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Tárgy:   Javaslat ingatlanok belterületbe csatolására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Budakalász Keskeny utcában található tárgyi ingatlanok tekintetében a tulajdonosok 
kérelmet nyújtottak be a 3105/2, 3105/3 és3105/8 hrszú ingatlanok belterületi 
becsatolásának engedélyezésére. A Helyi Építési Szabályzat a tárgyi ingatlanokat Lke-SZ-2 
övezetbe sorolta (kertvárosias lakóövezet). A kérelemhez csatolt helyszínrajzon feltüntetett 
méretek szerint a kialakult ingatlanok az övezeti előírásoknak megfelelnek. 
Az ingatlan tulajdonosai a kérelemben vállalják az eljárással kapcsolatos díjak megfizetését, 
melynek mértéke 76.600 Ft/ingatlan.  
Az ingatlan-nyilvántartás szabályai szerint a belterületi ingatlanok megközelítése csak 
belterületi közútról közelíthető meg, ezért a 3105/1 és 3103 hrsz-u közút belterületi 
becsatolását is el kell végezni. Az előbb említet két közút ingatlan az önkormányzat 
tulajdonát képezi. Ennek megfelelően az eljárással kapcsolatos 153.200 Ft az 
önkormányzatot terheli. 
A díj kifizetése az önkormányzat 2016. évi költségvetés terhére történik. 
Mellékletek: 1. sz. kérelem 

2. sz. szabályozási tervlap 
3. sz. helyszínrajz 
4. sz. tulajdoni lap 

 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:  
 

Határozati javaslat: 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Keskeny utcában található 3105/2 
hrsz-u kivett és gazdasági épület (600 m2), a 3105/3 hrsz-u kivett és gazdasági épület (717 
m2), a 3105/8 hrsz-u kivett művelési ágú (752 m2) ingatlanok, a 3105/1, és a 3103 hrsz-u 
kivett út ingatlanokat belterületbe csatolja. 
 
Belterületbe csatolás feltétele az, hogy a belterületbe csatolással kapcsolatos összes 
költséget, (szakhatósági engedély, eljárási díj, földmérői munka (kb. 76.600 Ft/ ingatlan) a 
tulajdonosok viseljék. Az önkormányzati tulajdont érintően a díj kifizetése az önkormányzat 
2016. évi költségvetés terhére történik. 
A belterületi becsatolással kapcsolatos feladatokat az Önkormányzat végzi el. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Rogán László polgármester 
 
Budakalász 2016. Január  11.                         

Rogán László      
polgármester   



















 


