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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 két ingatlan belterületbe csatolásáról szól.  
 

I. 3023/2 hrsz-ú ingatlan 
 

Budakalász, Sugár utcában található 3023/2 hrsz-ú ingatlan kivett ingatlanként szerepel az 
ingatlan-nyilvántartásban, zártkerti megjelöléssel. 
Kérelmet nyújtottak be az ingatlan belterületi becsatolásának engedélyezésére. A kérelmet 
megvizsgáltuk és megállapítást nyert, hogy a Helyi Építési Szabályzat a tárgyi ingatlant Lke-
SZ-1 övezetbe sorolta (kertvárosias lakóövezet). A kérelemhez csatolt helyszínrajzon 
feltüntetett méretek szerint a kialakult ingatlan az övezeti előírásoknak megfelel. 
Az ingatlan tulajdonosa az eljárással kapcsolatos díjak, illetve a földmérői munkadíj 
megfizetését – melynek mértéke kb. 70.000 Ft – vállalja.  
 
Mellékletek: 1. sz. kérelem 

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

 
 

II. 3041 hrsz-ú ingatlan 
 

Budakalász, Gyümölcs utcában található 3041 hrsz-ú ingatlan kivett ingatlanként szerepel az 
ingatlan-nyilvántartásban, zártkerti megjelöléssel. 
A tulajdonos kérelmet nyújtott be az ingatlan belterületi becsatolásának engedélyezésére. A 
kérelmet megvizsgáltuk és megállapítást nyert, hogy a Helyi Építési Szabályzat a tárgyi 
ingatlant Lke-SZ-1 övezetbe sorolta (kertvárosias lakóövezet). A kérelemhez csatolt 
helyszínrajzon feltüntetett méretek szerint a kialakult ingatlan az övezeti előírásoknak 
megfelel, a szomszédos ingatlan belterületi becstolása korábban már megtörtént. Az 
ingatlant útszabályozás terheli, melyet a beépítés során figyelembe kell venni. 
Az ingatlan tulajdonosa az eljárással kapcsolatos díjak, illetve a földmérői munkadíj 
megfizetését – melynek mértéke kb. 70.000 Ft – vállalja.  
 
Mellékletek: 1. sz. kérelem 

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

 
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztem elő:  
 
 



1. Határozati javaslat: 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sugár utcában található 3023/2 hrsz-ú 
Salamon Ákos és neje 2011 Budakalász Sugár utca 3023/2 hrsz alatti lakosok tulajdonában 
lévő, művelésből kivett zártkerti ingatlant belterületbe csatolja. Belterületbe csatolással 
kapcsolatos költségeket kb. 70.000,- Ft (eljárási díj, földmérői munkadíj, záradékolás stb.) a 
kérelmező viseli. 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 
 
 
 

2. Határozati javaslat: 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyümölcs utcában található 3041 
hrsz-ú Kádárné Lévai Erzsébet 1081 Budapest II. János Pál tér 15. I. 8. alatti lakos 
tulajdonában lévő, művelés alól kivett zártkerti ingatlant belterületbe csatolja.  
Belterületbe csatolással kapcsolatos költségeket kb. 70.000,- Ft (eljárási díj, földmérői 
munkadíj, záradékolás stb.) a kérelmező viseli. A belterületi becsatolás további feltétele, a 
Gyümölcs utca szabályozási vonala által érintett földrészlet ingyenes átadása az 
Önkormányzat részére. 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. október 18.                  
 
 
 

     Rogán László 
                          polgármester   
 
















