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Tárgy: Javaslat ingatlanok belterületbe csatolására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Budakalász, Erdőhát utcában található 3570/5 és 3570/7 hrsz-ú ingatlanok összevonása és 
újbóli felosztása a közelmúltban megtörtént. A megosztás során (változási vázrajz 
mellékelve) a 3570/13, 3570/14 és a 3570/14/A ingatlanok Barta Magdolna Budakalász, 
Klisovác utca 12. szám alatti lakos tulajdonába, a 3570/15, :/16, :/17, :/18 helyrajzi számú 
ingatlanok pedig Budakalász Város Önkormányzata tulajdonába kerültek. 
Az ingatlanok művelési ága művelésből kivett zártkerti megjelölésű. Az ingatlanok 
szabályozási terv szerinti rendeltetéséhez szükséges a belterületi becsatolás. A becsatolással 
kapcsolatos összes feladatot és költséget, korábbi megállapodás alapján az Önkormányzat 
vállalta. 
 
Mellékletek: 1. sz. változási vázrajz 
  2. sz. szabályozási tervlap 
 
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztem elő:  
 

1. Határozati javaslat: 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Klisovác utca és az Erdőhát utca által 
bezárt területen található 3570/13, 3570/14 és a 3570/14/A hrsz-ú, Barta Magdolna 
Budakalász, Klisovác utca 12. szám alatti lakos tulajdonát képező művelésből kivett zártkerti 
ingatlanokat belterületbe csatolja. A belterületbe csatolással kapcsolatos költségeket az 
Önkormányzat viseli, mely várhatóan bruttó 72.000,- Ft. Az összeg a 2017. évi 
költségvetésben rendelkezésre áll. A 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 Klisovác utca és az Erdőhát utca által 
bezárt területen található 3570/15, :/16, :/17, :/18 hrsz-ú Budakalász Város Önkormányzata 
tulajdonát képező művelésből kivett zártkerti ingatlanokat belterületbe csatolja. A 
belterületbe csatolás várható költsége bruttó 95.000,- Ft, mely összeg a 2017. évi 
költségvetésben rendelkezésre áll. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 
az ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos eljárást végezze el. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Rogán László polgármester 
 
Budakalász 2017. január 10.                 

     Rogán László 
                          polgármester   



 



 



 


