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Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2013. december 20-án megtartott rendkívüli zárt ülésén 
készült jegyzőkönyvből 

 
Tárgy: Javaslat a Budakalász, 604/1 helyrajzi számú, természetben a 

Pomázi út 2. sz. alatt található ingatlan (Hársfa Vendéglő) 

önkormányzati tulajdonrészével kapcsolatban kiírt pályázat 

elbírálására 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 8 igen szavazattal, 1 tartózko-
dás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
324/2013.(XII.20.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 604/1 hrsz-ú, természetben a 
Pomázi út 2. sz. alatt található (lakóház + üzemépület) volt „Hársfa Vendéglő” 
értékesítésére kiírt pályázatra beérkezett, a határozat mellékletét képező 
együttműködési megállapodást az alábbi főépítészi kitétellel jóváhagyja: 
 
Budakalász Pomázi út és Erdőhát u közötti 604/1 hrsz telek beépíthetőségi paraméterei: 

minimális telekméret: 700 m2 
beépítési mód szabadonálló, illetve szabályozási terv szerint 

meghatározható 
közművesítettség teljes 
legnagyobb megengedett 
beépítési mérték 

40% 
 

legkisebb zöldfelület 20% 
50% lakófunkciójú telken 

legnagyobb 
építménymagasság 

7,5 m 
 

előkert 5 m vagy szabályozási terv eltérő rendelkezése 
alapján 

oldalkert 3 m vagy szabályozási terv eltérő rendelkezése 
alapján 

hátsókert 6 m vagy szabályozási terv eltérő rendelkezése 
alapján 

egyéb előírások a) A Pomázi út – Erdőhát utca közötti övezet terüle-
tén: 
aa) Kereskedelmi rendeltetési egységek, piac 
csak a Pomázi út felőli teleksávban helyezhetők 
el 
ab) A Pomázi út felőli előkertben a piachoz 
tartozó árusítás megengedett 
ac) A Pomázi úttól 35 m-es távolságban oktatási, 



egészségügyi és lakófunkció is létesíthető. 
b) Az ac) pont szerinti esetben lakófunkció létesíté-

sénél: 
ba) 350 m2-ént egy lakás alakítható ki 
telkenként, 
bb) legfeljebb 4,5 m-es építménymagassággal, 
max. 20%-os beépítettséggel maximum 2 lakás 
építhető telkenként, 
bc) lakóépület 35-50o közötti meredekségű 
magastetővel alakítandó ki 

 
 A területre általános érvényű előírás, hogy 350 m2-ént egy lakás alakítható ki telkenként 
 A táblázatban szereplő beépítési paraméterek kiegészíthetők a terület részletes vizsgálata 

során felmerülő további előírásokkal. 
 A területen, Budakalász teljes közigazgatási területére elfogadott Helyi Építési Szabályzat 

és Szabályozási Terv egyéb, általános előírásai alkalmazandók. 
 Támfal, földfeltöltés vonatkozásában a terület terepadottságaira figyelemmel a HÉSZ 

általános előírásaitól eltérő szabályozási paraméterek engedélyezhetők a tervezővel és a 
főépítésszel lefolytatandó egyeztetés alapján. 
 
A 2.2 pontot kérjük a településrendezési eljárás időtartamára való tekintettel az alábbiak 
szerint módosítani: 
„a HÉSZ módosítás a tervezői szerződés aláírását követő 9 hónap múlva terjeszthető 
Budakalász Képviselő Testülete elé.” 
 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a főépítészi vélemény szerinti 
együttműködési megállapodás aláírására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
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polgármester 
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aljegyző 
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