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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2016. február 25-ei  ülésére 

 

 

Tárgy: Javaslat a budakalászi 0178/49 hrsz-u  ingatlan földvédelmi járulék fizetésének 
átvállalására. 
 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 
 
Készítette:  Hegyvári János városfejlesztési osztályvezető  
 
 
Egyeztetve: dr. Udvarhelyi István Gergely jegyző 
  
    
Ellenőrizte: dr. Papp Judit aljegyző 
  
 
Tárgyalja: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  
  Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges 
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Előterjesztés 
 

Tárgy: Javaslat a budakalászi 0178/49 hrsz-u ingatlan földvédelmi járulék fizetésének 
átvállalására. 

Tisztelt Képviselő-testület! 
Az Önkormányzat a 84/2015.(IV. 30.) Kt. határozatával, döntött a Klenity dűlőben található 

Karagits Antalné Budai út 16. Sz. alatti lakos 0178/49 hrsz-u  saját tulajdonát képező ingatlan 

belterületi becsatolásáról. Határozat értelmében Karagits Antalné vállalja a becsatolással 

kapcsolatos összes költséget, többek között a földvédelmi járulék fizetését is. A földrészlet 

belterületi becsatolását a földhivatal engedélyezte, a határozat jogerőre emelkedett. Az 

ingatlan-nyilvántartás átvezetése megköveteli a földvédelmi járulék befizetését. 

Karagits Antalné a ráeső 3.026.320 Ft járulék befizetését nem tudja vállalni. Kérelmet 

nyújtott be, mely szerint a földvédelmi járulék erejéig, az érintett telekből megváltás címén 

9.000.- FT/m2 áron az Önkormányzatnak összesen 336 m2 területet átad. 

Ennek elfogadása esetén az önkormányzat fizeti meg a földvédelmi járulékot. Karagits 

Antalné által felajánlott javaslat adásvételi szerződés megkötésével jöhet létre, és mivel az 

ingatlan most még külterület, ezért a szerződés kötés ütemezését, az ingatlan belterületbe 

való átvezetés utáni időpontra javasoljuk. 

A 336 m2 területen kívül, a területrendezésből eredően az önkormányzatnak van 

tulajdonrésze, és ezek összecsatolásával építési telek keletkezik, amely értékében jelentősen 

meghaladja a 9.000.- Ft/m2 értéket.  

Mellékletek: 1. sz. Karagits Antalné kérelme 

2. sz. Szentendre Járási Földhivatal határozata 

3. sz. Felszólítás földvédelmi járulék fizetésére 

4. sz. Képviselő-testület 84/2015.(IV.30.) Kt. határozat 

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:  

Határozati javaslat 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy 

adásvételi előszerződést majd adásvételi szerződést kössön Karagits Antalnéval a tulajdonát 

képező budakalászi 0178/49 hrsz. alatti ingatlan 336/4.404 tulajdoni illetőségére 

(töredékszámítás miatt 336,26 ) 9000.-Ft/m2, azaz összesen 3.026.320.-Ft vételáron.  

A végleges adásvételi szerződés megkötésére az ingatlan belterületbe vonását követően 

kerül sor, az ennek következtében kialakuló új hrsz.-ú ingatlanra. Az ingatlan vételárát az 

önkormányzat közvetlenül Karagits Antalnét terhelő földvédelmi járulék kiegyenlítésével 

teljesíti.  

A szerződéskötés költségei az önkormányzat 2016. évi költségvetésének terhére (Klenity 

ingatlanvásárlás) történik. 

 

Határidő:  2016. március 20. 

Felelős:  polgármester 

Budakalász 2016. február 18.  

          Rogán  László 

          polgármester 




















