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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. június 27-ei rendes ülésére 

 

 

Tárgy:  Javaslat ingatlanok rendeltetésének módosítására. 
 
 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 
 
Készítette: Pál József főosztályvezető 
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Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges 
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Tárgy: Javaslat ingatlanok rendeltetésének módosítására. 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A HÉSZ módosítás érinti a 3727/6 és 3717/13 hrsz-u kivett út ingatlanok besorolását, illetve 
rendeltetését. A Káplán utcában található fenti hrsz-ú földrészletek kivett út bejegyzéssel szerepelnek 
az ingatlan-nyilvántartásban. 
A 9/2019. (IV. 26.) sz. rendelettel módosított HÉSZ a két földrészlet közlekedési terület besorolását 
megszünteti. Ennek megfelelően a vagyonkataszterben törzsvagyonként szereplő tárgyi ingatlanokat 
kiemelve, a forgalomképes üzleti vagyonba át kell helyezni, mint kivett beépítetlen terület. 
Rendeltetés-változás az ingatlan minősítését, illetve művelési ágát módosítja, ezért a tulajdoni lapon 
is át kell vezettetni. 
Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti jogok gyakorlásáról szóló 23/2015. (X. 30.) 
önkormányzati rendelet 11. §-sa alapján, a törzsvagyon feletti rendelkezési jog, a Képviselő-testület 
hatáskörébe tartozik. 
Az ingatlan-nyilvántartás átvezetés szolgáltatási díj megfizetése 13.200.- Ft az önkormányzatot 
terheli. 
 
Mellékletek:  
 1. sz. szabályozási tervlap 
 2. sz. tulajdoni lap 2 db 
 
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő. 
 

Határozati javaslat: 
 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a budakalászi 3727/6 hrsz-ú 271 m2 és a 
3717/13 hrsz-ú 144 m2 térmértékű földrészletek kivett út rendeltetését, a HÉSZ előírásainak 
megfelelően megszünteti. 
A vagyonkataszterben forgalomképtelen törzsvagyonként szereplő kivett út ingatlanokat kiemeli és 
beépítetlen terület rendeltetéssel, a forgalomképes üzleti vagyonba áthelyezi. 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendeltetés változással kapcsolatos 
földhivatali eljárást indítsa el és a szükséges dokumentumokat írja alá. 
Az ingatlan-nyilvántartás átvezetés szolgáltatási díj megfizetése 13.200.-Ft az önkormányzatot 
terheli. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Rogán László polgármester 
 
 
 
Budakalász 2019. június 12. 
 Rogán László 
 polgármester  
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