
Javaslat a 027 (Tücsök utca) fejlesztési terület új 
fejlesztési koncepciójának kidolgozásához 

Előzmény 
A pilisborosjenői Önkormányzat és a 027 terület tulajdonosai TRSZ köttettek 2019.07.25-én, 
azzal a céllal, hogy rendezzék a területfejlesztés felelősségeit, feladatait.  
A 2097 Csoport Egyesület színeiben októberben megválasztott új testület alapelvei és céljai 
fontos pontokon eltérnek az előző testületétől. Egyesületként jeleztük, hogy a TRSZ-t ebben a 
formában az Önkormányzat számára aránytalannak, egyes pontjait irreálisnak tartjuk, ezért 
örömmel vettük az érintett tulajdonosok megkeresését, hogy egy közös, az új önkormányzat 
által is támogatott elképzelés kialakításának érdekében gondoljuk újra együtt a területfejlesztési 
koncepcióját. Önkormányzatként tudatában vagyunk a szerződéses kötelmeinknek, ugyanakkor 
bízunk abban, hogy egyeztetéssel, a közös érdekek megtalálásával kialakítható a jelenleginél 
partneribb, a falu érdekeit jobban figyelembe vevő fejlesztési koncepció is. 
 
A 027 terület képviselőivel folytatott egyeztetések során örömmel tapasztaltuk a konstruktív és 
megoldáskereső hozzáállást, aminek következő lépése az önkormányzati elvek és igények 
megfogalmazása a közös pontok megtalálása érdekében. 
 
Jelen dokumentum célja, hogy összefoglalja azokat a kiinduló koncepcionális gondolatokat, 
melyeket, mint Önkormányzat fontosnak tartunk választási programunk és az alapelveik 
mentén. 

Egyeztetendő pontok 
● Közművesítés feladatai 
● Építési telkek kialakításából fakadó értéknövekmény arányos részének elszámolása a 

önkormányzat felé (ajándék telek- ill. ingatlan és/vagy pénzbeli hozzájárulás), 
háttérfejlesztési hozzájárulásként 

● Megvalósuló beépítési mutatók, beépítési elvek egyeztetése 

Önkormányzati alapelvek 
● Sikeres ingatlanfejlesztést csak a fejlesztők és az önkormányzat harmonikus 

együttműködése eredményez 
● A sikeres ingatlanfejlesztés másik fontos feltétele egy tőkeerős és kellő fejlesztési 

tapasztalattal rendelkező ingatlanfejlesztő bevonása 
● Az önkormányzat nem ingatlanfejlesztő cég 
● A jelenlegi önkormányzat (és a jelenlegi országos kormányzat) az agglomeráció nem 

kielégítő infrastrukturális és intézményi ellátottsága miatt és a Budapestet övező 



zöldterületek védelme érdekében a népességnövekedés korlátok közé szorításában 
érdekelt 

● A köz- és zöldterületek megfelelő kialakítása, elegendő méretű közösségi tér biztosítása 
a minőségi ingatlanfejlesztés lényegi, elhagyhatatlan eleme 

● A környezettudatos ingatlanfejlesztés a 21. Században alapvető igény kell hogy legyen 
● Az építési jogokat (építési telkek kialakításának lehetőségét) olyan közvagyonnak 

tekintjük, amellyel való felelős - a köz érdekeit messzemenőkig figyelembe vevő - 
gazdálkodás az önkormányzat fontos kötelezettsége és felelőssége 

Az önkormányzat céljai 
● Szeretnénk újraszerződni a 027 fejlesztési tervét, ennek keretében egy arányos, 

partnerségre épülő szerződést kötni. 
● Az Önkormányzat célja, hogy a lehető legkisebb népesség növekedést okozza a terület 

beépítése. 
● Az Önkormányzatnak nem célja további belterületbe vonások kezdeményezése, ezt 

figyelembe kell venni az ellentételezésként kapott telkek értékelésénél. 
● Az Önkormányzat nem kíván közművesítési kötelezettségeket vállalni, egyrészt a 

fentebb kifejtett okok miatt, másrészt mert nincs pénzügyi mozgástere. 
● Az új szerződés által biztosított önkormányzati vagyongyarapodásnak értékarányosnak 

kell lennie. A belterületi telkek értéknövekedésének ellentételezését (a közvagyon 
gyarapodását) nagyságrendileg a helyben szokásos számítások alapján szeretnénk 
elszámolni: az eredeti telkek nagysága csökkentve leadott későbbi közút területével; a 
fennmaradó területre 2.500-3.000 forint/m2 hozzájárulásként abban az esetben, ha a 
fejlesztők vállalják a közművesítés költségeit. 
A hozzájárulás mértékét  módosíthatónak gondoljuk a területek beépítési mutatóinak 
módosításával, illetve önkormányzati feladatokat szolgáló létesítmények kialakításával. 

● A beépítési mutatók és teleknagyságok tekintetében szívesen vennénk, ha a 
beépítési koncepció a nagy alapterületű prémium ingatlanok (villák) felé tudna 
elmozdulni (lehetséges megvalósulási forma: 2000 m2-es telkek, 1 lakás telkenként 
(nem prémium-kompatibilis az ikerházas rendezés), 15%-os beépítéssel, intim 
környezetet teremtve).  
Így egy olyan egyedi, exkluzív ingatlanok alakíthatók ki, amelyekre a keresletet az 
biztosíthatja, hogy a környéken ilyen, a közterület vonatkozásában is igényesen 
kialakított ingatlanok nem elérhetők, ugyanakkor kevésbé terhelik a falu infrastruktúráját 
mint a társasházi vagy ikerházas beépítések.  
Ebben a koncepcióban megjelenhetnének a progresszív, 21. századi alternatív 
építészeti, épületgépészeti és környezettervezési megoldások, amelynek 
eredményeképpen a fejlesztési terület Pilisborosjenő ékköve lehet, és akár a többi, 
jelenleg még beépítetlen fejlesztési terület tekintetében iránymutatásként szolgálhat. 

● A belterületbe vonás értéknövekményként felajánlott ingatlanok (024/6-8) csak abban 
az esetben jelentik a 4,4HA belterületbe vonásának megfelelő ellenértéket, ha szintén 
belterületbe kerülnek. Önkormányzatként legfontosabb választási ígéretünk a 



belterületbe vonások és így a falu népesség növekedésének megállítása, így ezen 
ingatlanok számunkra szántóként kerülhetnek elszámolásra.  
Nyitottak vagyunk egyéb szántó területekkel való helyettesítésre, például a 027/8-ra, 
amely a már önkormányzati tulajdonban lévő 027/9 területtel egy egységet tudna alkotni 
és a későbbiekben nem lakócélú beépítésű fejlesztésnek adhatna teret. 

 
A fenti koncepcionális gondolatok a 027 tulajdonosaival való közös egyeztetés nyomán 
születtek, ahol a tulajdonosok kifejezték szándékukat, hogy az Önkormányzattal egyetértésben 
szeretnék végigvinni a fejlesztéseket. 
Önkormányzatként egyrészt köszönjük a fenti hozzáállást, másrészt nyitottak vagyunk minden 
partneri, a falu érdekeit szolgáló megoldás közös kidolgozására. 
 
Fent dokumentum Pilisborosjenő önkormányzata polgármesterének és képviselőinek és érintett 
külső bizottsági tagjainak aktív közreműködése mellett készült. 
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Bubik Szabolcs és Dömötörfy Zsolt  
Pilisborosjenő Önkormányzat 
Fenntartható Fejlődés és Településfejlesztési Bizottság 


