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39/2016. (IV.28.) sz. előterjesztés 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2016. április 28-ai ülésére 

 

 

Tárgy:  Javaslat a budakalászi 0127 hrsz-u ingatlan megosztására 

  
 
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  
 
 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges 
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E L ŐT E R J E S Z T É S 
 
Tárgy:   Javaslat a budakalászi 0127 hrsz-u ingatlan megosztására 

  
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Budakalász Város Önkormányzat tulajdonát képezi a Klisovác utcában található 0127 hrsz-u kivett 
saját használatú út földrészlet. A földrészlet rendeltetésszerű használata nem következett be, vagyis 
útként soha nem lett használva. A földrészlet elgazosodott, különböző fafajokkal van el borítva. 
Szabó Gergely Budakalász Klisovác utca 15. szám alatti lakos vételi ajánlatot nyújtott be, amelyben 
előadja, hogy az önkormányzat által megállapított összegben hajlandó megvásárolni. Vállalja 
továbbá, hogy az ingatlant a vezeték szolgalmi jog bejegyzés tudomásul vételével vásárolja meg.  
 
Az előterjesztésben szereplő külterületi saját használatú út a 23/2015.(X. 30.) sz. vagyonrendelet 
szerint forgalomképtelen ingatlanok között szerepel, tehát jelenlegi művelési ágban nem 
értékesíthető. Értékesíteni csak akkor lehet, ha az önkormányzat a 0127 hrsz-u kivett saját használatú 
út ingatlant a forgalomképtelen vagyonból kiemeli.  
 
A 26/2013.(XII. 20.) sz. rendelettel elfogadott HÉSZ (Helyi építési Szabályzat) a 0127 hrsz-u földrészlet 
Kőbányai út felöli nyúlványt, összesen 182 m2 területet közlekedési területként jelöli meg. (mellékelt 
térkép szerint) Az útszabályozáshoz telekalakítást kell végrehajtani, és azt követően a különbözeti 
2271 m2 földrészlet értékesíthető. 
 
Mellékletek:  

1 sz. szabályozási tervlap 
2. sz. helyszínrajz 
3. sz. tulajdoni lap 
4. sz. megosztási terv (HÉSZ szerint) 

 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:  

 

Határozati javaslat 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 0127 hrsz-u természetben a Klisovác 

utcában található „kivett saját használatú út” művelési ágú ingatlan HÉSZ szerinti megosztását 

elrendeli, 182 m2 közút, illetve 2271 m2 saját használatú út művelési ágú földrészletekre.  

Az ingatlan megosztásának engedélyezését, valamint a vagyonrendelet módosítását követően 

kerülhet sor a 2271 m2 földrészlet értékesítésére Szabó Gergely 2011 Budakalász Klisovác utca 15. 

sz. alatti lakos részére. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Rogán László polgármester 

 
Budakalász 2016. április 11.                          
 
 

Rogán László      
polgármester   












