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Ikt.sz.: H/591-2/2022.           Előterjesztés száma: 38/2022.    

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2022. március 31-i rendes nyilvános ülésére 

 

Előterjesztés 

tárgya: 

Döntés az Önkormányzat tulajdonát képező, Szada külterület 052/75 

helyrajzi számú ingatlan – a termőföld védelméről szóló 2007. évi 

CXXIX. törvény alapján történő - belterületbe vonásának 

kérelmezéséről 

Előterjesztő: 

 

Pintér Lajos polgármester 

 

 

Előkészítette: 
Szabóné Molnár Krisztina 

műszaki osztályvezető 

 

Szakmai 

szempontból 

ellenőrizte: 

Dr. Jenei László András 

törvényességi szakreferens 

 

Pénzügyi 

szempontból 

ellenőrizte: 

Vargáné Kurfis Erika  

pénzügyi osztályvezető 

 

Jogi, 

törvényességi 

szempontból 

ellenőrizte: 

Dr. Jenei László András 

törvényességi szakreferens 

 

Törvényességért 

felelős: 
Dr. Finta Béla jegyző 

 

 

Tárgyalja: 

 

Pénzügyi Bizottság, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

Egyeztetve, 

tájékoztatva:  

Javasolt 

meghívott: 
 

Az elfogadásához 

szükséges 

szavazattöbbség: 

minősített szavazattöbbség  

Az előterjesztés 

zárt kezelését 

kérjük 

igen                         

nem 
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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

A Berek utcai „új iskola” környezetének térképi felülvizsgálata során a Polgármesteri Hivatal Műszaki 

osztálya észlelte, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő, „kivett út” művelési ágú, 260 m2 alaterületű 

052/75 hrsz.-ú ingatlan belterületbe csatolása mindeddig nem történt meg.  

A Szada Nagyközség Önkormányzat Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2009. (06.10.) rendelet 

alapján a fenti terület a szabályozással érintett, tehát e szerint is belterületi út (Berek út) mellett található, 

a környezetében minden ingatlan szintén belterületi, így javasolt ezt a kimaradt területet is belterületbe 

csatolni. 

 

 
www.ekozmu.hu kivonata az érintett területről 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. 

törvény (a továbbiakban: Törvény) 15. § (2) bekezdés szerint: „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 településszerkezeti terv kivonatát. A kérelemben az önkormányzatnak nyilatkoznia 

kell arról, miszerint a kérelemben megjelölt földrészletek a kérelemben megjelölt célra 4 éven belül 

ténylegesen felhasználásra kerülnek.”. 

A Törvény 15. § (3) bekezdése kimondja: „Belterületi, illetőleg beépítésre szánt területi felhasználásra 

kerülő területek folyamatosan, a településfejlesztés megvalósításától függően vonhatók a belterületbe.” 

 

A belterületbe vonás iránti kérelem elbírálásának eljárása az Önkormányzat döntését követően és 

annak függvényében indítható meg. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a csatolt határozat-tervezet alapján döntsön a fenti terület 

belterületbe vonásának tárgyában. 

 

Szada, 2022. március 4. 

 

 

http://www.ekozmu.hu/
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…/2022.(III.31.) KT-határozat 

 

1./ Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a Szada 052/75 hrsz-ú kivett út 

művelési ágú 260 m2 területű ingatlan belterületbe vonását, út céljára 

 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői 

Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztályánál a belterületbe vonási eljárást megindítsa. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

 

 

 

 

 


