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Tárgy:   Javaslat a 3105/4  hrsz-u ingatlan belterületbe csatolásáról 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Budakalász Keskeny utcában található tárgyi ingatlan tekintetében kérelmet nyújtott be 
Varga Péter (1012 Budapest Baka utca 5. II/2 sz. ) tulajdonos. 
A kérelmet megvizsgáltuk és megállapítást nyert, hogy a Budakalász Város Önkormányzata 
26/2013.(XII. 20.) sz. Önk. rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat a tárgyi 
ingatlanokat Lke-SZ-2 övezetbe sorolta (kertvárosias lakóövezet).  A kérelemhez csatolt 
helyszínrajzon feltüntetett méretek szerint a telekalakítással kialakult ingatlan az övezeti 
előírásoknak megfelel. 
Az ingatlan tulajdonosa a benyújtott kérelemben vállalja 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. Az érintet ingatlan megközelítését szolgáló út 
belterületi becsatolása korábban már megtörtént.   
 
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 3105/4 
hrsz-u művelés alól kivett (604 m2) ingatlant 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 viselik. 
A belterületi becsatolással kapcsolatos feladatokat az Önkormányzat végzi el. A Képviselő-
testület felhatalmazza a polgármestert az eljáráshoz szükséges dokumentumok aláírására.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Rogán László polgármester 
 
Budakalász 2016. április 11.                         

 Rogán László      
polgármester   










