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Tárgy:  Javaslat zártkerti ingatlan belterületbe csatolására 
 

                                                          Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Önkormányzat a 355/2009.(VII.15.) sz. határozatával, javaslatot fogadott el a PREKOBRDO 
telekalakítás és belterületbe vonás feltételeiről.  Ennek megfelelően a határozatban rögzített 
ingatlanok rendezése, illetve belterületbe csatolása csak az említett határozatban szereplő 
feltételrendszer megvalósulása esetén lehetséges. 
Az előbb említett határozat magába foglalja a Kovács Madai Zsuzsanna 2011 Budakalász 
Dolina út 3523/61 hrsz alatti lakos tulajdonát képező 3523/61 hrsz-ú 902m2 térmértékű 
ingatlant is. Az ingatlan jelenlegi méreteinél és elhelyezkedésénél fogva a területre érvényes 
HÉSZ előírásainak megfelel és beépítésre alkalmas földrészlet. Az ingatlan tekintetében az 
Önkormányzat által megállapított 13,76 %-os közterület leadás nem érvényesíthető, helyette 
10.000.-Ft/m2 megváltást szükséges megfizetni. Az ingatlan tulajdonosának külön 
területrendezési megállapodásban kell nyilatkoznia annak megfizetéséről. A benyújtott 
kérelmében Kovács Madai Zsuzsanna vállalja a terület megváltásával járó költség 
megfizetését. Az egyéb költségek megfizetését (földmérői munkadíj és az eljárási díj) a 
tulajdonos (kérelmező) szintén vállalja. Az ingatlant, mivel zártkert a művelésből kivonták és 
ezért a földvédelmi járulék és ahhoz kapcsolódó költségek vállalása nem szükséges.  
 
Mellékletek:  

1. sz. szabályozási tervlap 
2. sz. tulajdoni lap 
3. sz. tulajdonos kérelme 
4. sz. vázrajz   

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:  
 

Határozati javaslat: 
 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a budakalászi 3523/61 hrsz-ú, 902 
m2 területű Dolina úton lévő, zártkerti művelés alól kivett ingatlant belterületbe csatolja. 
Belterületbe csatolás feltétele az, hogy a belterületbe csatolással kapcsolatos összes 
költséget, (eljárási díj, földmérői munka kb. 80- Ft) a tulajdonos viseli. 
Belterületi becsatolás további feltétele, hogy az ingatlan tulajdonosa a földrészlet 13,76 
százalékának megfelelő pénzbeli megváltást: összesen 1.241.152 Ft-ot az önkormányzat 
Prekobrdo területrendezésre elkülönített számlájára befizeti.  A terület leadás pénzbeli 
megváltás feltételeit a felek külön területrendezési megállapodásban rögzítik. A belterületi 
becsatolással kapcsolatos feladatokat az Önkormányzat végzi el. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Rogán László polgármester 
 
Budakalász 2018. március 2  

     Rogán László 
                         polgármester   










