
 

 

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

 POLGÁRMESTERE 

 

 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. 

     Telefon: (28)- 507-132 

        „Nyílt ülésen tárgyalandó” 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S  
 

A Képviselő-testület 2019. január 30-i ülésére 
 
 
Tárgy: SZILASFOOD Kft. (székhelye: 2143 Kistarcsa, Nagytarcsai út 6.) 2143 
Kistarcsa, 0260/53 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan a településrendezési eszközök 
módosítására irányuló eljárás megindítása 
 
Érintett bizottságok: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 
 
Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 
 
A SZILASFOOD Kft. (a továbbiakban: Kft.), mint Kistarcsa város évek óta a legnagyobb 
gazdasági társaságok egyike, a 2143 Kistarcsa, külterület 0260/53 hrsz-ú ingatlan 
tulajdonosaként 2019. január 7. napján kelt levelében (1.sz. melléklet) a Kft. gazdasági 
pozíciójának megtartása, illetve növekedése érdekében kérelmezte a telephelyként használt 
ingatlanának további beépítése érdekében a hatályos helyi építési szabályzat módosítását. 
 
Az ingatlan jelenleg Gksz-4 építési övezetbe sorolt. A Kft. kérelmében a jelenlegi 35%-ban 
meghatározott legnagyobb terepszint felett alkalmazható beépítettséget 50%-ra, az aktuális 
7,5 m legnagyobb épületmagasságot 10 m-re módosítaná. 
 
A beépítési százalék és az épületmagasság megváltoztatásához módosítani szükséges 
Kistarcsa Város Önkormányzat Helyi Építési Szabályzatról szóló 31/2015. (IX. 03.) számú 
önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: HÉSZ) és a mellékletét képező szabályozási tervet 
is. A módosítás nem érinti a hatályos településszerkezeti tervet, mivel kizárólag új alövezet 
létrehozása szükséges, a területfelhasználási kategóriát nem kell megváltoztatni. 
 
Amennyiben a Kft. a HÉSZ és a mellékletét képező szabályozási terv módosításából adódó, 
tervezési ajánlat alapján (2.sz melléklet) meghatározott 580.000.-Ft + 27% ÁFA költséget 
hajlandó viselni, Kistarcsa Város Önkormányzatával megállapodást kell kötni. (3.sz. 
melléklet) 
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A településrendezési eszközök eseti módosítása a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: Tr.) 32. § (6) bekezdés c) pontja értelmében, a Tr. 42. §-a szerinti tárgyalásos 
eljárással folytatható le, amennyiben a Képviselő-testület gazdasági megfontolásból kiemelt 
fejlesztési területté nyilvánítja kérelmező ingatlanát. A kérelmező Kft. az érintett ingatlanon 
új ipari raktár és üzemcsarnok felépítését tervezi, mellyel új munkahelyeket teremt és 
adóbevételt hoz a városnak. 
Az új alövezet kialakítása során a jelenlegi övezet előírásai közül kizárólag a legnagyobb 
beépítettség és az épületmagasság változik. 
Mivel a módosítás kizárólag a HÉSZ paramétereit módosítja, így a környezet védelmének 
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII törvény 43. § (5) bekezdése, valamint az egyes 
tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 1. § 
(2)-(3) bekezdései alapján a környezeti vizsgálattól el lehet tekinteni. 
 
A kiemelt fejlesztési területté nyilvánításhoz, illetve a településrendezési eszközök 
módosításának megindításához a Képviselő-testület döntése szükséges.  

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat teszem: 
 
 

I.  Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy gazdasági 
szempontok mérlegelése során, az új munkahelyeket teremtő beruházás megvalósítása 
érdekében a Kistarcsa külterület 0260/53 hrsz.-ú ingatlan területét kiemelt fejlesztési 
területté nyilvánítja. 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a hatályos 
településrendezési eszközökben eseti módosítás végrehajtását kezdeményezi a Kistarcsa 
0260/53 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában, a beépíthetőség 50%-ra, az épületmagasság 10 
m-re történő növelése érdekében új alövezet létrehozásával. A módosítás államigazgatási 
egyeztetését a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról 
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről 314/2012. (XI.9.) Korm. rendelet 42. § szerinti tárgyalásos eljárás 
szerint kívánja lefolytatni. 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének 
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII törvény 43. § (5) bekezdése, valamint az egyes 
tervek, illetve a programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 1. 
§ (2)-(3) bekezdései alapján, a tárgyalásos eljárás keretében készülő Kistarcsa Város 
településrendezési eszközök részleges módosítása során a kormányrendelet szerinti 
környezeti vizsgálat készítésétől eltekint. 
 
Határid ő: a megállapodás aláírását követően, azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
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II.  Határozati javaslat 

 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja és jóváhagyja az 
előterjesztés mellékletét képező, SZILASFOOD Kft. (Kistarcsa 0260/53 hrsz-ú, 
természetben 2143 Kistarcsa, Nagytarcsai út 6.) ingatlan tulajdonossal megkötendő 
megállapodást, egyben felhatalmazza a polgármestert a hivatkozott dokumentum 
aláírására.  

 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
 

A határozatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Kistarcsa, 2019. január 16. 
 

Solymosi Sándor 
polgármester 

 


