
Az 1.2 pontja a 90/2002 (V. 30.) sz. határozattal hatályon kívül helyezve. 
 

Budakeszi Önkormányzatától 
 
 

JEGYZİKÖNYVI   KIVONAT  
 
 
12/2001. (I. 25.) sz. önkormányzati határozat 
 
 

BUDAKESZI VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 
 
 

1. A városfejlesztés céljai 
 
1.1. BUDAKESZI TERMÉSZETI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZETÉNEK, építészeti és táji 

örökségének VÉDELME, hagyományok révén kialakult arculatának, SZANATÓRIUMI 
ÉS TURISZTIKAI JELLEGÉNEK MEGİRZÉSE, ERİSÍTÉSE 

 
1.2. A LAKOSSÁGSZÁM NÖVEKEDÉSÉNEK KORLÁTOZÁSA 19500 fıben 
 
1.3. Az önkormányzati törvény által elıírt kötelezı feladatok (alapfokú oktatás, 

egészségügyi ellátás, közigazgatási, adó- és építéshatósági feladatok, szociális ellátás, 
közétkeztetés, közterület-fenntartás, ivóvízellátás és szennyvízelvezetés támogatása, 
helyi sporttevékenység támogatása), valamint az önként vállalt feladatok (óvoda, 
középfokú oktatás, zeneiskola, mővészeti iskola támogatása, idısek napközi ellátása, 
családsegítı tevékenység, gyermekszállítás támogatása) ellátásához szükséges anyagi 
eszközök – MŐKÖDÉSI KÖLTSÉGEK - , valamint az intézmény- és infrastruktúra 
további fejlesztéséhez szükséges anyagi eszközök – FEJLESZTÉSI KIADÁSOK – 
BIZTOSÍTÁSÁHOZ A HELYI BEVÉTELEK NÖVELÉSE: iparőzési és egyéb helyi 
adók, ingatlanértékesítések, közérdekő kötelezettségvállalások stb. révén. 

 
1.4. Budakeszi sajátos helyzetébıl, elsısorban A FİVÁROS KÖZELSÉGÉBİL ADÓDÓ 

FELADATOK megoldása:  
− az MO nyomvonalának a város érdekeit legkevésbé sértı módon való 

kijelölése 
− a Fı utca forgalmi terhelésének csökkentése 

 
1.5. A BUDAKESZI POLGÁROK LÉTFELTÉTELEINEK JAVÍTÁSA: 

1.5.1. A fejlesztési területek kijelölése során elsısorban a BUDAKESZI 
INGATLANTULAJDONOSOK TULAJDONAINAK FELÉRTÉKELÉSE  
1.5.2. HELYI MUNKAHELYTEREMTÉS feltételeinek javítása révén a 
távolsági forgalom csökkentése, a helyi adóbevételek növelése 
1.5.3. LAKÁSÉPÍTÉS feltételeinek javítása révén, kiemelten a budakeszi 
ingatlantulajdonosok körében  
1.5.4. A SZABADIDİ ELTÖLTÉS feltételeinek javítása révén 
1.5.5. A KÖZMŐELLÁTÁS színvonalának javítása révén, kiemelten a 
jelenlegi belterületen 
1.5.6. A KÖZTERÜLETEK RENDEZÉSE: út-, járdaépítés és felújítás, 
zöldterület rendezés, utcabútorok  elhelyezése, a közterületek rendjének 
biztosítása révén, kiemelten a jelenlegi belterületen 
1.5.7. INTÉZMÉNYFEJLESZTÉS 
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2. A városfejlesztési célok eszközei a településfejlesztési tervben 
 
2.1. A helyi bevételek növelésének eszközei:  

− az önkormányzati tulajdonban lévı földterületek felértékelése beépíthetı 
területként való kijelöléssel 

− más tulajdonosok ingatlanjainak felértékelése megállapodással rögzítve az 
abból származó önkormányzati kötelezettségek vállalását. 

− vállalkozási területek kijelölése révén iparőzési és egyéb adóbevételek 
távlati növelése 

 
2.2. A természeti és épített környezet, a szanatóriumi arculat védelmének eszközei: 

− a természetvédelem szempontjainak érvényesítése a beépítésre szánt 
területek kijelölésénél (védıtávolságok) 

− csak a környezetet nem szennyezı gazdasági tevékenységek megengedése 
(kifejezetten iparterület nem kerül kijelölésre) 

− véderdı sávok, közparkok kijelölése 
− hagyományırzés, helyi értékvédelem támogatása révén a város 

vonzerejének, idegenforgalmának növelése 
 
2.3. A belterületi forgalomcsökkentés eszközei: 

− MO nyomvonal kijelölés, Budakeszi körút nyomvonal kijelölés 
− a  fejlesztési területek jelentıs részének a déli közigazgatási határ közelében 

