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E L ŐT E R J E S Z T É S 
 
Tárgy:  Javaslat ingatlanok belterületbe csatolására 
 

 Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az előterjesztés hat ingatlan belterületbe csatolásáról szól.  
 

I. 3567 hrsz-ú ingatlan 
 

Az Önkormányzat a 355/2009.(VII.15.) sz. határozatával, javaslatot fogadott el a PREKOBRDO 
telekalakítása és belterületbe vonás feltételeiről.  Ennek megfelelően a határozatban 
rögzített ingatlanok rendezése, illetve belterületbe csatolása csak az említett határozatban 
szereplő feltételrendszer megvalósulása esetén lehetséges. 
Az előbb említett határozat magába foglalja a Bagdi Benjáminné Budakalász Erdőhát utca 12. 
sz. alatti lakos tulajdonát képező 3567 hrsz-ú 1526 m2 térmértékű ingatlant is. Az ingatlan 
jelenlegi méreteinél és elhelyezkedésénél fogva a területre érvényes HÉSZ előírásainak 
megfelel, és beépítésre alkalmas földrészlet. Ennek megfelelően az Önkormányzat által 
megállapított 13,763 %-os terület leadás nem érvényesíthető, helyette 10.000.- Ft/m2 
megváltást kell fizetni. Az ingatlan tulajdonosainak külön területrendezési megállapodásban 
kell nyilatkozni annak megfizetéséről. Bagdi Benjáminné az anyagi helyzetére való 
hivatkozással kéri, hogy a 13,763 % megváltási díj megfizetésére 2017. 12. 31-ig kapjon 
lehetőséget. Az egyéb költségek megfizetésére (földmérői és eljárási díjak stb.) 
kötelezettséget a tulajdonos vállalja. Az ingatlant, mivel a művelésből kivonták ezért 
földvédelmi járulék és ahhoz kapcsolódó költségek nem terhelik.  
 
Mellékletek: 1. sz. 355/2009.(VII. 15.) sz. határozat (másolat) 

2. sz. szabályozási tervlap 
3. sz. tulajdoni lap 
4. sz. tulajdonos kérelmei (2 db)  
 

II. 3065 hrsz-ú ingatlan 
 

A Gyümölcs utcában található ingatlan tulajdonosa meghatalmazott útján kérelmet nyújtott 
be az ingatlan belterületi becsatolásának engedélyezésére. Az ingatlant a Helyi Építési 
Szabályzat az Lke-SZ-1 övezetbe sorolta (kertvárosias lakóövezet). Az előterjesztéshez csatolt 
szabályozási tervlapról levett méretek alapján a kialakult ingatlan az övezeti előírásoknak 
megfelel. 
Az ingatlan tulajdonosa a benyújtott kérelemben vállalja az eljárással kapcsolatos díjak 
megfizetését, melynek mértéke kb. 76.600 Ft  
 
Mellékletek: 1. sz. kérelem 
  2. sz. meghatalmazás 

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

 
 
 



III. 3105/7 hrsz-ú ingatlan 
 

A Keskeny utcában található ingatlan tekintetében a tulajdonos kérelmet nyújtott be az 
ingatlan belterületi becsatolás engedélyezésére. A Helyi Építési Szabályzat a tárgyi ingatlant 
Lke-SZ-2 övezetbe sorolta (kertvárosias lakóövezet).  A kérelemhez csatolt helyszínrajzon 
feltüntetett méretek szerint a kialakult ingatlanok az övezeti előírásoknak megfelelnek. 
Az ingatlan tulajdonosa a benyújtott kérelemben vállalja az eljárással kapcsolatos díjak 
megfizetését, melynek mértéke kb. 70.000 Ft/ingatlan  
 
Mellékletek: 1. sz. kérelem 

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

 
 

 
IV. 3030/5 hrsz-ú ingatlan 

 
A Sugár utcában található ingatlan kivett ingatlanként szerepel az ingatlan-nyilvántartásban, 
zártkerti megjelöléssel. 
A tulajdonosok kérelmet nyújtottak be a saját tulajdonú ingatlan belterületi becsatolás 
engedélyezésére. A Helyi Építési Szabályzat a tárgyi ingatlant Lke-SZ-1 övezetbe sorolta 
(kertvárosias lakóövezet).  Az ingatlan kialakítása az övezeti előírásoknak megfelel. 
Az ingatlan tulajdonosai az eljárással kapcsolatos díjak megfizetését (a földmérő és a 
földhivatali szolgáltatás) vállalták, melynek mértéke kb. 70.000 Ft. 
 
