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ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Szám:  29/Z/2010

K I V O N A T

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november
23-án megtartott rendes zárt ülésén készült jegyzőkönyvből

Tárgy: Javaslat a budakalászi 3566 hrsz.-ú ingatlan belterületbe          
csatolására

A Képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:

478/2010. (XI.23.) Kt. határozat
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat
mellékletét képező megállapodásban foglalt feltételekkel úgy járul
hozzá a budakalászi 3566 hrsz.-ú ingatlan belterületbe
csatolásához, ha a 3.020.000 Ft 2011. május 31-ei véghatáridővel
kifizetésre kerül, és felhatalmazza a polgármestert a szerződés
aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

k. m. f.

 Rogán László s. k.,     dr. Molnár Éva s. k.,
   polgármester              jegyző

A kivonat hiteléül:

Soós Ferencné



Melléklet csatolva.



Melléklet
M e g á l l a p o d á s

 Ingatlan belterületbe vonásáról

mely létrejött egyrészről
Tabajdi Károly (születési neve: Tabajdi Károly, anyja születési neve: Lőrincz Katalin,
személyi azonosító jele:1 560000 0000, adószáma 0000000000, 2011 Budakalász, Ciklámen
u. 34. szám alatti lakos), 
Tabajdi Károlyné (születési neve: Czibolya Ibolya, anyja születési neve: Lévai Erzsébet,
személyi azonosító jele: 2 550000 0000, adószáma 0000000000, 2011 Budakalász, Ciklámen
u. 34. szám alatti lakos), 
a Budakalász 3566 hrsz.-ú. ingatlan ½ - ½ arányú tulajdonosai, a továbbiakban Tulajdonosok,
másrészről Budakalász Város Önkormányzata – a továbbiakban Önkormányzat - (2011
Budakalász, Petőfi tér 1. adószám: 1539366-2-13, képviseletében: Rogán László
polgármester), között a mai napon az alábbi feltételek szerint:

1. Felek megállapítják, hogy az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint a Tulajdonosok ½ ½
arányú tulajdonát képezi a budakalászi 3566 hrsz.-ú, 1893 m2 nagyságú, kivett
gyümölcsös megnevezésű ingatlan.

2. A Prekobrdó nevű területrész rendezését az alábbi - hatályos - Képviselő-testületi
határozatok szabályozzák: 354/2009 (VII.15.), 355/2009. (VII.15.) 383/2009 (VIII.6.)
és 61/2010. (II.23.)

3. A Prekobrdo teljes területére vonatkozóan a kialakítandó közterületek aránya a
szabályozási terv alapján 13,76%. Ennek megfelelő méretű területet a fenti határozatok
alapján - az érintett tulajdonosok között az „egyenlő haszon és teherviselés” elvének
érvényesítése érdekében - minden tulajdonosnak a saját területéből le kell adnia
azonos módon a belterületbe csatolás feltételeként. A geometriai adottságok
következményeképpen azonban ez fizikailag nem minden telekre értelmezhető
egységesen. A tulajdonosok tudomása szerint a Prekobrdo telektulajdonosai elfogadtak
egy megállapodást, melynek értelmében: aki fizikailag nem tudja leadni a fent
hivatkozott 13,76 %-os telekrészt, az anyagi megváltással kompenzál. Az így befolyó
összeget az önkormányzat erre a célra elkülönített számláján kezeli, és abból azok a
telektulajdonosok részesülnek, akik a geometriai adottságnak köszönhetően a
13,76-%-nál nagyobb területet kényszerülnek leadni. Területhányad megváltása esetén
az alábbi módon lehet a különbözetet rendezni: a telekalakítás során létrejövő telek
területének 15,96%-ának megfelelő területnagyságot kell leadni.

