megfelelően készítsék el a végleges dokumentumokat.
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződésekben rögzített díjak megfizetésére,
melyek fedezetét az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
10/2011.(III.7.) rendelete tartalmazza, továbbá a védetté nyilvánító
önkormányzati rendelettervezet elkészíttetésére.  
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