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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 5/2016 
 

K I V O N A T 
 
Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 31-én 

megtartott rendes zárt ülésén készült jegyzőkönyvből 

Tárgy:  Javaslat megállapodás megkötésére a Budakalász, 4159/2-4159/6 hrsz-ú ingatlanokon 
építendő lakások kapcsán 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen 2 tartózkodás mellett az alábbi 

határozatot hozta: 

46/2016. (III.31.) Kt. határozat: 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Budakalász, 4159/2-
4159/6 hrsz.-ú ingatlanokon megvalósítandó lakások építését követően a H. Conzept Ingatlan Kft. 
(2000 Szentendre, Táncsics u. 10. képviselője, Cernic Gitta Izabella)-Építettő saját költségén, 
legfeljebb bruttó 10.000.000.- Ft értékben, saját forrásból felújítsa a Kőbányai út Budai út és Árok 
utca közti szakaszát. A Képviselő-testület hozzájárul  ahhoz, hogy a 0129/1 hrsz.-ú ingatlanon 
található hulladékot, a hulladék szállítására vonatkozó jogszabályi követelmények betartása mellett 
az Építtető saját költségén elszállítassa, hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a fent nevezett Építtető az 
Önkormányzat tulajdonában lévő 0129/1 hrsz.-ú ingatlan közlekedési területként szabályozott 
részén fásított, 26 férőhelyes parkolót alakítson ki, valamint hogy az utat szilárd burkolattal lássa el, 
figyelembe véve az Önkormányzat által készíttetett felújítási terveket, illetve hogy a 0129/1 hrsz-ú 
földrészlet leendő parkolók és a patak közötti területének növényzetét rendezze a Polgármesteri 
Hivatal környezetvédelmi szakembereinek útmutatásának megfelelően. Az útfelújításokkal, 
valamint a parkoló építéssel kapcsolatosan építtetőt terheli a szükséges engedélyek, hozzájárulások 
beszerzése, valamint a kivitelezés kapcsán szükséges közműegyeztetések lefolytatása csakúgy, mint 
az útfelújítás során esetlegesen bekövetkező károk elhárítása. Az új útszakasz megépítésére, a 
hulladék elszállítására és a parkoló kialakítására, a lakások használatbavételi engedélyének 
kézhezvételét követő 1 hónapon belül kerül sor.  
Ezen kötelezettségek biztosítására a jogerős építési engedély kézhezvételét követő 15 napon belül 
az Építtető 10 millió forintot letétbe helyez az Önkormányzat bankszámlájára. A fenti határidő 
elmulasztása esetén az Építtető hozzájárul ahhoz, hogy általa letétbe helyezett 10 millió forintból 
az Önkormányzat a fenti feladatokat maga elvégeztesse. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fentieket tartalmazó megállapodást 
készíttesse elő és írja alá. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

     k.m.f. 

 

Rogán László sk.  
polgármester 

dr. Udvarhelyi István sk.  
jegyző 

 
 
A kivonat hiteléül:  
 
Barna Yvette 


