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Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

2012. május 31-én megtartott rendes, zárt ülésén készült 
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Tárgy:  Javaslat a Budakalász, 3568/1 és 3568/2 hrsz-ú ingatlanok belterületbe 
vonására 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 9 igen, egyhangú 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

158/2012.(V.31.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Milosevits Péter 
(1031 Budapest, Silvanus sétány 23. sz. alatti lakos) tulajdonában lévő, a 
Budakalász, 3568/1 és 3568/2 hrsz-ú, természetben a Klisovác és az Erdőhát 
utcában található ingatlanok belterületbe vonását és a telekalakítást az 
alábbiak szerint engedélyezi: 
 

- A Budakalász, 3568/1 és 3568/2 hrsz-ú ingatlanok összevonásával és 
újraosztásával (az Erdőhát utca felöli megközelítéssel) 1 db 700 m2 
alapterületű nyeles telket kell kialakítani, amelyből 170 m2 nagyságú 
területet az Önkormányzat dr. Milosevits Péter tulajdonostól – az értékbecslő 
által megállapított forgalmi értéken – az „ingatlanvásárlások” keret terhére 
megvásárol. 

- dr. Milosevits Péter fia, Milosevits Mirko Milán az önkormányzat 
tulajdonában lévő, a Budakalász, 1294/4/A-8 hrsz-ú, természetben a 
Szentendrei út 15. sz. alatti garázshelyiséget – a 2012. március 23-án kelt 
értékbecslésben alapján – 1.806.000,- Ft forgalmi értéken megvásárolja.  

- A belterületbe vonással és a telekalakítással kapcsolatos költségek az 
Önkormányzatot terhelik. 

- Az Önkormányzat vállalja, hogy Milosevits Mirko Milán tulajdonában lévő, 
Budakalász, Szentendrei út 15. sz. alatti lakásban az önálló vízméréshez 
(almérősítés) kapcsolódó tervezési és egyéb adminisztrációs munkákat 
85.000,- Ft összegben elvégezteti „az ingatlanok közművesítése” keret 
terhére.  

- A határozat mellékletét képezi a telekrendezés költségeinek leírása. 



 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Budakalász, 3568/1 és 
3568/2 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó telekrendezési szerződés fentiekben 
meghatározott szempontok alapján történő megkötésére. 
 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  polgármester 

 
 
 
 

k. m. f. 
 
 

 Rogán László s. k.,     dr. Molnár Éva s. k., 
     polgármester                       jegyző 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
 
Barna Yvette 
  



 

Az Önkormányzat tulajdonába kerülő telek térmértéke 846 m2 

  

Kiadások Bevételek Terület 
megváltása 

m2 
Telekhányad megvétele értékbecslés szerint       
"ingatlanvásárlások" keret terhére: 3 273 980 Ft   313 

        
Belterületbe csatolás költségei                                       
"nem lakóingatlan egyéb üzemeltetés" keret 
terhére: 

650 000 Ft   65 

        
Víz almérő tervezés és engedélyezés                           
"ingatlanok közművesítése" keret terhére: 85 000 Ft   8 

        
Szentendrei út 15. Garázs eladás 1294/4/A/8 hrsz. 
forgalmi értéke   1 806 000 Ft   

Összesen: 4 008 980 Ft 1 806 000 Ft   

Egyenleg: -2 202 980 Ft   

        
Milosevics Péter által útleadás megváltására 
felajánlott terület:   4 600 000 Ft 460 

        

Terület egyenleg:     846 

 


