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ELŐTERJESZTÉS 
A Biatorbágyon létesítendő új szakgimnázium építésének előkészítéséről 

 

A Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkárának kezdeményezésére 2017. augusztus 9-én 

személyes találkozás, és egyeztető megbeszélés zajlott Biatorbágy Város Önkormányzatán 

Tarjáni István polgármester és munkatársai részvételével. A tanácskozáson elhangzottaknak 

megfelelően létrejött két találkozó hat, környékbeli logisztikai vállalat vezetőjével. Közülük 

három cég képviselője, miután megismerte a Biatorbágyra tervezett szakgimnáziummal 

kapcsolatos elképzeléseket, a helyszínen aláírt szándéknyilatkozattal fejezte ki 

együttműködési hajlandóságát. Az első találkozón elhangzottakat megerősítették az angol 

nyelv elsődlegességét, valamint kiemelték a szakközépiskolai képzés iránti igényüket. 

Felmerült a felsőfokú intézmények felé nyitás lehetősége is annak érdekében, hogy a 

középfokú képzésre jelentkezők lássák a diploma megszerzéséhez vezető perspektívát is. 

Ismét előkerült a közlekedésfejlesztés kérdése annak feltételeként, hogy a biatorbágyi 

intézmény közösségi közlekedéssel elérhető legyen a környékbeli településekről, illetve a 

duális képzésben közreműködő cégek gyakorlati képzést nyújtó helyszíneire önállóan el 

tudjanak jutni a tanulók. Ehhez kapcsolódik az biatorbágyi intermodális csomópont fejlesztés, 

amelyben városunk jelenleg nem szerepel az első öt kedvezményezett között. 

 

A biatorbágyi szakgimnázium szervezetileg az Érdi Szakképzési Centrumhoz tartozna majd, 

így létesítésével nem jön létre új, önálló intézmény.  

 

Biatorbágy Város Önkormányzatát felkérték, hogy biztosítsa az új iskola helyszínét a 

Biatorbágy 04/26, 04/27, 04/28, 04/29, 04/30 hrsz-ú ingatlanokon (az ún. háromszög 

területen). 

 

Ezekre az ingatlanokra Biatorbágy Város Önkormányzata 2011. október 11-én előszerződést 

kötött. Ez az előszerződés több alkalommal került hosszabbításra. Legutóbb 2016. 

szeptember 13-án (ez a szerződés az előterjesztés mellékletét képezi). Az előszerződés 

megkötésének célja az volt, hogy Biatorbágy Város Önkormányzata ezen a területen oktatási 

intézménynek biztosítson területet (a szerződés 6-os pontja). 

 



 
Az ingatlanoknak a helyi építési szabályzat (HÉSZ) mellékletét képező szabályozási terv 

szerinti övezeti besorolása K-Okt-2 – különleges oktatási terület, melynek övezeti előírásai a 

következők: 

- beépítési mód    : szabadonálló 

- min. telekterület   : 10.000 m2 

- max. beépíthetőség   : 40 % 

- max. terepszint alatti beépíthetőség : 60 % 

- min. zöldfelület   : 40 % 

- max. épületmagasság  : 12,00 m 

- szintterület mutató   : 1,6 

 

A beruházás megvalósíthatóságának feltételeként első lépésben a Képviselő-testület 

86/2017. (III. 30.) számú határozatával támogatóan döntött a 04/30 hrsz-ú ingatlan 

belterületbe vonásáról. A PMKH Budakeszi Járási Hivatal Földhivatali Osztály 10.217-4/2017 

számú 2017. 08. 07-én kelt határozatával a belterületbe vonás iránti kérelmet elutasította, 

majd fellebbezést követően 10.386/2017 számú 2017. 09. 15-én kelt határozatával a 

belterületbe vonást engedélyezte, és 552.000,-Ft földvédelmi járulékot szabott ki. A 

földvédelmi járulék 2017. 10. 19-én megfizetésre került, a befizetés igazolása 2017. 10. 24-

én postázott küldeménnyel megtörtént, minek következményeként benyújtható az ingatlan-

nyilvántartási átvezetés iránti kérelem. 

Második lépésként a Képviselő-testület 214/2017. (IX. 28.) számú határozatával támogatóan 

döntött a 04/29 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról. 

