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Tárgy:  Javaslat a GyNK Ingatlanfejlesztő Zrt.-vel történő  
  településrendezési eljárás illetve az ehhez kapcsolódó szerződés  

alapjainak a megtárgyalására

Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 7 igen, 2
tartózkodás mellet az alábbi határozatot hozta:

121/2012.(V.10.) Kt. határozat
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
GyNK Ingatlanfejlesztő Zrt.–vel kötendő településfejlesztési szerződés
alapvető feltételrendszerét. Ennek alapján az életminőség fenntartása és a
rekreáció megvalósítása érdekében a Zrt. a településrendezési tervekben
rögzített célok biztosítására, a települést érintő károk enyhítése céljából
térítésmentesen az önkormányzat tulajdonába adja a beépítési
paraméterek függvényében az 1/a sz. táblázatban megjelölt és az 1/b sz.
táblázatban részletezett ingatlanjait.
A kárenyhítés mértéke az intenzitás növekedésével emelkedik a
következő táblázat szerint.

1/a sz. táblázat
beépítés

i %
szintterületi

mutató (m2/m2)
építmény-m

agasság
zöldfelületi
arány (%)

min. telek
méret
(m)

max. telek
méret (m)

Kompenzá
ció

mértéke
A 20 0,6 7,5 50 8000 15000 I+II+ HÉSZ

kts
B  I+25 0,8 9,0 45 6000 20000 I+II+III/2 +

HÉSZ kts

C 30 1,0 10,5 40 4000 25000
I+II+III+
HÉSZ

költsége

1/b. sz. táblázat
hrsz ter. nagyság



 I Üdülő terület 14671/-/30 3 ha 1435 n2

Északi terület 0189/179 15 ha 2539 m2

Északi terület 089/178 1 ha.0445 m2

Északi terület 0189/175 5026 m2
Északi terület 0189/4 5023 m2
II
Összesen

17 ha 3033 m2

III
Déli terület M0
mellett

0200/5 10 ha 8563 m2

Mindösszesen 31 ha 3031 m2

+Az északi területen található 0205/3 hrsz út: 3949 m2
Az C-vel megjelölt variáció esetén az önkormányzat – saját területek
övezeti átsorolásával, építési övezeti szabályok szigorításával mintegy
10,5-12,5 hektár erdőterületet tud vállalkozási területbe vonni a GYNKI
területén.

Az önkormányzat a HÉSZ módosítás alapelveit az alábbiak szerint
határozza meg.

1. A terv vegye figyelembe a Limes-t, az OMSZK tó déli részén vezető út
folytatását és meghosszabbítását a Duna felé (részben figyelembe veszi).

2. A parkolás 2/3-a épületen belül oldandó meg, mélygarázsban vagy
parkolóházban. A mélygarázs kialakításához az építménymagasság 1,5
méterrel növelhető, legfeljebb 10,5 méterig.

3. a beépítésre vonatkozó szabályok kereteket határoznak meg a
 legnagyobb épülettömeg
 tető kialakítás
 homlokzati anyagok

tekintetében.
4. Meg kell határozni a kiépítés lehetséges ütemezési egységeit, a

közterületek kiépítésének mértékét, a közterületek kezelésének
kötelezettségét.

5. Alapvetően szigorú, részletes szabályozás szükséges. Iroda,
kereskedelmi, (valamint oktatási, intézményi, rekreációs, stb.) funkció, és
park jellegű intenzív zöldfelületű terület kialakításával szabályozva. 



Egyéb feltételrendszer.
A terület belterületbe vonásával fejlesztésével kapcsolatos költségek
vállalása valamint az infrastruktúrával való ellátása a mindenkori
tulajdonos költsége, és kötelezettsége.

A képviselő testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozatban
megjelölt feltételrendszer, valamint a Főépítész javaslatainak
figyelembevételével dolgozzon ki egy településrendezési
szerződéstervezetet a GyNKI Zrt.-vel egyeztetett módon.

A tervezetnek kötelező kelléke a térképi mellékletek melyek a folyamat
nyomon követhetőségének érdekében tartalmazzák a változással érintett
területek pontos elhelyezkedését, fontos paramétereit is.

Felelős: Rogán László polgármester
Határidő: 2012. szeptember 15

k. m. f.

 Rogán László s. k.,     dr. Molnár Éva s. k.,
     polgármester                       jegyző
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