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Tárgy:  Javaslat ingatlan belterületbe csatolására 
 

                                                         
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Helyi Építési Szabályzat a Berdó dűlőben található 3046 hrsz-ú, 1199 m2 területű zártkerti ingatlant 
lakóházas övezetbe sorolja. Övezeti besorolása Lke-SZ-1. 
 
Az ingatlan jelenlegi méreteinél és elhelyezkedésénél fogva a területre érvényes HÉSZ előírásainak 
megfelel és lakóházas beépítésre alkalmas földrészlet. Az ingatlant útszabályozás, illetve útleadás 
nem terheli. A földrészlet gazdasági épülettel beépített, ellenben az ingatlan művelésből való 
kivonása nem történt meg. Ezt a műveletet az ingatlan tulajdonosának el kell végezni, mert ellenkező 
esetben az ingatlan-nyilvántartás a becsatolási kérelmet elutasítja. A művelésből való kivonás 
költségeit és feladatait a tulajdonos vállalta.  
Az egyéb költségek megfizetéséről a tulajdonos, a benyújtott kérelemben nyilatkozik. 
 
 
Mellékletek:  

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

 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:  
 

Határozati javaslat: 
 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a budakalászi 3046 hrsz-ú, 1199 m2 
területű zártkerti ingatlant belterületbe csatolja. 
Belterületbe csatolás feltétele az, hogy a belterületbe csatolással kapcsolatos költségeket, (eljárási 
díj, földmérői munka kb. 80.000. Ft) a tulajdonos viselje. További feltétel, hogy az ingatlan 
tulajdonosa a művelésből való kivonás munkarészeit saját költségén elkészítteti, és az ingatlan-
nyilvántartás átvezetéséről is gondoskodik. 
A belterületi becsatolással kapcsolatos egyéb feladatokat az Önkormányzat végzi el. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Rogán László polgármester 
 
 
 
Budakalász 2018. május 15.                  

     Rogán László 
                           polgármester   







 


