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K I V O N A T

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010.
január 26-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből

Tárgy: Javaslat a Helyi Építési Szabályzat készítésével kapcsolatos
állásfoglalás kialakítására

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 nem ellenében és 4 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot fogadta el:

8/2010. (I.26.) Kt. határozat
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a
határozat mellékletét képező, több cég konzorciuma által 2009.
évben készített a Lupaszigeti úttól északra fekvő terület
ingatlanhasznosítási tanulmánytervének főépítész által készített
összefoglalójával, kivéve a fotovoltaikus energiaparkra vonatkozó
javaslatot.
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a
Helyi Építési Szabályzat tervezőit, hogy az adottságok és a hatályos
tervek vizsgálata alapján, a tanulmányban szereplő javaslatok
újragondolásával adjanak új szabályozási javaslatot a területre.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

k. m. f.

 Parlagi Endre s. k.,     dr. Molnár Éva s. k.,
 polgármester                 jegyző

A kivonat hiteléül:

Soós Ferencné
Melléklet csatolva.



Melléklet

A több cég konzorciuma által készített Luppa-szigeti úttól északra fekvő területek
ingatlan-hasznosítási tanulmánya  összefoglalója

A tanulmány a helyzetértékelés c. fejezetben:
 Értékeli a város  szerepét a Közép-Magyarországi Régió Struktúraterve alapján,
 Ismerteti a BATrT előírásait a területre,
 Ismerteti a területre vonatkozó hatályos településrendezési terveket, (TSZT, SZT, HÉSZ),
 Bemutatja a terület tulajdonviszonyait,
 Bemutatja a terület közműellátottságát

A Hazai és nemzetközi kitekintés c. fejezetben a tanulmány több külföldi példa ismertetésével
illusztrálja, illetve körvonalazza a bányatavak hasznosíthatóságának lehetőségeit:
 Az európai fővárosok tágabb területén és azok agglomerációiban fellelhető tavak

hasznosításának tekintetében elmondható, hogy elsősorban a rekreációs és sport célú
hasznosítás került előtérbe. A nagyobb tavak esetében motorcsónak és vitorlás hajó kikötő is
megtalálható, ahol a földrajzi adottságok és a helyi szabályozás ezt lehetővé teszi.

 A rekreációs használatra kiépített tavak nagy részénél sétáló és bicikliutak találhatók beton és
földút kivitelben, melyeknél kisebb-nagyobb távolságokban pihenőhelyek, tűzrakóhelyek
találhatók.

 A tavakhoz gyakran kapcsolódnak tábor és camping-helyek, esetenként szállodák, amelyek a
huzamosabb tartózkodást biztosítják.

 A tavak egy részénél a higiéniás szükségletek kielégítésére is biztosított infrastruktúra, amely
elsősorban természetbarát anyagokból és technológiával oldottak meg.

 Természeti értékekkel rendelkező tavak esetében gyakran természetbarát túrákat,
tanösvényeket vezetnek az érdekes flórával és faunával rendelkező tavak mentén, gyakran
kilátópontokat létesítve egy-egy helyen.

A területhasznosítási javaslatok c. munkarészben az alábbi alternatívákat vázolja fel:
 Energiapark kialakítása (1.500 kW teljesítményű fotovoltaikus napelem erőmű) a vízfelület és a

Luppa-szigeti út között,
 Látogató és oktató-központ  létesítése (alternatív energiák bemutatása)
 Medical Wellness Központ kialakítása (egészségturizmus, gyógyturizmus)
 Magánklinika (egészségügyi központ)
 Kerékpárút, pihenőhely kialakítása
 Vízi sportok, horgászat lehetőségének biztosítása
 Búvár bázis kialakíthatósága
 Termálkút lehetőségeinek további vizsgálata szükséges
 Szórakoztatópark kialakítása

A pályázati lehetőségek c. munkarészben ismerteti a várhatóan kiírásra kerülő, az ismertetett
projektekkel megpályázható lehetőségeket.



A tanulmány hiányosságai:
 Csak írásban, illetve elméletben vázolja fel a javasolt ingatlanhasznosítási és fejlesztési

lehetőségeket. Konkrétabban csak az Energiapark és a Medical Központ helyét jelöli meg.
 Nem ad komplex, összefüggő, a funkciók egymásra épülését, szerves kapcsolatát, kialakítását

bemutató javaslatokat (rajzi formában).
 Nem veszi figyelembe a helyi adottságokat, igényeket a funkciók megjelöléséhez.

Ebből kifolyólag nem ad javaslatot a város hatályos terveinek módosítására, ami lehetővé tenné a
Luppa-szigeti úttól északra fekvő terület kedvezőbb, átgondolt, összefüggő területi fejlesztésének
feltételeit.
A tanulmány hiányosságai rámutatnak arra, hogy kedvező lenne egy városépítészeti  tervpályázat
kiírása a Luppa-szigeti úttól északra fekvő területek hasznosítására.


