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88/2016. (VII.12.) sz. előterjesztés 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2016. július 12-ei rendkívüli ülésére 

 

 

Tárgy:   Javaslat a 0137/16 helyrajzi számú ingatlan művelésből való kivonására 
 
 
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 minősített szavazattöbbség szükséges 
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Tárgy: Javaslat a 0137/16 helyrajzi számú ingatlan művelésből való kivonására 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
Budakalászi 0137/16 hrsz-ú ingatlan az Önkormányzat tulajdonát képezi 1/1 arányban. Az 
érintett ingatlan a Helyi Építési Szabályzat szerint Mgy4 gyep és kertgazdálkodás övezetbe 
van sorolva. A Képviselő-testület a 96/2016.(VI. 30.) számú határozatával az előterjesztésben 
szereplő ingatlant is beleértve birtokközpontot alakított ki. A birtokközpont létrehozását az 
ingatlan beépíthetősége indokolta. Az ingatlan beépítése, illetve az épületek elhelyezésére, 
továbbá megközelítésére szolgáló területet a mezőgazdasági művelés alól ki kell vonni.  
Az ingatlan teljes területe 8455 m2, az épületek által elfoglalt terület a közlekedési utakkal 
együtt 4.400 m2. 
Mellékletek: 1. sz. helyszínrajz 

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

 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: 
 

Határozati javaslat 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a budakalászi 0137/16 hrsz-ú összesen 
8455 m2 szántó ingatlanból, az épületek által elfoglalt 4.400 m2 összefüggő földrészletet a 
jelenlegi szántó művelési ágból kivonja. 
A művelésből való kivonással kapcsolatos összes költséget, (talajvédelmi terv, szakhatósági 
engedély, eljárási díj, földvédelmi járulék, földmérői munka stb.) kb. 2.430.000.- Ft a 
tulajdonos önkormányzat viseli. A költségek viselése az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetésének 13. melléklet 34. sora terhére történik. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Rogán László polgármester 
 
 
 
Budakalász 2016. július 7. 
 

Rogán László 
Polgármester  












