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E L ŐT E R J E S Z T É S 

 
Tárgy: Javaslat a Budakalász Klenity dűlő - Szentendrei út jobb oldala a 

Szentlászló útig - területrendezés elveinek megállapítására. 
  
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Budakalász Város Képviselő-testülete a 14/2005.(VII. 20.) sz rendelettel 
elfogadta a Helyi Építési Szabályzatot (HÉSZ). A szabályzat hatálya teljes 
közigazgatási területre terjed ki. Az előterjesztésben szereplő területet a HÉSZ 
kertvárosias lakóterületbe sorolta. A rendezésbe bevont terület egésze:30 ha 
8583 m2, mely a közterületi mérték levonása után kb. 310 db  építési ingatlan 
kialakítását teszi lehetővé. A várostervezés megköveteli, hogy a közel 31 
hektáros terület lakóterületi kialakítása olyan rendező elvek mentén történjen, 
amely kielégíti a HÉSZ vonatkozó előírásait, továbbá egységes teherviselés és 
haszon elvét feltételezi.  
A terület központi fekvése miatt a tulajdonosoktól komoly igény mutatkozik a 
területrendezés iránt. A jelentkező igényt elhárítani nem tudjuk, vagyis olyan 
elveket kell kidolgozni, amely irányt mutat a rendezésnek.  
Az egész területet hét tömbre osztottuk fel. Az egyes tömbök eltérő adottságúak 
a közterületi arány és a térmérték is eltérő. Ennek ellenére egységes elvek 
szerint javasoljuk rendezni, illetve belterületbe vonni. 
A 6. és 7. tömb határa átnyúlik az ipari, gazdasági övezetbe, amelynek a 
szabályozási előírásai eltérnek a lakóházas övezettől. (mellékelt térképen 
jelölve). Rendezés során a besorolásnak megfelelően célszerű külön – külön 
kezelni a lakóházas, illetve a gazdasági területegységet.  
 
Mellékletek: 
 

1. Területrendezést kérő tulajdonosok beadványa 
2. Javasolt tömbök kialakítása 
3. Szabályozási terv 

 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:  
 

Határozati javaslat 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Klenity 
dűlő (Szentendrei út jobboldali terület) területére vonatkozóan, melyet a HÉSZ 
belterületbe csatolásra kijelöl, a területrendezést az alábbi feltételekhez köti: 
 



1. Az önkormányzat csak rendezett ingatlan csoport, illetve telektömb 
belterületbe csatolását támogatja. Tekintettel arra, hogy az egyes ingatlanok, 
ingatlan csoportok eltérő adottságokkal- közművesítés, útkialakítás, 
közterület mennyiség- rendelkeznek, ezért a rendezés elveit és feltételeit az 
érintett ingatlan tulajdonosainak az önkormányzattal kötelezően megkötendő 
településrendezési szerződésben kell tisztázniuk. 

 
 
2. Általánosan érvényesítendő szabályok: 
 

- A rendezés során érvényesülnie kell a tervezési határon belül érdekelt 
ingatlan tulajdonosai között az egyenlő haszon és teherviselés elvének. 

- Az önkormányzat nem biztosít költségvetési forrást arra, hogy a közutak 
kialakítása kártalanítással valósuljon meg. 

- Az összes új ingatlan kialakítása és megközelítése csak a szabályozási 
terv szerinti közutak biztosítása mellett valósítható meg. 

- A belterületbe csatolás, illetve a telekalakítás csak az előterjesztéshez 
csatolt tömbök alakja, mérete továbbá emelkedő sorszáma szerint 
engedélyezhető. Az 1. és 2. sz. tömbtelket összevontan is lehet rendezni. 

- Tekintettel arra, hogy a közutak és közterületek egyenlőtlen mértékben 
érintik az egyes tömböket, a közutak, közterületek kialakításához a 
területrendezéssel érintett minden ingatlan tulajdonosa önként és 
kártérítés igénye nélkül, telekarányosan (bejegyzett térmérték alapján) 
járuljon hozzá. 
A közterületek és kialakítandó utak arányát mind a hét tömbre 
egységesen 30 % -ban állapítja meg a képviselő-testület, mely 
tartalmazza a terület átminősítésével jelentkező többletfeladatok részben 
kompenzálását. (pld. óvodai ellátás, bölcsőde, közvilágítás stb.) 

- Szabályozási előírások szerinti építési telek kialakítása során osztatlan 
 közös tulajdonú ingatlanok is létrejönnek. A közös tulajdonban álló 
 telkek megszüntetése kivásárlás útján, a területrendezési szerződés 
 aláírásakor oldható meg.  
- A telekalakítás és a belterületbe csatolással kapcsolatos költségek az 

ingatlan tulajdonosokat terheli.  
- Tömbön belüli telekalakítást, utak megnyitását úgy kell elkészíteni, hogy 

az a visszamaradó telkek későbbi telekalakítását hátrányosan ne 
befolyásolhatja.   

 
3. Az egyenlő teherviselés elvét követve a tulajdonosoknak saját költségükön 

meg kell oldani: 
 

- A közutak kialakításából származó hátrányok és előnyök kiegyenlítését. 
- Az építési engedély feltételeként megszabott közművesítés elvégzését 



- A telekalakítás és belterületbe csatolás folyamatának költségviselésének 
a telek területével arányos kiegyenlítését.  

- A területművelésből való kivonásért, az ingatlan tulajdonosok rendezés 
előtti teleknagyságuknak megfelelő földvédelmi járulékot fizessenek, 
továbbá talajvédelmi terv elkészítésének költségeit vállalják. 

 
4. Az egyes telektömbök csak abban az esetben tekinthetők rendezettnek, 

amennyiben az alábbi eljárások (feladatok) teljesültek. 
 
 

- Az érintett ingatlanok HÉSZ és a rendezési terv szerinti kialakítás, 
jogerős hatósági engedéllyel megtörtént. 

- Az érintett ingatlanok művelésből való kivonása, jogerős hatósági 
engedéllyel lezárult. 

- Az érintett ingatlanok tulajdonosai a lakóterületi fejlesztésre kijelölt 
területegységet érintő közös kötelezettség vállalást a településrendezési 
szerződésben foglaltaknak megfelelően teljesítették, illetve annak 
teljesítésére kötelezettséget vállaltak. 

 
A 6. és a 7. sz. telektömbön belül lévő gazdasági terület átminősítését 
lakóövezeti besorolásra az Önkormányzat nem tervezi. Rendezés során a 
besorolásnak megfelelően kell külön–külön kezelni a lakóházas, illetve a 
gazdasági területegységet.  
 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Klenity dűlő 0178/ 
főszám kezdődő ingatlanokra vonatkozó területrendezési szerződéseket, a 
határozatban foglaltaknak megfelelően aláírja. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 
Budakalász 2012. május 17. 
 
 
      Rogán László 
      polgármester 