Harmadik lépésként a Képviselő-testület 227/2017. (X. 16.) számú határozatával támogatóan 

döntött a 04/28 hrsz-ú, 226/2017. (X. 16.) számú határozatával a 04/27 hrsz-ú, és 225/2017. 

(X. 16.) számú határozatával a 04/26 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról. 

 

A döntések lehetővé tették, hogy a más célú hasznosítás és belterületbe vonás iránti 

kérelem kötelező mellékleteit képező talajvédelmi tervet és változási vázrajzot 2017. 10. 19-

én megrendeljük a Zöld Nyúl Környezetvédelmi Bt-től, illetve a Terra-Vox Bt-től. 

 

A fent említett munkarészek elkészülte után nyílik meg annak lehetősége, hogy a más célú 

hasznosítás és belterületbe vonás iránti kérelmet beadjuk a PMKH Budakeszi Járási Hivatal 

Földhivatali Osztályához. 

 

 

 

 

 

 



 
 

A Kormány 1795/2017. (XI. 8.) Korm. határozata a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra 

Fejlesztési Program II. ütemében tervezett iskolafejlesztések előkészítésének a Beruházás 

Előkészítési Alapból történő támogatásáról (továbbiakban: Korm. határozat), 1. a) pontja 

alapján a Kormány egyetért a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. 

ütemében Biatorbágyon létesítendő új szakgimnázium építésének előkészítésével. 

A Kormány a biatorbágyi új szakgimnázium előkészítési fázisára 321.927.000 forint összeget 

biztosít a Korm. határozat 2. a. pontjában megnevezett Magyarország 2017. évi központi 

költségvetéséről szóló törvényben foglalt előirányzatok terhére. 

A beruházás előkészítésének felelőseként a nemzeti fejlesztési minisztériumot jelölte 
ki, az előkészítésre a határidőt 2018. június 30 napjára tűzte ki. 
A 222/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet alapján a Kormány a megfelelően előkészített, 

kivitelezési tervvel rendelkező beruházások elindítását támogatja. 

Ennek megfelelően az előkészítési fázis az alábbi tételek finanszírozására fordítható: 

a) megvalósíthatósági tanulmány készítése, 

b) hatástanulmány készítése, 

c) beruházási terv készítése, 

d) tervezési program elkészítése, 

e) költség- és időkalkuláció elkészítése, 

f) helyszínvizsgálat lefolytatása, 

g) beruházási program elkészítése, 

h) beruházási alapokmány és program elfogadása, 

i) tervpályázat lebonyolítása, 

j) településrendezési eszközök elkészítése, 

k) vázlatterv készítése, 

l) jóváhagyási terv készítése, 

m) engedélyezési terv készítése, 

n) engedélyeztetés lefolytatása, 

o) kivitelezési terv elkészítése. 

 

 

Kérem, a T. Bizottság, és Képviselő-testület döntését, az új szakgimnázium helyének 

kijelöléséről, és a beruházás elindításáról. 

 

Biatorbágy, 2017. november 9. 

 

Tarjáni István s.k. 

Polgármester 
Előterjesztést összeállította: Ihászné Pálfi Katalin, Elek Zsolt, dr. Szabó Ferenc aljegyző 



 
 

 

 

 

Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2017. (XI. 13.) határozata 

A Biatorbágyon létesítendő új szakgimnázium építésének előkészítéséről 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1) Az 1795/2017. (XI. 8.) Korm. határozat 1. b) pontjának megfelelően támogatja a 
Biatorbágyon létesítendő új szakgimnázium építését, 

2) a szakgimnázium területének kijelöli a Biatorbágy 04/26, 04/27, 04/28, 04/29, 04/30 
hrsz-ú ingatlanokat,  

3) felhatalmazza a Polgármestert, hogy a beruházás előkészítésének felelőseként 
kijelölt Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal a szakgimnázium építésével kapcsolatos 
tárgyalásokat lefolytassa, azzal, hogy az előkészítő munkálatoknál kiemelt figyelmet 
fordítsanak az előkészítésért felelősök arra, hogy a 2) pontban megjelölt ingatlanokon 
maradjon meg a lehetőség egy későbbiekben építendő 16 tantermes általános iskola 
és kiszolgáló épületeinek elhelyezésére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 
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