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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 három részből áll: 
 
1./ Klisovácz utcai ingatlanok belterületbe csatolása 
 
Budakalász 0135/21, 0135/23, 0135/27, 0135/29, 0135/31, 0135/33, 0135/35, hrsz-u  út  ingatlanok, 
továbbá 0135/22, 0135/24, 0135/18, 0135/28, 0135/30, 0135/32, 0135/34, 0135/36, 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 alkalmas övezetbe vannak sorolva. 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 8 db szántó ingatlant is össze kell vonni, mivel a HÉSZ 
előírás szerinti terület nagyság csak ennek megfelelően érhető el.  
 
Mellékletek: 1. sz. helyszínrajz  

2. sz. szabályozási tervlap 
 

2./ Dolina utcai ingatlanok belterületbe csatolása 
 
A Dolina utcában található 3528/8 és a 3528/6 hrsz-u ingatlanok jelenlegi rendeltetése kivett 
zártkert, tehát művelésből kivont ingatlanok. A 8/2016.(IV. 29.) sz. rendelettel jóváhagyott HÉSZ a 
tárgyban szereplő ingatlanokat Lke-Sz-9 lakóházas építési övezetbe sorolja.  
A kérelmezett ingatlanok közterületről közvetlenül megközelíthetők, alakjuk és térmértékük megfelel 
az előbb említett önkormányzati rendelet előírásainak. A belterületi becsatolásnak törvényes 
feltételei biztosítottak. 
Kérelmező Dózsa Attila saját költségén elkészítteti a fekvéshatár változási vázrajzokat, és a felmerülő 
többi költség megfizetését vállalja. (földhivatali eljárási  díj 13.200.- Ft)  
 
Mellékletek:  

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

3./ Erdőhát utcai ingatlanok belterületbe csatolása 
 
Budakalász Erdőhát utcában található 3564/1, 3564/2, 3564/3 hrsz-u ingatlanok jelenlegi 
rendeltetése kivett zártkert, tehát művelésből kivont ingatlanok. 
A 8/2016.(IV. 29.) sz. rendelettel jóváhagyott HÉSZ a tárgyban szereplő ingatlanokat Lke-O-9 
lakóházas építési övezetbe sorolja. A három ingatlan közül kettő lakóházzal beépített.  
A kérelmezett ingatlanok közterületről közvetlenül megközelíthetők, alakjuk és térmértékük megfelel 
az előbb említett önkormányzati rendelet előírásainak. A belterületi becsatolásnak törvényes 
feltételei biztosítottak. 
Kérelmező Antal János a kérelmében vállalja a felmerülő összes költség megfizetését. (földmérői 
munka, földhivatali eljárási díj stb.) A három ingatlan belterületi becsatolás költsége: 184.800.- Ft 
 



Mellékletek:  
1 sz. szabályozási tervlap 
2. sz. tulajdoni lap 
3. sz. kérelem 

 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztem elő: 
 

1. sz Határozati javaslat 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a budakalászi  0135/21, 0135/23, 0135/27, 
0135/29, 0135/31, 0135/33, 0135/35 hrsz-u út ingatlanokat, továbbá a 0135/22, 0135/24, 0135/18, 
0135/28, 0135/30, 0135/32, 0135/34, 0135/36 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. 10.084.800.- Ft-ot a tulajdonos 
önkormányzat viseli, melyet az Önkormányzat a 2017. évi költségvetési rendelet 13. mellékletének 
37. sorában, az iskola építésére elkülönített keretből biztosítja. 
 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozati javaslatban szereplő ingatlanok 
belterületi becsatolása ügyében, a szükséges feladatokat végezze el. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Rogán László polgármester 
 
 

2. sz. Határozati javaslat: 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dolina utcában található 3528/8, 3528/6 hrsz-
u kivett zártkerti ingatlanokat belterületbe csatolja. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a vázrajzok elkészülte után, az ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos eljárást 
végezze el. 
Az eljárással kapcsolatos költségeket: 13.200.-Ft-ot a kérelmező Dózsa Attila viseli. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Rogán László polgármester 
 
 

3. sz. Határozati javaslat: 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Erdőhát utcában található 3564/1, 3564/2, 
3564/3, hrsz-u kivett zártkerti ingatlanokat belterületbe csatolja. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a belterületi becsatoláshoz szükséges földmérői munkarészeket rendelje meg, 
továbbá az ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos eljárást végezze el. 
Az eljárással kapcsolatos költségeket kb. 184.800 Ft-ot a kérelmező Antal János viseli. A belterületi 

becsatolással kapcsolatos feladatokat az Önkormányzat végzi el. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Rogán László polgármester 
 
Budakalász 2017. február 13. 
                  

Rogán László 
Polgármester 




























