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Tárgy: Javaslat a Budakalász Klenity I. dűlő területrendezés elveinek  
  megállapítására  

  

Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 9 igen, 1 nem 
szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

246/2013.(IX.26.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
kinyilvánítja azon szándékát, hogy a határozat mellékletét 
képező Klenity I. dűlő 1 sz. tömbjében található – a határozat 
mellékletét képező térképszelvényen lévő – 0 78/26 és 0178/227 
hrsz-ú utak; 0178/44 -0178/49 hrsz-ú; 0178/63-0178/73 hrsz-ú; 
0178/103-0178/132 hrsz-ú földrészleteket belterületbe kívánja 
vonni. A Képviselő testület a belterületbe vonást, illetve a 
belterületbe vonási államigazgatási eljárás megindítását a 
határozatban feltétel rendszer komplex elfogadásához és a 
szerződésekbe történő beépítéséhez köti. 

 
A belterületbe vonás megindításához az alábbi feltételrendszer 
megvalósulása szükséges:  

 
1. Az önkormányzat csak rendezett ingatlan csoport, illetve 

telektömb belterületbe csatolását támogatja. Tekintettel arra, 
hogy az egyes ingatlanok, ingatlan csoportok eltérő 
adottságokkal- közművesítés, útkialakítás, közterület 
mennyiség – rendelkeznek, ezért a rendezés elveit és 
feltételeit az érintett ingatlan tulajdonosainak az 
önkormányzattal kötelezően megkötendő településrendezési 
szerződésben kell tisztázniuk. 

 
2. Rendezettnek tekinthető alapvetően egy telektömb különösen 

az alábbi esetekben: 
 Az érintett ingatlanok HÉSZ és a rendezési terv szerinti 

kialakítás, jogerős hatósági engedéllyel megtörtént. 



 Az érintett ingatlanok művelésből való kivonása, jogerős 
hatósági engedéllyel lezárult. 

 Az érintett ingatlanok tulajdonosai a lakóterületi 
fejlesztésre kijelölt területegységet érintő közös 
kötelezettség vállalást a településrendezési szerződésben 
foglaltaknak megfelelően teljesítették, illetve annak 
teljesítésére kötelezettséget vállaltak. 

 
Általánosan érvényesítendő szabályok: 
 A rendezés során érvényesülnie kell a tervezési határon 

belül érdekelt ingatlan tulajdonosai között az egyenlő 
haszon és teherviselés elvének. 

 Az önkormányzat nem biztosít költségvetési forrást arra, 
hogy a közutak kialakítása kártalanítással valósuljon meg. 

 Az összes új ingatlan kialakítása és megközelítése  a 
szabályozási terv szerinti közutak biztosítása mellett  
valósítható meg. 

 Tekintettel arra, hogy a közutak egyenlőtlen mértékben 
érintik a kialakított tömböket. 

 A belterületbe csatolás, illetve a telekalakítás csak az 
előterjesztéshez csatolt tömbök alakja,  mérete továbbá 
emelkedő sorszáma szerint engedélyezhető. 

 Tekintettel arra, hogy a közutak és közterületek 
egyenlőtlen mértékben érintik az egyes tömböket, ezért az 
önkormányzat javasolja, hogy a közutak, közterületek 
kialakításához a területrendezéssel érintett minden 
ingatlan tulajdonosa önként és kártalanítási igény nélkül, 
terület arányosan (bejegyzett térmérték alapján) járuljon 
hozzá.  

 A belterületbe csatolás során értéknövekedés alakul ki, 
melynek terheit az önkormányzat a hasznot élvező 
tulajdonokra hárítja és ennek megfelelően a belterületbe 
csatolás feltétele az belterületbe vonandó ingatlan 25 % -
os mértéknek megfelelő területleadás. A 25 % közterületi 
hányad nem tartalmazza a tömbön belüli telekalakítás 
során kialakult egyéb utak területét. Amennyiben erre 
igény van azt a tulajdonosok a 25 %- on felül a 
megmaradt területrészükből valósíthatják meg. 

 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
deklarálja, hogy nem kíván osztatlan közös tulajdonú 
ingatlanban tulajdonossá válni, ezért értékbecslő által 
megállapított forgalmi értéken a közös tulajdonban álló 
területek kivásárolhatók.     

 



3. Az egyenlő teherviselés elvét követve a tulajdonosoknak saját 
költségükön meg kell oldani: 
 A közutak kialakításából származó hátrányok és előnyök 

kiegyenlítését. 
 Az építési engedély feltételeként megszabott 

közművesítés elvégzését 
 A telekalakítás és belterületbe csatolás folyamatának 

költségviselésének területarányos kiegyenlítését. A terület, 
művelésből való kivonásért, az ingatlan tulajdonosok 
rendezés előtti teleknagyságuknak megfelelő földvédelmi 
járulékot fizessenek, továbbá talajvédelmi terv 
elkészítésének költségeit vállalják. 

 A területrendezési szerződésnek tartalmaznia kell továbbá, 
hogy területrendezéssel érintett tulajdonosok tudomásul 
veszik, hogy a belterületbe vonási eljárás csak abban az 
esetben indul el amennyiben annak teljes költsége az 
önkormányzathoz befizetésre került. A településrendezési 
szerződésbe foglaltak a telkek mindenkori tulajdonosát 
érintik. 

 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Klenity I. dűlő 1 sz. tömbjében található (lásd 1 sz. melléklet) 
található 0178/26 és 0178/227 hrsz-ú  utak; a 0178/44 -
0178/49 hrsz-ú; a 0178/63-0178/73 hrsz-ú; valamint a 
0178/103-0178/132 hrsz-ú földrészletekre vonatkozó 
ingatlanokra területrendezési szerződéseket aláírja akkor, ha a 
fenti szempontrendszer a szerződésekbe beépítésre és a 
tulajdonosok által elfogadásra kerül.  
 
Határidő:   folyamatos 
Felelős:      Rogán László polgármester 

  

 
 

k.m.f. 

Rogán László sk. 
polgármester 

dr. Molnár Éva sk. 
jegyző 

 
 
 
A kivonat hiteléül:  
 
Barna Yvette 
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