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Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. 
 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 



E L Ő T E R J E S Z T É S 
 
Tárgy: Javaslat a 4112 hrsz-ú út HÉSZ szerinti kialakításra 
  
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

A Budakalász, Omszk park 4113/5 hrsz.-ú ingatlanra a Netrax Kft. (ügyvezető: 
Mozolai Lajos) Szentendre Közös Önkormányzati Hivatal Építéshatósági Irodájától 
építési engedélyt kapott 7 lakásos lakóépület megépítésére. Az ingatlan 
megközelítése a 4112 hrsz.-ú, valamint a 1861/20 hrsz.-ú, önkormányzati 
tulajdonban lévő közutakon keresztül biztosított.  
Budakalász Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 26/2013. (XII.20.) Önk. 
rendelet (HÉSZ) a 4112 hrsz.-ú út vonatkozásában kötelező szabályozási elemet 
tartalmaz (azaz az út József Attila utca felőli részének új nyomvonalat jelöl ki az idő 
közben garázsokkal elépített és elkerített eredeti nyomvonal helyett), az 1861/20 
hrsz.-ú közutat pedig a közpark részévé szabályozza.  
A Netrax Kft. 2014. december 10-én beadványt juttatott el az Önkormányzathoz 
azzal, hogy a Képviselő-testület járuljon hozzá, illetve adjon arra felhatalmazást, 
hogy a Netrax Kft. saját költségére a HÉSZ szerinti változtatások hivatalos ingatlan 
nyilvántartásban való ütemezett (I. ütem 4112 hrsz-ú út kialakítása; II. ütem 1861/20 
hrsz.-ú út Omszk parkhoz csatolása) átvezetéséhez szükséges dokumentációkat 
elkészíttethesse, azt az illetékes földhivatalhoz benyújthassa. Kérelmező vállalta, 
hogy az eljárás lefolytatását követően, saját költségén az újonnan kialakuló 
nyomvonalú 4112 hrsz.-ú utat szilárd burkolattal látja el, valamint az Önkormányzat 
által megjelölt helyre –az illetéktelenek parkba való bejutását megakadályozandó – 
a Duna-partihoz hasonló sorompót és szükség szerint egyéb fizikai akadályt 
telepítsen. 
Az útépítéssel, a sorompó, illetve a fizikai akadályok elhelyezéssel kapcsolatos 
engedélyek, hozzájárulások beszerzése szintén a Netrax kft. feladata. 
 
A telekalakítás során az Omszk park észak-nyugati sarka a HÉSZ előírásainak 
megfelelően alakulna ki. A park területe a 1861/20 hrsz.-ú út területével - 607 m2- 
rel növekedne, valamint a telekalakítás során kialakuló 4112 hrsz.-ú út lehetőséget 
biztosítana az Önkormányzatnak arra, hogy a szintén a HÉSZ-ben jelölt, a 
későbbiekben kialakítandó közhasználatú parkolók megközelíthetőek legyenek. 
 
Kérelmező beadványában előzőek mellett 1.000.000.- Ft közcélú felajánlást is tett. 



 
Mellékletek:  
- A Netrax Kft. kérelme 
- Változási vázrajzok 
- HÉSZ kivonata 
- 4112 hrsz. és 1861/20 hrsz. utak tulajdoni lapjai 
 
 

Határozati javaslat 
 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy a Netrax Kft. 
(2013. Pomáz, József Attila u. 17., ügyvezető Mozolai Lajos) a határozat mellékletét 
képező vázrajzok szerint a 4112 hrsz.-ú út nyomvonalát Budakalász Város Helyi 
Építési Szabályzatáról szóló 26/2013. (XII.20.) Önk. rendeletnek megfelelően 
kialakítsa (I. ütem), az 1861/20 hrsz-ú ingatlant az Omszk park területéhez csatolja 
(II. ütem) , a földhivatali eljárás lezárultát követően pedig a 4112 hrsz.-ú utat saját 
költségén szilárd burkolattal lássa el, illetve az Önkormányzattal egyeztetett helyre 
sorompót, illetve egyéb fizikai akadályt telepítsen. Az útépítéssel, a sorompó, illetve 
a fizikai akadályok elhelyezéssel kapcsolatos engedélyek, hozzájárulások beszerzése 
szintén a Netrax kft. feladata. 
A telekalakítással kapcsolatos dokumentáció elkészítésének, a földhivatali 
eljárás(ok) lefolytatásának, illetve az ezekkel kapcsolatos ingatlan nyilvántartási 
átvezetések költségeit szintén a Netrax kft. állja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a telekalakítással kapcsolatos 
dokumentumok aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László polgármester 
 
Budakalász, 2014. december 11.   
   

Rogán László 
polgármester 

 
 


