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4. napirend 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

 2022. június 28-án tartandó rendkívüli ülésére 

 

Tárgy: Kékkút, 038/31. hrsz. ingatlan belterületbe vonása 

 

Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi, polgármester 

Előkészítette: Cséri Mónika, műszaki ügyintéző  

 

        Jogszabállyal nem ellentétes 

  

         

 

                       dr. Szabó Tímea 

  Előterjesztő            címzetes főjegyző 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete helyi építési szabályzata a Kékkút, 038/25. 

hrsz.-ú ingatlanon létesítendő, kiszabályzott útról rendelkezik. Az út a természetben is 

ugyanazon a nyomvonalon halad.  

Kékkút Község Önkormányzata megrendelte az értékbecslést arra vonatkozóan, hogy 

megállapítást nyerjen a kiszabályzandó terület (út) értéke. 

A megbízott értékbecslő dokumentációja alapján az úttal érintett terület nagysága 1760 m2, 

melynek összegét 300.000 Ft összegben határozta meg, mely vételi szándék vonatkozásában az 

ingatlan tulajdonosa megkeresésre került 

 

Az érintett ingatlan tulajdonosa elfogadja fenti összeget, amennyiben az Önkormányzat 

hozzájárulását adja a kialakítandó 038/31.-ú ingatlan belterületbe vonásához. 

 

A jelenlegi 038/25. hrsz.-ú ingatlanból kerülne kialakításra az Önkormányzat által kiszabályzott 

038/33. hrsz.-ú út, továbbá a 038/34., 038/32., 038/31. hrsz.-ú ingatlanok. A telekalakítást 

„ismertető” változási vázrajz jelen előterjesztés mellékletét képezi. 

 

Az ingatlan tulajdonosa a nevezett 038/31. hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában kéri az 

Önkormányzat hozzájárulását a belterületbe vonáshoz. A kialakítani tervezett ingatlan 2859 m2 

nagyságú. 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kékkút község Helyi Építési 

Szabályzatáról szóló 11/2019. (VII. 31.) önkormányzati rendelete a 038/31. hrsz.-ú ingatlan 

területét tervezett belterület határaként szabályozza és azt Lf5 övezetbe sorolja, maximum 3 

telek kialakításával. 

 
övezeti jel beépítés 
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álló 

25 4,5 800 50 
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A nevezett ingatlanon a közműnyilvántartás adatai alapján a víz és szennyvíz közmű bekötés 

megtalálható, az ingatlan előtti közterületen gázvezeték húzódik, a villamos energia hálózat a 

szomszédos ingatlan határáig húzódik. 

 

A 038/31. hrsz.-ú, szántó művelési ágú ingatlan, azaz a termőföld belterületbe vonása a 

termőföld végleges más célú hasznosításának speciális esete, mely eljárás során földvédelmi 

eljárási díjat, földvédelmi járulékot is kell fizetni. Tehát a belterületbe vonás, valamint a 

termőföld végleges más célú hasznosítása eljárásnak költségei vannak. 

 

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 15. § (2)  bekezdése rendelkezik arról, 

hogy termőföld belterületbe vonása iránti kérelmet kizárólag az önkormányzat terjeszthet elő. 

A kérelemhez csatolni kell az érintett földrészletek helyrajzi számait, a területnagyságot, és a 

területfelhasználási célt tartalmazó képviselő-testületi döntést, valamint a településrendezési 

terv kivonatát. A kérelemben az önkormányzatnak nyilatkozatnia kell arról, miszerint a 

kérelemben megjelölt földrészletek a kérelemben megjelölt célra 4 éven belül ténylegesen 

felhasználásra kerülnek. 

 

Fenti költségviselés tisztázása érdekében az ingatlan tulajdonosát nyilatkozattételre hívta fel az 

Önkormányzat, melyre írásban nyilatkozott a tulajdonos, hogy a belterületbe vonás ill. a 

termőföld végleges más célú hasznosítása eljárások költségeit vállalja, továbbá elfogadja az 

Önkormányzat vételi szándékát a kialakítandó 038/33. hrsz.-ú út vonatkozásában, amennyiben 

az Önkormányzat hozzájárulását adja a 038/31. hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonáshoz. 

 

Amennyiben az Önkormányzat hozzájárul a belterületbe vonáshoz, úgy fentiekben leírt 

költségviselés alátámasztására tekintettel az ingatlan tulajdonos és az Önkormányzat között 

megállapodás megkötése szükséges. 

 

Kérem, hozzák meg döntésüket. 

 
 
Határozati javaslat:   
 
A) 
 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
…/2022. (…) HATÁROZATA 

 

Kékkút, 038/31. hrsz. ingatlan belterületbe vonásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete elutasítja a Kékkút, 038/31. hrsz.-ú 

ingatlan belterületbe vonására irányuló kérelmet, nem járul hozzá az ingatlan belterületbe 

vonásához. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy Kérelmezőt értesítse a döntésről. 

 
Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 
Határidő: folyamatos 
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Határozati javaslat:  
B 
 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
…/2022. (…) HATÁROZATA 

 

Kékkút, 038/31. hrsz. ingatlan belterületbe vonásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a 038/31. helyrajzi számú 

földrészlet fekvéshatár változásáról szóló, VG-903402/2022. munkaszámú, 8/0399/22 

záradékkal ellátott változási vázrajzát. 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza a Kékkút 038/31. hrszú 

ingatlan útként használt része (a VG-903402/2022. munkaszámú rajzon 038/33. hrsz-el jelölt) 

megvásárlását 300.000 Ft összegű vételáron, azzal hogy, a Képviselő-testület elfogadja továbbá 

a Kékkút, 038/31. hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonására irányuló kérelmet, és elhatározza, hogy 

az ingatan belterületbe vonását kezdeményezi. 

 

A belterületbe vonásra irányuló eljárás megindításának feltétele, hogy annak, valamint a 

termőföld végleges más célú hasznosítása költségeit, valamint a belterületbe vonási eljárás 

lefolytatásához kapcsolódó egyéb eljárások költségeit az ingatlan tulajdonosa vállalja, az annak 

megfelelő összeget az Önkormányzatnál letétbe helyezi. 

 

A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Kékkút, 038/31. hrsz.-ú ingatlan területét Kékkút 

község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/2019. (VII. 31.) önkormányzati rendelete szerinti 

Lf5 övezeti besorolás szerinti célra 4 éven belül ténylegesen felhasználja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Kérelmezőt értesítse a döntésről, 

valamint, hogy az ingatlan útként használt része tulajdonjogának megszerzésére irányuló 

szerződést megkösse; továbbá, hogy az ingatlan belterületbe vonásával kapcsolatos költségek 

vállalásáról, letétbe helyezéséről a Kérelmezővel megállapodást kössön; és, hogy a belterületbe 

vonással kapcsolatos eljárásokat kezdeményezze.  
 
Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 
Határidő: 2022. december 31.  
 
 


