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E L ŐT E R J E S Z T É S 
 
Tárgy:  Javaslat a 3565/2  helyrajzi számú ingatlan belterületbe csatolásáról 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Budakalász Város Önkormányzata 355/2009.(VII.15.) sz. határozatával, javaslatot fogadott el 
a PREKOBRDO telekalakítása és belterületbe vonás feltételeiről.  Ennek megfelelően a 
határozatban rögzített ingatlanok rendezése, illetve belterületbe csatolása csak az említett 
határozatban szereplő feltételrendszer megvalósulása esetén lehetséges. 
Az előbb említett határozat magába foglalja a Klupp János Budakalász Szérüskert 11. és 
Juhász Lászlóné Budakalász Békesétány 30. sz. alatti lakosok közös tulajdonát képező 3565/2 
hrsz-ú 1501 m2 térmértékű ingatlant. Az ingatlan jelenlegi méreteinél és elhelyezkedésénél 
fogva a területre érvényes HÉSZ előírásainak megfelel, és beépítésre alkalmas földrészlet. 
Ennek megfelelően az Önkormányzat által megállapított 13,763 %-os terület leadás nem 
érvényesíthető, helyette 10.000.- Ft/m2 megváltást kell fizetni, ami 2.070.00,-Ft számított 
összeg. Az ingatlan tulajdonosainak külön megállapodásban kell nyilatkozni ennek 
megfizetéséről, és arról, hogy hozzájárulnak a tulajdonukat képező ingatlan jelzáloggal való 
megterhelésére 2.070.000,-Ft összeg erejéig. Az egyéb költségek megfizetésére (földvédelmi 
járulék, tervezési díjak, földmérői és eljárási díjak stb.) kötelezettséget vállalták, és azt be is 
fizették. 
 
Mellékletek: 1. sz. 355/2009.(VII. 15.) sz. határozat (másolat) 

2. sz. szabályozási tervlap 
3. sz. eljárási díjakról igazolás (csekkszelvény) 
4. sz. tulajdoni lap 
5. sz. tulajdonosok kérelme 2db 

 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:  
 

Határozati javaslat: 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a budakalászi 3565/2 hrsz-ú,  1501  m2 
területű kert művelési ágú ingatlant belterületbe csatolja. 
A belterületbe csatolás feltétele az, hogy a belterületbe csatolással kapcsolatos összes 
költséget, (talajvédelmi terv, szakhatósági engedély, eljárási díj, földvédelmi járulék, 
földmérői munka kb. 682.600.- Ft) a tulajdonosok viselik. 
A belterületi becsatolás további feltétele, hogy az ingatlan tulajdonosai a földrészlet 13,763 
százalékának megfelelő pénzbeli megváltást: összesen 2.070.000,-Ft-ot az önkormányzat 
elkülönített számlájára befizetik. Az ingatlan tulajdonosai külön megállapodásban 
hozzájárulnak a tulajdonukat képező ingatlan jelzáloggal való megterhelésére, a megváltási 
összeg (2.070.000,-Ft) erejéig.  
A belterületi becsatolással kapcsolatos feladatokat az Önkormányzat végzi el. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Rogán László polgármester 
 
Budakalász 2015. november 9.                  

     Rogán László 
                         polgármester   













 


