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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2019. november 13-i ülésére 

 

Tárgy: Javaslat az 57/2018. (V.15.) számú testületi 

határozat hatályon kívül helyezésére, és a „Kálvária 

park” közösségi tervezésének előkészítésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Közel másfél éve fogadta el az előző Képviselő-testület a tárgyban nevezett, 57/2018. számú 

testületi határozatot, amely “fontos célkitűzésként” jelölte meg a 486, 487 és 499/4 hrsz.-ú, 

önkormányzati tulajdonban álló ingatlanokra vonatkozó beépítési koncepcióban bemutatott 

épület-együttes megvalósítását. 

 

A beépítéssel szemben erős lakossági ellenállás alakult ki, amelyet támogatva több száz aláírás 

gyűlt össze igen rövid idő alatt az ingatlanfejlesztés leállítására, illetve a koncepció 

megvalósítása ellen. Ennek eredményeként érdemi előrelépés nem történt, a nevezett 

határozatban megjelölt határidők már elmúltak, és a határozat vitájában megígért lakossági 

fórum sem került megszervezésre. 

 

A terület helyzete így még nem került végleges rendezésre. Az érintett ingatlanokra, illetve a 

városháza és az „átkötő” út még rendezetlen környezetére vonatkozóan a lakosság bevonásával, 

közösségi tervezés keretében kell megtalálni a törökbálinti emberek számára elfogadható 

funkciókat, a területre vonatkozó kialakítandó új szabályozást. Az eddig megismert lakossági 

vélemények alapján elsődleges igény közösségi tér, illetve park kialakítása. Mozdítsuk elő, 

hogy együtt hozhassunk létre egy jelentős mértékben kibővített „Kálvária parkot”! 

 

Határozati javaslat: 

Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 57/2018. (V.15.) 

számú testületi határozat hatályon kívül helyezését, és a „Kálvária park” közösségi 

tervezésének előkészítését, és a következőt határozza: 

1.) Úgy dönt, hogy hatályon kívül helyezi az 57/2018. (V.15.) számú testületi határozatot. 

2.) Felkéri a Polgármestert, hogy készíttesse elő a Kálvária-domb – városháza – átkötő út 

térségének beépítetlen területeire vonatkozó tervezési folyamat közösségi tervezés 

keretében történő megindítását. 

 

Felelős: jegyző (1. pont) és polgármester (2. pont) 

Határidő: 2019. decemberi testületi ülés 

 

A határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges. 

 

Az előterjesztést véleményezi: - 

Az előterjesztést készítette:  Turai Tamás önkormányzati képviselő 

 

Törökbálint, 2019. november 6. 

http://www.torokbalint.hu/