– az autópálya csomópontokhoz közeli - kijelölése 
 
2.4. A munkahelyteremtés eszközei: 

− kereskedelmi szolgáltató fejlesztési területek kijelölése 
− közmő ellátó gerincvezetékek nyomvonalának kijelölése 

 
2.5. A lakásépítés támogatásának eszközei: 

− lakóterületi fejlesztési területek kijelölése (kisvárosi, kertvárosi, 
településközponti vegyes területek) 

 
2.6. A szabadidı helyi eltöltését segítı eszközök: 

− sport-rekreációs területek kijelölése 
− kerékpárutak kijelölése 
 

2.7. Közmő-, közterület és intézményfejlesztés eszközei: 
− új gáz gerincvezeték és új villamos betáplálás a déli oldalról 
− a máshol – a jelenlegi külterület fejlesztéseibıl – közérdekő 

kötelezettségvállalásként képzıdı helyi bevételek és önkormányzati 
ingatlanértékesítések bevételeinek ,,visszaforgatása,, a jelenlegi elmaradott 
belterületi infrastruktúrába 

− a volt zártkertek saját erıs közmőfejlesztéseinek koordinációja 
 
2.8. A lakosságszám növekedésének korlátozása: 

− a volt zártkerti területek egy részének külterületi státuszban való megtartása 
− a beépíthetı ingatlan-nagyság növelése 
− az építhetı lakóegységek számának korlátozása 

 
3. A város tervezett fı út- és közmőgerinc nyomvonalai, a területfejlesztések fı 

irányai 
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3.1. Tervezett fı útvonalak: 

− MO nyomvonal 
− Budakeszi nyugati külsı körút 
− Makkosi feltáró út 
 

3.2. Tervezett fı közmő gerincek 
− déli gáz gerincvezeték 
− déli elektromos vezetékek megerısítése (földkábel) 
− ivóvíz gerincvezetékek: zártkert és potenciális külterületi fejlesztések, 

kereskedelmi-szolgáltató fejlesztési területek 
− szennyvízcsatorna gerincvezetékek 

 
3.3. A területfejlesztések fı irányai 
 

A fejlesztési területek kijelölésének  szempontjai: 
− lakóterület fejlesztések  esetében a jelenlegi belterülethez való szerves 

kapcsolódás (hrsz.: 0191., 0196., 0165. és 0177. kárpótlás során értékesített 
része) 

− kereskedelmi-szolgáltató területek esetében: 
− az országos közutakról való feltárás lehetısége 
− a tulajdonviszonyok figyelembe vétele (önkormányzat, budakeszi 

kárpótoltak tulajdonai) 
− az MO nyomvonal mint külsı határvonal figyelembe vétele 

− rekreációs területek esetében 
− a természeti környezet (erdık közelsége, kilátási viszonyok) 

− különleges területek esetében a település az ingatlantulajdonosok fejlesztési 
elképzelései és a természetvédelem szempontjai (hrsz.: 072, 079, 067, 077, 
081, 084, 085, 0210/5, 0165, 0168, 0169, 0172, 0174, 0175, 0176) 

 
4. A fejlesztési koncepciót megalapozó önkormányzati határozatok 
 
Sorszám   A határozat száma  A határozat témája 
 
1.  34/zárt/1998. (IX. 22.)  Medipark projekt 
2.  212/1998. (IX. 22.)  A fejlesztési terv továbbtervezésére vonatkozó 
testületi  
   állásfoglalások 
3 53/1999. (III. 25.)  A fejlesztési terv tovább tervezésére vonatkozó 
testületi 
   állásfoglalások 
4 127/1999. (V. 27.)   
5. 105/2000. (VI. 22.)  A fejlesztési terv tovább tervezésére vonatkozó 
testületi 
   állásfoglalások 
6. 5/zárt/2000. (III. 28.)  072/40, 077, 079/1, 079/2, 085, 0113 és a Telki út 
menti  
   4,5 ha önk. tul.bavétel alatt álló területek 
fejlesztése 
7. 141/2000. (VIII. 8.)  Álomvölgy projekt program 
8. 202/2000./IX.28./  A fejlesztési terv tovább tervezésére vonatkozó 
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   testületi állásfoglalások 
9.   további, a tárggyal kapcsolatos testületi 
   határozatok 
 
5. A szerkezeti terv határozatában összhangba hozandók a korábban meghozott 

határozatok. 
 
 
6. Az agglomerációs rendezési terven (177/2000. /IX. 28./ sz. önkormányzati 

határozat) a koncepciót adminisztratíve is jutassa érvényre. 
 
 
 
A fenti önkormányzati határozatok a fejlesztési   koncepció mellékletét képezik. 
 
 
Határid ı: folyamatos Felelıs: polgármester ill. jegyzı 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

Majorné Stahácz Éva sk.     Szemereki Zoltán sk. 
            jegyzı           polgármester 
 
 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 
 


