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35/2018. (IV. 26. ) sz. előterjesztés 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. április 26-ai rendes ülésére 

 

Tárgy:   Javaslat zártkerti ingatlan 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 javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges 
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Tárgy:  Javaslat zártkerti ingatlan belterületbe csatolására 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Budakalász Város Önkormányzata 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 3528/2 hrsz-ú 845 m2 térmértékű ingatlant is. 
Az ingatlan jelenlegi méreteinél és elhelyezkedésénél fogva a területre érvényes HÉSZ 
előírásainak megfelel és lakóházas beépítésre alkalmas földrészlet.  
A PREKOBRDO területrendezésben az ingatlan be lett vonva, ezért további közterület leadást 
nem kell kezdeményezni. 
Az egyéb költségek megfizetését (földmérői munkadíj és az eljárási díj) a tulajdonos, 
kérelmező vállalja. Az ingatlant, mivel zártkert a művelésből kivonták, ezért a földvédelmi 
járulék és ahhoz kapcsolódó költségek viselése 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 3528/2 hrsz-ú, 845 
m2 területű zártkerti művelés alól kivett ingatlant belterületbe csatolja. 
Belterületbe csatolás feltétele, hogy a belterületbe csatolással kapcsolatos összes költséget, 
(eljárási díj, földmérői munka kb. 80- Ft) a tulajdonos viseli. 
A belterületi becsatolással kapcsolatos feladatokat az Önkormányzat végzi el. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Rogán László polgármester 
 
Budakalász 2018.  április 16.                  

     Rogán László 
                         polgármester   
 












