
www.budakalasz.hu 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. • +36 26 340-266, 340-514 • info@budakalasz.hu 

 
128/2017. (X.26.) sz. előterjesztés 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2017. október 26-ai rendes ülésére 

 

Tárgy:    Javaslat zártkerti ingatlanok belterületbe csatolására 
 
 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 
Készítette:  Pál József 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 javaslatok elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges 
 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

 

http://www.budakalasz.hu/
mailto:info@budakalasz.hu


E L ŐT E R J E S Z T É S 
 
Tárgy:  Javaslat zártkerti ingatlanok belterületbe csatolására 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

I. A Dolina utcában található 3528/4 hrsz-u ingatlan 
 

A Dolina utcában található 3528/4 hrsz-u ingatlan, jelenlegi rendeltetése művelésből kivont zártkerti 
ingatlan. A hatályos HÉSZ, a tárgyban szereplő ingatlant Lke-SZ-9 lakóházas építési övezetbe sorolja. 
Az ingatlan beépítetlen területként szerepel az ingatlan-nyilvántartásban.  
A kérelmezett ingatlan a szabályozási tervnek megfelelő, közterületről közvetlenül megközelíthető, 
alakja és térmértéke megfelel a HÉSZ előírásainak. Az utcafronti határvonalat kötelező útszabályozás 
nem terheli. A belterületi becsatolásnak törvényes feltételei biztosítottak. Kérelmező, Tóth Gábor és 
Tóth Gabriella nyilatkozatban vállalják a belterületi becsatolással kapcsolatos összes költség 
megfizetését ½ - ½ arányban. (földmérői munka, földhivatali eljárási díj stb.) Az ingatlan belterületi 
becsatolás költsége:  80.000.- Ft. 
 
Mellékletek: 1 sz. szabályozási tervlap, 2. sz. tulajdoni lap, 3. sz. kérelem 
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:  

 
1. Határozati javaslat: 

 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3528/4 hrsz-u természetben a Dolina 
utcában található kivett zártkerti ingatlant belterületbe csatolja. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a belterületi becsatoláshoz szükséges feladatokat, továbbá az ingatlan-
nyilvántartással kapcsolatos eljárást végezze el. Az eljárással felmerülő költségeket kb. 80.000.-Ft-ot a 
kérelmezők ½ - ½ arányban viselik.  
Határidő: folyamatos 
Felelős: Rogán László polgármester 
 
 

II. A Dolina utcában található 3528/5 hrsz-u ingatlan  
 
A Dolina utcában található 3528/5 hrsz-u ingatlan, jelenlegi rendeltetése művelésből kivont zártkerti 
ingatlan. A hatályos HÉSZ, a tárgyban szereplő ingatlant Lke-SZ-9 lakóházas építési övezetbe sorolja. 
Az ingatlan beépítetlen területként szerepel az ingatlan-nyilvántartásban.  
A kérelmezett ingatlan a szabályozási tervnek megfelelő, közterületről közvetlenül megközelíthető, 
alakja és térmértéke megfelel a HÉSZ előírásainak. Az utcafronti határvonalat kötelező útszabályozás 
nem terheli. A belterületi becsatolásnak törvényes feltételei biztosítottak. Kérelmező, Benke Tiborné 
nyilatkozatban vállalja a fekvéshatár változási vázrajzok elkészítését, és a földhivatali igazgatási 
szolgáltatási költségek megfizetését. (6.600.- Ft)   
 
Mellékletek: 1 sz. szabályozási tervlap, 2. sz. tulajdoni lap,3. sz. kérelem 
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:  
 
     
 
 



2. Határozati javaslat: 
 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3528/5 hrsz-u természetben a Dolina 
utcában található kivett zártkerti ingatlant belterületbe csatolja. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a belterületi becsatoláshoz szükséges feladatokat, továbbá az ingatlan-
nyilvántartással kapcsolatos eljárást végezze el. Az eljárással felmerülő költséget 6.600.-Ft-ot a 
kérelmező viseli.  
Határidő: folyamatos 
Felelős: Rogán László polgármester 
 
 
 

III. A Dolina utcában található 3528/3 hrsz-u ingatlan  
 
 
A Budakalász Dolina utcában található 3528/3 hrsz-u ingatlan jelenlegi rendeltetése, művelésből 
kivont zártkerti ingatlan. A hatályos HÉSZ, a tárgyban szereplő ingatlant Lke-SZ-9 lakóházas építési 
övezetbe sorolja. Az ingatlan beépítetlen területként szerepel az ingatlan-nyilvántartásban. Az 
ingatlan a szabályozási terv előírásainak megfelel, közterületről közvetlenül megközelíthető, alakja és 
térmértéke megfelel a HÉSZ előírásainak. Az utcafronti határvonalat kötelező útszabályozás nem 
terheli. A belterületi becsatolásnak törvényes feltételei biztosítottak.  
Az ingatlan tulajdonosa Budakalász Város Önkormányzata ezért a fekvéshatár változási vázrajzok 
elkészítése, és a földhivatali igazgatási szolgáltatási költségek megfizetése: kb. 80.000.- Ft az 
önkormányzatot terheli.   
 
