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Közérdek  tájékoztatás
Ráckeve Lacházi úton megvalósuló ingatlanfejlesztésr l

Liszkóczi Zoltán vagyok a Kis-Duna-parti 
Ingatlanfejleszt  Kft. Ügyvezet  Igazgatója, 
tulajdonosa, szeretném bemutatni a Tisz-
telt Lakosságnak és az olvasóknak a Rácke-
vén, az ELM  telep helyén épül  új építés  
Savoyai Apartmanházat.
Családommal, feleségemmel és két gyer-
mekemmel Szigetbecsén élünk már több 
mint 10 éve, így Ráckeve Város életünk min-
dennapi részévé vált. 
A Kis-Duna-parti Ingatlanfejleszt  Kft.-t 
azzal a céllal alapítottuk, hogy megvaló-
sítsuk Ráckevén a már évek óta üresen álló 
telken a Savoyai Apartmanházat, amely 31 
apartmanból, tárolóból, vendéglátóegység-
b l, parkolókból áll, a hozzátartozó kikö-
t vel és vízi promenáddal, ezzel is emelve 
Ráckeve népszer ségét. Jómagam, tulaj-
donostársaim és kollégáim az ingatlanfej-
lesztés területén több mint 20 év szakmai 
tapasztalattal rendelkezünk.
Az üres telket 2019. év elején vásárolta meg 
a Kis-Duna-parti Ingatlanfejleszt  Kft. 
Hosszas el készít  munkálatok, többek 
között Hidrológiai Hatástanulmány, Talaj-
vizsgálati jelentés és Geotechnikai Beszá-
moló elkészülte után elindultak az egyezte-
tések Ráckeve Város Önkormányzatával, az 
Építési Hivatalt vezet  F építész Asszony-

nyal, mivel a projekt kiemelt beruházásként 
indult el.
Ezt követ en 2019. szeptember 26-án az 
Önkormányzat rendes testületi ülésén jó-
váhagyta a beadott építési kérelmünket, és 
a hozzátartozó kiköt  létesítését.

Az Önkormányzati választások után, az új 
képvisel -testület és Ráckeve Város újon-
nan kinevezett f építésze, Karaba Tamás 
2020. szeptemberi nyilvános ülésen újra 
támogatta a fejlesztési szándékunkat és a 
kiköt  létesítését.
A Savoyai Apartmanházhoz tartozó közcé-
lú, közforgalmú kiköt hely, mellyel tovább 
szeretnénk emelni Ráckeve város szolgálta-
tásainak színvonalát, rendelkezik Ráckeve 
Város és Ráckeve Város f építészének jóvá-

hagyásával, továbbá a Közép-Duna-Völgyi 
Vízügyi Igazgatóság III. Szakaszmérnökség 
és a Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség 
jóváhagyásával. Mind a kiköt , a horgász 
stég, evez s és napozó stég, mind pedig a 
Kovács J. Gyula sétány rehabilitációja és ki-
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alakítása a fenti szakhatóságok kérésének 
megfelel en történt. Szeretném kiemelni, 
hogy ezek a létesítmények az átadás után 
továbbra is MINDENKI számára szabadon 
használhatók és látogathatók maradnak.
A fejlesztés építési terveit építészeink és jó-
magam is folyamatosan egyeztettem Rácke-
ve Város vezetésével és f építészével, hogy 
a ráckevei Településképi rendelet jogszabá-
lyainak és el írásainak, illetve a Helyi Terv-
tanács elvárásainak is megfeleljen az épül  
Savoyai Apartmanház.
Az Apartmanház tervezése az érvényes, és 
2018-ban elfogadott Helyi Építési Szabály-
zat alapján történt, és nem kellett hozzá 
építési szabálymódosítás!
A Helyi Tervtanács tagjai: Arnóth Ádám 
építész, m emlék felügyel ; Prof.Dr. Vasá-
ros Zsolt DLA YBL-díjas építész, egyetemi 
tanár; Bodzán Antal építész, szobrász.
A Helyi Tervtanács záró véleménye és a 
f építészi jóváhagyást követ en 2021.de-
cemberében beadtuk Építési Engedélyezési 
kérelmünket és az elkészült építési tervdo-
kumentációt hatósági ügyintézésre. A Pest 
Megyei Kormányhivatal 7-8. Építési Osz-
tálya a szakhatóságok jóváhagyása után 
2022. március 10-én kiadta a joger s Építési 
engedélyt (ÉTDR azonosító:202100116245) 
amely alapján 2022. április 10-én megkezd-
tük a Savoyai Apartmanház értékesítését.
A projekt után érdekl d k az alábbi webol-
dalunkon tájékozódhatnak:  www.savoyaia-
partmanhaz.hu.

Liszkóczi Zoltán
Kis-Duna-parti Ingatlanfejleszt  Kft.
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