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Tárgy: Javaslat a Budakalász, 3568/1 és 3568/2 hrsz-ú ingatlanok 
területrendezésére 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 
104/2013.(IV.25.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Milosevits Péter tulajdonában 

lévő Budakalász 3568/1 és 3568/2 hrsz-ú ingatlanok összevonásával és újraosztásával 3 db 

építési telek kerül kialakításra, melyből Klisovác utcai megközelítéssel 1 db 846 m2 

alapterületű nyeles telek az önkormányzat tulajdonába kerül a határozat mellékletét 
képező változási vázrajz szerint, és az alábbiak figyelembevételével: 

- dr. Milosevits Péter a 3568/1 és 3568/2 hrsz-ú két telke után 460 m2 területet ad le 
közterület céljára.  

- A belterületi becsatolási díjak megváltásaként 65 m2 terület jár az Önkormányzatnak.  
- Milosevits Mirko Milán (Dr. Milosevits Péter fia) megszerzi az általa használt, de az 

Önkormányzat tulajdonában lévő, a Budakalász, 1294/4/A-8 hrsz-ú, természetben a 
Szentendrei út 15. sz. alatt található garázshelyiség tulajdonjogát. 

- Milosevits Mirko Milán tulajdonában lévő, Szentendrei út 15. sz. alatti lakásban az 
ivóvíz-almérő kialakításának költségeit az Önkormányzat átvállalja. 

- Az Erdőhát utca szabályozásának megfelelően a 3568/4 hrsz-ú telek előtti sáv, összesen 
106 m2 térmérték, dr. Milosevits Péter tulajdonába kerül, a változási vázrajznak 
megfelelően. 

 A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Budakalász, 3568/1 és 3568/2 hrsz-

ú, tovább a 3544/295 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó telekrendezési szerződés fentiekben 
meghatározott szempontok alapján történő megkötésére. 
A Képviselő-testület ezzel egyidejűleg a 158/2012.(V.31.) számú határozatát visszavonja. 

Határid : folyamatos 

Felel s: polgármester 
 
 

k.m.f. 
 

Rogán László sk. 
polgármester 

dr. Molnár Éva sk. 
jegyző 

 
 
A kivonat hiteléül:  
 
Barna Yvette 
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