4. A budakalászi 3566 hrsz.-ú ingatlant a szabályozási terv szerint szabályozási vonal
nem érinti. 

5. Tulajdonosok a fentiek alapján kompenzáció céljára megfizetnek Budakalász Város
Önkormányzat – Prekoberdo rendezése nevű számlájára (számlaszám:
12001008-00173183-01200006) 3.020.000 Ft-ot, azaz hárommillió-húszezer forintot
az alábbi részletezésben:
2.416.000, azaz kettőmillió-négyszáztizenhatezer forintot a jelen megállapodás
aláírását követő 15 napon belül, a fennmaradó 604.000 Ft-ot, azaz hatszáznégyezer
forintot 2011. május 31-i véghatáridővel.
Az összeg megállapítása az alábbi számítás alapján került elfogadásra:
Ingatlan területe: 1893 m2 Ennek kompenzációként leadandó része – 
1893 m2 x 0,1596 = 302 m2 → 3.020.000,- Ft.



6. Tulajdonosok vállalják, hogy az előzetesen kalkulált földvédelmi járulék összegét
Budakalász Város Önkormányzata – Prekobrdo rendezése nevű számlájára
(számlaszám: 12001008-00173183-01200006) befizetik, és tudomásul veszik, hogy az
Önkormányzat a belterületbe csatolási kérelmet csak a földvédelmi járulék összegének
rendelkezésre bocsátását követően indítja meg. A fenti ingatlan aranykorona értéke:
2,5; minőségi osztálya: 4-es gyümölcsös, ennek megfelelő szorzószám: 44.000,- Ft, a
földvédelmi járulék előzetesen kalkulált összege: 2,5 x 44.000 = 110.000,- Ft.
Amennyiben a földvédelmi járulék bármely okból az előzetesen kalkulált összeget
meghaladja, annak viselésére teljes egészében a tulajdonosok kötelesek.

7. Tulajdonosok vállalják a belterületbe csatoláshoz szükséges valamennyi dokumentum
elkészíttetését (különösen: talajvédelmi terv, a belterületbe csatolási változási vázrajz,
stb.), és tudomásul veszik, hogy az Önkormányzat a belterületbe csatolási kérelmet
csak valamennyi dokumentum rendelkezésre bocsátását követően indítja meg.

8. Tulajdonosok vállalják, hogy jelen szerződés aláírásával összefüggő valamennyi
ügyvédi költséget készpénzben előlegeznek és viselnek.

9. Tulajdonosok a telekrendezés során felmerülő költségek mellett vállalják, hogy a
közmű kialakítással kapcsolatos költségeket is viselik, és a szükséges
közműtársulatokba belépnek.

10. Az Önkormányzatnak fentieken felül további követelése tulajdonosok felé nincs,
amint a fent megnevezett befizetések megtörténtek, és a fent megnevezett
dokumentumok rendelkezésre állnak, a 3566 hrsz.-ú ingatlant érintően a belterületbe
való csatolásához és művelésből való kivonásához hozzájárul, és 30 napon belül
benyújtja a Földhivatalhoz ez irányú kérelmét. Az Önkormányzat kijelenti, hogy a
jelen megállapodásban foglaltak teljesítésével az érintett ingatlan belterületté
minősítése megfelel a település szabályozási tervének.

11. Tulajdonosok kijelentik, hogy magyar állampolgárok, az Önkormányzat pedig teljes
jogképességgel bíró belföldi illetőségű jogi személy, akit Rogán László polgármester a
Képviselő-Testület döntése alapján jogosult képviselni.

Jelen megállapodás 6 (hat) példányban készült, melyet a felek az ellenjegyző ügyvéd
felhívására annak aláírása előtt elolvasták, és egyetértő közös értelmezés után, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt az okiratot ellenjegyző ügyvéd előtt jóváhagyólag
aláírták.

Kelt: Budakalász, 2010. december …. napján

………………………..
Rogán László

átvevő képviseletében

…………………
Tabajdi Károly

tulajdonos

…………………
Tabajdi Károlyné

tulajdonos

Ellenjegyzem: Budakalász, 2010. december …….. napján
Viszlói Ügyvédi Iroda
2100 Gödöllő, Hajnóczy u. 3.  
Dr. Viszlói Tamás ügyvéd
2101 Gödöllő, Pf.: 14.


