
1 
 

www.budakalasz.hu 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. • +36 26 340-266, 340-514 • info@budakalasz.hu 

 
 

2/2019. (I. 31.) sz. előterjesztés 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. január 31-ei ülésére 

 

 

Tárgy:  Javaslat új főépítész megbízására 
 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

Készítette:   Hegyvári János városfejlesztési osztályvezető 

 

Ellenőrizte:  dr. Papp Judit aljegyző 

Egyeztetve:   dr. Udvarhelyi István jegyző 

 

Tárgyalja:  Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
   
 

 

 

Az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalandó az Mötv. 46.§ (2) b.) pontja alapján. 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges 
 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

 

  

http://www.budakalasz.hu/
mailto:info@budakalasz.hu


2 
 

Előterjesztés 
 
 
Tárgy: Javaslat új főépítész megbízására 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Turi Attila, Budakalász főépítésze kérelmezte a főépítészi tisztség alóli felmentését. Főépítész úr 1996 
óta –egy kisebb közbenső időszakot leszámítva – településünk főépítésze. Az elmúlt évtizedek alatt nagy 
erőfeszítések árán sikerült a település hagyományos, egységes képét megőrizni, az épületek 
Budakalászra jellemző megjelenését kialakítani annak ellenére, hogy a közelmúlt építési kultúrája, az 
épített környezettel kapcsolatos közízlés nem kedvezett ezen folyamatnak. Ebben vitathatatlan és nagy 
szerepe volt Főépítész úrnak, az Ő elhivatottságának, szakmai tapasztalatának, felkészültségének, 
tekintélyének, szellemiségének. 

Javaslom, hogy az elköszönő levélben leírtakat a testület vegye tudomásul, fogadja el a felmentési 
kérelmet, ugyanakkor támogassa Kassai Szoó Dominika főépítésszé való kinevezését. 

Dominika több éven keresztül dolgozott köztisztviselőként a Budakalászi Polgármesteri Hivatal 
építéshatóságán, majd főépítészi referensként. Gyermekei születésekor ment el a Hivatalból, azonban ez 
idő alatt sem hagyta magára a települést: oroszlánrésze volt a Települési Arculati Kézikönyv és a 
településképi rendelet, a Pilisi Térségi Arculati Kézikönyv megalkotásában, szakmai konferenciákat 
szervezett a Faluházba, ahol a résztvevő építészek megismerkedhettek a településsel, az épített 
környezet értékeivel. Dominika gyakorló főépítész is. 

Főépítész úr az előzőek okán is úgy gondolta, hogy a város építészeti arculatának további megőrzése, 
formálása a legjobb helyen Kassai Szoó Dominika kezeiben lenne. 

Kassai Szoó Dominika a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet előírásainak 
megfelel, a kormányrendelet rendelkezései szerint megbízási szerződéssel főépítésznek kinevezhető. 

Melléklet: Turi Attila felmentést kérő levele 

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztem elő: 
 

1. Határozati javaslat 
 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Turi Attila főépítész kérésére, érdemei 
elismerése mellett 2019. január 31. napjával felmenti a főépítészi tisztség alól. A Képviselő-testület 
köszönetét fejezi ki, az elmúlt évtizedek alatt Budakalász építési kultúrájáért, a közízlés formálásában 
tett erőfeszítéseiért. Budakalász jelenlegi hagyományokat tisztelő ugyanakkor újnak is teret adó arculata 
Turi Attila szellemiségének, munkásságának köszönhetően alakulhatott ki. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László polgármester 

2.  Határozati javaslat 
 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. február 1. napjától Budakalász város 
önkormányzata főépítészi feladatainak ellátásával br. 300.000 Ft/hó díjazásért, határozatlan időre Kassai 
Szoó Dominikát bízza meg. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László polgármester 
 
Budakalász, 2019. január 14. 

Rogán László polgármester 






