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K I V O N A T

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

Tárgy: Javaslat a 604/1 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan településrendezési
szerződés megkötésére a Promontorbor Kft.-vel (vagy annak jogutódjával) és
elő-csereszerződés megkötésére Jurkovits Miklóssal

A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:

38/2010. (I.26.) Kt. határozat
1.) Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy felhatalmazza a polgármestert a Promontorbor Kft.-vel vagy
annak jogutódjával - képviseletében dr. Gágány Tibor - a
budakalászi 604/1 hrsz.-ú, 1,1688 ha alapterületű, kivett lakóház és
udvar és gazdasági épület és üzemi épület, természetben Pomázi út
2. szám alatt található ingatlanra megkötendő településrendezési
szerződés aláírására. A településrendezési szerződés feltételei:

 A 604/1 hrsz.-ú ingatlanban adásvételi szerződés alapján
tulajdonjogot szerzett Jurkovits Miklós (2011 Budakalász, Magyar
u. 12. szám alatti lakos). Jurkovits Miklós tulajdonjogát az
ingatlan-nyilvántartásba nem jegyezték be, azonban a
Promontorbor Kft. azt elismeri. Budakalász Város Önkormányzata
az ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonossal a tulajdoni hányad
átruházásában megállapodik.

 A Promontorbor Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a
településrendezési szerződés aláírása, illetve a HÉSZ módosítása
előtt – amely módosítás a terület lakóövezeti, illetve intézményi
területté történő átminősítését jelenti - a beépíthetőség feltételeit
vizsgálandó, talajfeltárást, talajmechanikai szakvéleményt készíttet,
tekintettel arra, hogy a területen pincék vannak és domboldal. A
Promontorbor Kft. a HÉSZ módosítása érdekében Fausi
Abdurahmann Badi pénzkövetelésre vonatkozó igényét saját



pénzeszközeiből rendezi, valamint a határozat 1. sz. mellékletében
I.-II.-vel jelölt terület tulajdonjogát az Önkormányzatnak
térítésmentesen átadja.

 A Promontorbor Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a HÉSZ-szel
összhangban lévő beruházási programja keretében a szabályozási
tervben közterületként jelölt területen a teljes közlekedési
infrastruktúrát, közművesítést (út, járda, vízvezeték és
szennyvízcsatorna, csapadékvíz elvezetés, gáz, villany és
közvilágítás kiépítését, valamint a meglévő közművek szükség
szerinti áthelyezését) saját beruházásként és saját költségén elvégzi,
a közműveket, valamint a módosított szabályozási tervben jelöltek
szerint kialakuló közterületeket és egyéb területeket
rendeltetésszerű és biztonságos használatra, valamint üzemeltetésre
alkalmas állapotban és minőségben történő kiépítés után az
Önkormányzat tulajdonába per-, teher-, és igénymenetesen, illetve
térítésmentesen adja át.

 A Promontorbor Kft. tudomásul veszi, hogy a jelen megállapodás
alapján készülő valamennyi beruházás műszaki terveit Budakalász
Város főépítészével, a Polgármesteri Hivatallal egyeztetni kell,
továbbá, azt, hogy az építési engedély beadására csak az
önkormányzat tervtanácsának egyetértő jóváhagyását követően
kerülhet sor.

2.) Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jurkovits
Miklóssal 2011 Budakalász, Magyar u. 12. szám alatti lakossal
elő-csereszerződést kíván kötni. Az elő-csereszerződésben félként
fel kell tüntetni az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként
bejegyzett Promontorbor Kft-t is. Amennyiben a Képviselő-testület
a határozatban rögzített paraméterekkel a HÉSZ-t elfogadja, úgy a
végleges csereszerződés megkötésére kerül sor. Mindegyik fél
visszavonhatatlanul tudomásul veszi, hogy a csereszerződés alapja
egyrészben az előzőekben rögzített, az önkormányzat tulajdonát
képező 2425 hrsz.-ú, 2011 Budakalász, Budai út 25. szám alatt lévő
ingatlan (a volt Margaritovics-féle ház),  másrészben 1 millió forint
készpénz Jurkovits Miklós részére, melyet a szerződés aláírását
követően kell kiegyenlíteni. 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert az előszerződés és a végleges
szerződés aláírására a határozatban foglalt feltételek szerint. 



3.) Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy a 604/1 hrsz-ú területre
vonatkozó, a Promontorbor Kft.-vel kötendő településrendezési
szerződésben a HÉSZ módosítására vonatkoztatva az alábbi
paramétereket szerepeltesse:
A javasolt szabályozási előírások:
Telekalakítási feltételek
legkisebb telekméret:700 m2
legkisebb kialakítható mélység (m) 30
beépíthető legkisebb telek szélessége (m) 16
egy telken belül építhető max. lakásszám 2
beépítési mód szabadonálló, vagy a SZT-en jelöltek szerint
beépítettség max. 20  %
zöldfelület min. 50 %
előkert  5 m
oldalkert 3 m az vagy a SZT-en jelöltek szerint
hátsó kert  6 m
Beépítési feltételek
kötelező építési vonal a szabályozási terv szerint, 
Építmény építménymagasság (m) legnagyobb 5,5 m,
A területen régészeti lelőhely található, ezért bármilyen földmunka
vagy építési tevékenység megkezdése előtt a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatallal előzetesen egyeztetni kell. 
A szerződésben rögzíteni kell, hogy a HÉSZ módosítása a
Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik, ezért
a településrendezési szerződésben rögzített HÉSZ-paraméterek
Képviselő-testület által történő elvetése a Promontorbor Kft.
részéről semmilyen kártérítési, megtérítési, vagy egyéb igényt
nem alapoz meg.

4.) Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2425
hrsz.-ú, 2011 Budakalász, Budai út 25. szám alatt lévő ingatlan
felújítására a 2010. évi költségvetésében brutto 5.500.000,-Ft –os
keretösszeget biztosít, oly módon, hogy 4.500.000 Ft a 2425 hrsz-ú
ingatlan felújítására kell fordítani. A maradék 1.000.000,-Ft
kifizetésére csak a településrendezési szerződésben rögzített
feltételek teljesülése esetén  kerülhet sor.

5.) Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete elviekben
egyetért azzal, hogy Budakalász, Pomázi u. 2. szám alatti
ingatlanon a főkaputól balra eső területen Városi piac létesüljön, és



felhatalmazza a polgármestert, hogy a Promontorbor Kft.-vel és
Jurkovits Miklóssal a terület tulajdonjogának rendezéséig ingyenes
használati megállapodást kössön a területre vonatkozóan. A városi
piac kialakításához, üzemeltetéséhez szükséges anyagi eszközök
biztosítására az Önkormányzat 2010. évi költségvetésében biztosít
fedezetet.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

k. m. f.

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

A kivonat hiteléül:

Soós Ferencné