Mellékletek: 1. sz. kérelem 

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

 
 

V. 3083/1, és 3083/2hrsz-ú ingatlan 
 

A Sugár utcában található ingatlanok kivett ingatlanként szerepelnek az ingatlan-
nyilvántartásban, zártkerti megjelöléssel. 
Az ingatlanok tekintetében a tulajdonos kérelmet nyújtott be a belterületi becsatolás 
engedélyezésére. Az önkormányzat Helyi Építési Szabályzata az ingatlanokat Lke-SZ-1 
övezetbe sorolta (kertvárosias lakóövezet).  A kérelemhez csatolt helyszínrajzon feltüntetett 
méretek szerint a kialakult ingatlanok az övezeti előírásoknak megfelelnek. 
Az ingatlan tulajdonosa az eljárással kapcsolatos díjak megfizetését (a földmérő és a 
földhivatali szolgáltatás) vállalta, melynek mértéke kb. 70.000 Ft. 
 
Mellékletek: 1. sz. kérelem 

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

 
 



A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztem elő:  
 

1. Határozati javaslat: 
 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a budakalászi 3567 hrsz-ú, 1526 
m2 területű zártkerti művelés alól kivett ingatlant belterületbe csatolja. 
Belterületbe csatolás feltétele az, hogy a belterületbe csatolással kapcsolatos összes 
költséget, (eljárási díj, földmérői munka kb. 70 e Ft) a tulajdonos viseli. 
Belterületi becsatolás további feltétele, hogy az ingatlan tulajdonosa a földrészlet 13,763 
százalékának megfelelő pénzbeli megváltást: összesen 2.100.234,-Ft-ot az önkormányzat 
Prekoberdo területrendezésre elkülönített számlájára befizeti. A befizetést legkésőbb 2017. 
12. 31-ig kell teljesíteni. 
A belterületi becsatolással kapcsolatos feladatokat az Önkormányzat végzi el. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Rogán László polgármester 
 

2. Határozati javaslat: 
 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyümölcs utcában található 3065 
hrsz-u művelésből kivett (1275 m2 térmértékű), ingatlant belterületbe csatolja. 
Belterületbe csatolás feltétele az, hogy a belterületbe csatolással kapcsolatos összes 
költséget, (szakhatósági engedély, eljárási díj, földmérői munka kb. 76.600 Ft) az ingatlan 
tulajdonosa viseli. A belterületi becsatolással kapcsolatos feladatokat az Önkormányzat végzi 
el. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Rogán László polgármester 
 
 
 

3. Határozati javaslat: 
 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Keskeny utcában található 
3105/7 hrsz-ú kivett és gazdasági épület  (611 m2),  ingatlant belterületbe csatolja. 
Belterületbe csatolás feltétele az, hogy a belterületbe csatolással kapcsolatos összes 
költséget, (szakhatósági engedély, eljárási díj, földmérői munka kb. 70.000 Ft) az ingatlan 
tulajdonosa viseli. 
A belterületi becsatolással kapcsolatos feladatokat az Önkormányzat végzi el. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Rogán László polgármester 
 
 

 
 
 
 
 



4. Határozati javaslat: 
 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sugár utcában található 3030/5  
hrsz-ú, zártkerti művelésből kivett ingatlant belterületbe csatolja.  
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlan-nyilvántartással 
kapcsolatos eljárást végezze el. 
A belterületi becsatolással kapcsolatos feladatokat az Önkormányzat végzi el. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Rogán László polgármester 
 
 

5. Határozati javaslat: 
 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sugár utcában található 3083/1, 
és 3083/2 hrsz-ú, művelésből kivett ingatlanokat belterületbe csatolja. Képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos eljárást végezze 
el. 
A belterületi becsatolással kapcsolatos feladatokat az Önkormányzat végzi el. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Rogán László polgármester 
 
 
 
 
Budakalász 2016. június 20.                  
 
 

     Rogán László 
                         polgármester   
 
































































