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Ikt.sz.: H/2385-2/2022.                       Előterjesztés száma: 11/2023.    

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2023. január 26-i rendes ülésére 

Előterjesztés 

tárgya: 

Döntés Szada külterület 0149/2, 0149/3 és 0149/7 helyrajzi számú 

ingatlanok – a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 

alapján történő - belterületbe vonásához 

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: 
Kérelmezők 

Az elfogadásához 

szükséges 

szavazattöbbség: 

minősített szavazattöbbség  

Az előterjesztés 

zárt kezelését 

kérjük 

nem 
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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

Kérelmezők, mint a Szada 0149/2, 0149/3 és 0149/7 hrsz.-ú ingatlanok (természetben Szada, Dózsa 

György út 162-164 szám) tulajdonosai kérelemmel fordultak Szada Nagyközség Önkormányzatához a 

jelenleg külterületi ingatlanaik belterületbe csatolásával kapcsolatban. (A H/2385/2022. ikt.sz. kérelem 

és az ingatlan tulajdoni lapja ügyintézőnknél az irat-betekintési joggal rendelkezők számára 

megtekinthető.) 

Fenti ingatlanok a hatályos HÉSZ (Szada Helyi Építési Szabályzatáról szóló 22/2022. (XII. 16.) 

önkormányzati rendelet) szerint az Lf-2 falusias lakóövezetek övezetbe tartoznak. 

 

 
 

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 terület-felhasználási 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.” 

 

Mivel a belterületbe vonás iránti kérelmet az ingatlannal rendelkezni jogosultak írásban 

kezdeményezték, így a kérelem és tartozéka, valamint az önkormányzati döntés dokumentuma alapján, 

az Önkormányzat döntését követően és annak függvényében indítható meg az eljárás. 

 

A fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé. 



 3 

 

…/2023.(I.26.) KT-határozat 

 

1./ Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel a 11/2023. sz. előterjesztésben 

foglaltakra, és tekintettel a Helyi Építési Szabályzatról szóló 22/2022. (XII. 16.) sz. rendeletében, 

valamint az annak mellékletét képező Szabályozási Tervben rögzített meghatározásokra – azzal a 

feltétellel hozzájárul a Szada 0149/2, 0149/3 és 0149/7 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonásához, hogy 

a belterületbe vonás minden költségét az azt kérelmezők, illetve az ingatlannal rendelkezni jogosultak 

fizetik meg és 2023. július 31-ig elkészíttetik az ahhoz szükséges földhivatali ingatlan nyilvántartási 

munkarészeket. 

E döntésről a Kérelmezőket írásban is értesíteni kell. 

 

2./ Az e határozat 1./ pontjában rögzített feltételek teljesülése esetén a Képviselő-testület felhatalmazza 

a Polgármestert a földhivatali nyilvántartásban történő átvezetési kérelem Önkormányzat nevében 

történő benyújtására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 1./ pont: azonnal, 2./ pont: 2023. augusztus 31. 

 

 

 

 

 

 

 


