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E L ŐT E R J E S Z T É S 
 
Tárgy:  Javaslat a 3030/4  helyrajzi számú ingatlan belterületbe csatolására 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Budakalász 3030/4 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolása ügyében kérelmet nyújtott be az 
ingatlan tulajdonosa által megbízott Suhajda Dániel (Budapest Maros u. 16.) sz. alatti lakos. 
A kérelmet megvizsgáltuk és megállapítást nyert, hogy a Budakalász Város Önkormányzata a 
26/2013.(XII. 20.) sz. önk. rendelettel elfogadott  Budakalász Város Helyi Építési Szabályzat 
szabályozási terv az előterjesztésben szereplő ingatlant Lke-SZ-1 övezetbe sorolta. 
Szabályozási terv előírásait figyelembe véve megállapítható, hogy az ingatlan térmértékénél 
és méreteinél fogva lakóház építésére alkalmas. 
Az érintet ingatlan környezetében már találhatók zártkertekből átminősített földrészletek 
A HÉSZ szerint az ingatlant útleadásra vonatkozó szabályozási vonal terheli. Ennek 
megfelelően az építési szándék esetén a telekalakítást (útleadás céljából) el kell rendelni. 
Mellékletek: 1. sz. belterületi becsatolás kérelem 

2. sz. szabályozási tervlap 
3. sz. meghatalmazás 
4. sz. tulajdoni lap 2db 

 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: 
 

Határozati javaslat 
 

1. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a budakalászi 3030/4 hrsz-ú,  1046  
m2 területű kert és gazdasági épület művelési ágú ingatlant belterületbe csatolja. 
Belterületbe csatolás feltétele az, hogy a belterületbe csatolással kapcsolatos összes 
költséget, (talajvédelmi terv, szakhatósági engedély, eljárási díj, földvédelmi járulék, 
földmérői munka kb. 549.400.- Ft) a tulajdonos viseli. 

2. Belterületi becsatolás további feltétele, hogy az ingatlan tulajdonosa tudomásul veszi, 
hogy építési szándék esetén a 26/2013.(XII. 20.) rendelettel elfogadott HÉSZ szerint, az 
ingatlan utcafronti szabályozási vonal mentén, telekalakítást hajt végre. 

3. A belterületi becsatolással kapcsolatos feladatokat az Önkormányzat végzi el. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Rogán László polgármester 
 
 
Budakalász 2015. november 16. 
       
                  

Rogán László 
polgármester 

 



  





 





 


