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E L ŐT E R J E S Z T É S 
 
Tárgy:   Javaslat birtokközpont kialakítására  

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Budakalász Város Önkormányzata mintagazdaság-bemutatómajor építését határozta el az 
önkormányzat tulajdonában álló 0137/16 hrsz.-ú, 8455 m² nagyságú ingatlanon. A gazdaság 
működéséhez szükséges épületeket egy előkészítő tanulmányban közgazdászokból, 
agronómusokból és tájépítészekből álló szakember-csoport határozta meg csakúgy, mint az 
állattartó épületek, kifutók szabványok, előírások szerint szükséges alapterületeit. Az így 
elkészült megalapozó tanulmány alapján megtervezett épületek bruttó beépített területe 
mindösszesen 736,28 m² lett. Ahhoz, hogy a tervezett épületek elhelyezése megfeleljen a 
8/2016. (IV.29.) Önk. rendelet (Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv – továbbiakban 
HÉSZ) övezetre vonatkozó előírásainak, szükséges élni a HÉSZ 72.§ (2) g.) pontjában adott 
lehetőséggel:  
A gazdaságnak majdan helyt adó -a HÉSZ szerint Mgy-4 övezetbe tartozó- 0137/16, valamint 
a szintén mezőgazdasági (Mgy-1) övezetbe tartozó 058/417 hrsz.-ú (16519 m² nagyságú) 
önkormányzati tulajdonú ingatlanok felhasználásával birtokközpontot kell kialakítani úgy, 
hogy a HÉSZ 72.§ (2) g.) gb.) alpontja adta felhatalmazás szerint a két telek összterülete 
(24974 m²) után számított 3%-os beépíthetőség teljes egészében a 0137/16 hrsz.-ú telken 
kerüljön kihasználásra.  Ez esetben a másik telken épület nem létesíthető. 
 
A birtokközpont kialakítása nem jár telekalakítással, az érintett földrészletek tulajdoni 
lapjaira azonban feljegyzésre kerül a birtokközpont létesítésének ténye. 
 
Mellékletek: 

1. HÉSZ kivonata 
2. A  058/417 hrsz.-ú ingatlan tulajdoni lapjának kivonata 
3. A 0137/16 hrsz.-ú ingatlan tulajdoni lapjának kivonata 

 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:  
 

Határozati javaslat: 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete birtokközpontot alakít ki a 0137/16 
hrsz.-ú és a 058/417 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú, mezőgazdasági hasznosítású 
ingatlanokból azzal, hogy a beépíthetőség maximális mértéke a 0137/16 hrsz.-ú ingatlanon 
kerül kihasználásra.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az eljáráshoz szükséges dokumentumok 
aláírására és a szükséges földhivatali eljárás lefolytatására. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Rogán László polgármester 
 
Budakalász 2016. június 13.                         

 Rogán László      
polgármester   
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