Mellékletek: 1 sz. szabályozási tervlap, 2. sz. tulajdoni lap,3. sz. kérelem 
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:  
 
     

3. Határozati javaslat: 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 3528/3 hrsz-u természetben a Dolina utcában 
található kivett zártkerti ingatlant belterületbe csatolja. Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a belterületi becsatoláshoz szükséges feladatokat, továbbá az ingatlan-
nyilvántartással kapcsolatos eljárást végezze el. Az eljárással felmerülő költséget kb. 80.000.-Ft-ot az 
Önkormányzat viseli. A belterületi becsatolás költségeit az Önkormányzat a 2017. évi költségvetés 
„lakóingatlanok dologi kiadások” keretből biztosítja.   
Határidő: folyamatos 
Felelős: Rogán László polgármester 
 
 
 
IV. A Galagonya utcában található 3087/3   hrsz-u ingatlan 
 

A  Galagonya utcában található tárgyi ingatlan jelenlegi rendeltetése művelésből kivont zártkerti 
ingatlan 715 m2 térmértékű. A HÉSZ, a tárgyban szereplő ingatlant Lke-SZ-1 lakóházas építési 
övezetbe sorolja. Az ingatlan gazdasági épülettel beépített. A kérelmezett ingatlan közterületről 
közvetlenül megközelíthető, alakja és térmértéke megfelel a területre érvényes HÉSZ övezeti 
előírásainak. Az ingatlant kötelező útszabályozás nem terheli. A belterületi becsatolásnak törvényes 
feltételei biztosítottak.  



Az ingatlan tulajdonosa Budakalász Város Önkormányzata ezért a fekvéshatár változási vázrajzok 
elkészítése, és a földhivatali igazgatási szolgáltatási költségek megfizetése: kb. 80.000.- Ft az 
önkormányzatot terheli.   
 
Mellékletek: 1 sz. szabályozási tervlap, 2. sz. tulajdoni lap,3. sz. kérelem 
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:  
 

4. Határozati javaslat: 
 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3087/3 hrsz-u természetben a Galagonya 
utcában található kivett zártkerti ingatlant belterületbe csatolja. Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a belterületi becsatoláshoz szükséges feladatokat, továbbá az ingatlan-
nyilvántartással kapcsolatos eljárást végezze el. Az eljárással felmerülő költséget kb. 80.000.-Ft-ot az 
Önkormányzat viseli. A belterületi becsatolás költségeit az Önkormányzat a 2017. évi költségvetés 
„lakóingatlanok dologi kiadások” keretből biztosítja.   
Határidő: folyamatos 
Felelős: Rogán László polgármester 
 
 
 
V. A Galagonya utcában található 3087/2   hrsz-u ingatlan 
 

A  Galagonya utcában található tárgyi ingatlan jelenlegi rendeltetése művelésből kivont zártkerti 
ingatlan 711 m2 térmértékű. A HÉSZ, a tárgyban szereplő ingatlant Lke-SZ-1 lakóházas építési 
övezetbe sorolja. A kérelmezett ingatlan közterületről közvetlenül megközelíthető, beépítetlen, 
alakja és térmértéke megfelel a területre érvényes HÉSZ övezeti előírásainak. Az ingatlant kötelező 
útszabályozás nem terheli. A belterületi becsatolásnak törvényes feltételei biztosítottak. Az ingatlan 
tulajdonosa Budakalász Város Önkormányzata, ezért a fekvéshatár változási vázrajzok elkészítése, és 
a földhivatali igazgatási szolgáltatási költségek megfizetése: kb. 80.000.- Ft az önkormányzatot 
terheli.   
 
Mellékletek: 1 sz. szabályozási tervlap, 2. sz. tulajdoni lap,3. sz. változási vázrajz 
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:  
 

5. Határozati javaslat: 
 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3087/2 hrsz-u természetben a Galagonya 
utcában található kivett zártkerti ingatlant belterületbe csatolja. Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a belterületi becsatoláshoz szükséges feladatokat, továbbá az ingatlan-
nyilvántartással kapcsolatos eljárást végezze el. Az eljárással felmerülő költséget kb. 80.000.-Ft-ot az 
Önkormányzat viseli. A belterületi becsatolás költségeit az Önkormányzat a 2017. évi költségvetés 
„lakóingatlanok dologi kiadások” keretből biztosítja.   
Határidő: folyamatos 
Felelős: Rogán László polgármester 
 
Budakalász, 2017. október 16. 
        Rogán László 
        polgármester 






































