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A tárgyalandó témakör tárgya:
Az Őrbottyán, 0285/10 hrsz. alatti ingatlan belterületbe vonása
1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2016 (I.29.) számú rendeletével elfogadta
Őrbottyán Város helyi építési szabályzatát és szabályozási tervét, mely megnyitotta a lehetőséget az
önkormányzat által korábban kötelezettségként vállalt ingatlanok, illetve a saját tulajdonában álló
ingatlanok belterületbe vonásához.
A belterületbe vonandó ingatlan bemutatása:
Őrbottyán 0285/10 hrsz. alatti ingatlan belterületbe vonása
Boros Lajosné (2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc u. 139/C) kérelmére indult a 0285/9 hrsz. alatti
ingatlan egy részének belterületbe vonása 1998. január 3-án. 2003. december 29-én a képviselőtestület a 222/2003. (XII. 29.) határozatával belterületbe vonta a fenti ingatlant. 2004-ben a kérelmező
egy összegben megfizette a településfejlesztési hozzájárulást, melynek összegét a képviselő-testület
határozta meg. 2007. június 18-án a képviselő-testület az 58/2007. (VI. 18.) számú határozatával a
belterületbe vonást megerősítette.
Fentiek ellenére a belterületbe vonás nem került még átvezetésre az ingatlan-nyilvántartásban, mert a
belterületbe vonás nem a teljes ingatlan területére, hanem annak egy részére vonatkozott. A
belterületbe vonáshoz az ingatlant a tervezett belterületi határ mentén meg kellett osztani, hogy az
eljárás elindítható legyen.
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A 0285/9 hrsz. alatti ingatlan megosztása, és belterületbe vonással érintett 0285/10 hrsz. alatti
ingatlan.
2017. április 26-án kelt határozatával a Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatala
engedélyezte a telekalakítást, amely 44177/2/2017.09.18 számú határozat alapján bejegyzésre került
az ingatlan-nyilvántartásba. A telekalakítás során a 0285/9 hrsz. alatti ingatlan megosztásával létrejött
a 0285/10 és 0285/11 hrsz. alatti ingatlan. A helyrajziszám változása miatt a 0285/10 hrsz. alatti
ingatlan belterületbe vonáshoz új testületi határozat meghozatala szükséges az új helyrajzi számra
vonatkozóan.
Kérem, tanulmányozzák és vitassák meg az előterjesztett javaslatot.
2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA

- Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 222/2003. (XII. 29.) számú
képviselő-testületi határozata Boros Lajosné Őrbottyán 0285/1. hrsz-ú ingatlanának
belterületbe vonására vonatkozóan
Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, Boros Lajosné 2162 Őrbottyán
Rákóczi út 139/c. szám alatti lakos kérelmére a településszerkezeti tervnek és a helyi építési
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szabályzatnak megfelelően belterületbe vonja az Őrbottyán 0285/1. hrsz-ú, 26.468 m alapterületű
ingatlant. Tulajdonos vállalja a művelésből való kivonás, a belterületbe vonási vázrajz, a műszaki
infrastruktúra, és a teljes közművezetés (víz, gáz, villany és csatorna) költségeit, továbbá biztosítják a
fenti ingatlanhoz a járható utat, s hozzájárul a szükséges utak kialakításához saját ingatlanának
terhére. A Képviselő-testület elfogadja a tulajdonos által felajánlott településfejlesztési hozzájárulást,
melyet tulajdonos egyösszegben fizet meg az Önkormányzat részére. A Képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a tulajdonossal kötendő szerződés aláírására azt követően, pedig a
belterületbe vonási kérelem felterjesztésére.
- Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2007. (VI. 18.) határozata
Boros Lajosné kérelmének helybenhagyásáról
Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Boros Lajosné kérelmét helybenhagyja, a
Képviselő-testület korábbi döntését megerősíti és az Őrbottyán 0285/1. hrsz-ú ingatlant E erdő
övezetből Lke-1 lakóövezetté minősíti. A Képviselő-testület döntését a rendezési terv elfogadásakor
hajtja végre.
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A Képviselő-testület az előterjesztés 1. pontjában részletezett döntéseken kívül más döntést nem
hozott.
3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
-

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016 (I.29.) számú rendelete
Őrbottyán Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

-

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő testületének 138/2001. (X.15.) sz. határozata

-

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő testületének 238/2012. (IX.24.) sz. határozata

-

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő testületének 188/2015. (IX.30.) sz. határozata

4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE
A belterületbe vonás eljárási díjait és a talajvédelmi járulék összegét tartalmazza Őrbottyán Város
Önkormányzat Képviselő-testületének, Őrbottyán Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről
szóló 8/2016. (III. 3.) rendelete.
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
A Pénzügyi és Településfejlesztési bizottság a határozati javaslatot a képviselő-testületnek
elfogadásra javasolja.
6. HATÁROZATI-JAVASLAT
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének…../2018. (IX. 26.) határozata az
Őrbottyán, külterület 0285/10 hrsz. alatti ingatlan belterületbe vonásáról
Őrbottyán Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy
a.) az Őrbottyán, külterület 0285/10 hrsz. alatti ingatlant a 222/2003. ( XII. 29.) és
58/2007. (VI. 18) határozatokban foglaltak alapján belterületbe vonja,
b.) felhatalmazza a polgármestert a belterületbe vonási eljárás lefolytatására.
Őrbottyán, 2018. szeptember 13.
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