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Tárgy: Javaslat ingatlanok belterületbe csatolására, és a 123/2016 számú határozat 
módosítására 
 
 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 
Készítette:   Pál József gazdasági irodavezető   
 
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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E L ŐT E R J E S Z T É S 
 
Tárgy: Javaslat ingatlanok belterületbe csatolására, és a 123/2016 számú határozat 
módosítására 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
I. Javaslat ingatlanok belterületbe csatolására 

 
Budakalász 0135/21, 0135/23, 0135/27, 0135/29, 0135/31, 0135/33 út ingatlanok, továbbá 
0135/22, 0135/24, 0135/18, 0135/28, 0135/30, 0135/32, 0135/34 hrsz-u szántó művelési 
ágú ingatlanok az Önkormányzat tulajdonát képezik 1/1 arányban.  
Az érintett ingatlanok a Helyi Építési Szabályzat szerint Ki-Mp-1 intézményterület, oktatási 
célú rendeltetésre is, alkalmas övezetbe vannak sorolva. Az előterjesztésben szereplő 
ingatlanok közterületről megközelíthetők. A HÉSZ szerint a 0135/18 hrsz-u ingatlant 
útleadásra vonatkozó szabályozási vonal terheli. 
 
Az út művelési ágú ingatlanokat is célszerű belterületbe csatolni és egy helyrajzi számra 
összevonni, mert ezáltal a művelésből való kivonás egyszerűsíthető.  
Szabályozási terv előírásait figyelembe véve a 6 db szántó ingatlant is össze kell vonni, mivel 
az előírás szerinti térmérték csak így érhető el.  
 

II. Javaslat 123/2016 számú határozat módosítására 
 
A képviselő-testület 2016. júliusban döntött arról, hogy a Rigó utca 4. számú önkormányzati 
ingatlant Takács Mathias és Seiber Béla Györgyné részére értékesíti. Mivel a vevők az ingatlant 
részletre vásárolják meg, ezért a teljes vételár kifizetéséig a tulajdonjogot fenntartjuk. Ezt a 
határozatba is szükséges rögzíteni és emiatt a határozat módosítása indokolt.  

 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztem elő: 
Mellékletek: 1. sz. helyszínrajz 

2. sz. szabályozási tervlap 
1. sz. Határozati javaslat 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a budakalászi 0135/21, 0135/23, 
0135/27, 0135/29, 0135/31, 0135/33 hrsz-u út ingatlanokat, továbbá a 0135/22, 0135/24, 
0135/18, 0135/28, 0135/30, 0135/32, 0135/34 hrsz-u szántó művelési ágú ingatlanokat 
oktatási intézmény létesítése céljából, belterületbe csatolja.  
 
A belterületbe csatolással kapcsolatos összes költséget, (talajvédelmi terv, szakhatósági 
engedély, eljárási díj, földvédelmi járulék, földmérői munka stb.) kb. 8.125.520.-Ft-ot a 
tulajdonos önkormányzat viseli, melynek fedezetét a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, és 
Budakalász Város Önkormányzata által 2016. október 10-én, SBF/697/2016-NFM számon 
kötött szerződésben az Önkormányzat, mint kedvezményezett részére juttatandó bruttó 
2.000.000.000,-Forint vissza nem térítendő költségvetési támogatás biztosítja. 
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Rogán László polgármester 
 



2. sz. Határozati javaslat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 123/2016. (VII.12.) Kt. számú 
határozat második bekezdésének utolsó mondatát módosítja azzal, hogy „A tulajdonos 
Önkormányzat az ingatlant tulajdonjog fenntartással értékesíti, amelyet a teljes vételár 
kifizetéséig fenntart.” A módosítás a határozat többi részét nem érinti.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László polgármester 
 
Budakalász 2016. november 7. 
 

Rogán László 
Polgármester 










