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1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
Endrei Ágnes és Vass István a 2017. október 5-én kelt levelében az őrbottyáni tóparti üdülőterület
lakóinak nevében kereste meg a képviselő-testületet az érintett terület belterületbe vonásával kapcsolatban. Az előterjesztés mellékletét képezi a megkereső levél.
Az őrbottyáni tóparti üdülőterületet jelenleg az ingatlan-nyilvántartás szerint zártkerti fekvésű, területe
59,9 hektár. Az érintett területen 615 db földrészlet található az alábbiak szerint.
Földrészlet megnevezése
Út, közpark, közút, saját használatú út
Lakóház, hétvégi ház és udvar
Termőföld
Földrészlet összesen

Mennyiség
42 db
489 db
84 db
615 db

A területen összesen 573 ingatlan található, amelyek a helyi építési szabályzat szerint hétvégi házakkal vegyes kertvárosias lakóterületen (Lke-5 jelű építési övezetben) találhatók. A terület közművekkel
ellátott. Minden utcában kiépítésre került a víz-, szennyvíz-, gáz- és a közcélú elektromos hálózat és a
közvilágítás is.
A belterületbe vonáshoz az alábbi földhivatali eljárásokra van szükség:
- új digitális felmérés készítése a belterületbe vonandó területről (belterületbe vonási vázrajz
készítése)
- földvédelmi eljárás lefolytatása (talajvédelmi járulék megfizetése.)
- a változás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése.
Az üdülőterületen a földhivatali alaptérkép és a természetben található kerítések helyzete között jelentős eltérés található. Ezt az alábbi térkép szemlélteti.
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A piros vonal jelöli a kerítések nyomvonalait, míg a zöld vonal a földhivatali telekhatárt mutatja.
A fenti eltérések miatt az új digitális felmérés során egyes esetekben az ingatlanok területei megváltozhatnak (abban az esetben, ha a természetben tapasztalható állapot eltér az ingatlan nyilvántartásban található adattól). A probléma összetettsége miatt, előfordulhat, hogy az ingatlan-nyilvántartás
átalakítására is szükség lehet.
Az eljárás költségei és várható időtartama emiatt nehezebben becsülhető, hiszen az új digitális felmérést követően lehet pontosítani a földhivatali eljárás pontos menetét. A jelenleg rendelkezésre álló
adatok alapján a belterületbe vonás összköltsége 15-20 millió forint közé tehető, míg az eljárás ideje
megközelítőleg 1-1,5 év.
A jelenlegi állapot a terület fejlesztését alapvetően akadályozza. A tervezés során a természetbeni és
a földhivatali állapot közötti eltérés nehézségeket okoz, míg a zártkerti fekvés miatt nem nyújtható be
pályázat az útépítésre kiírt pályázati felhívásokra, erre a területre vonatkozóan.
A Képviselő-testület a 239/2012. (IX. 24.) számú határozatával úgy döntött, hogy a településkép egységének megőrzése, a lakosság ellátásának biztonsága érdekében a település közigazgatási területén új lakóövezet kialakítására, további területek lakóingatlan céljára történő belterületbe vonására
akkor kerülhet sor, ha a település jelenlegi belterületi részein a szilárd burkolatú önkormányzati fenntartású utak, a csapadékvíz elvezetési rendszerek kiépítése teljes körűen befejeződik, illetve az óvodai, az általános iskolai és az egészségügyi intézmények kialakítása eléri a 10.000 fő lakosság szám
ellátásához a jogszabályi feltételekben előírtakat.
A terület fejlesztése érdekében azonban a fenti problémákat kezelni kell. A terület jelenleg jelentős
részben beépített, a belterületbe vonással jelentős népességnövekedéssel, és ezzel a településen
található intézmények további terhelésével nem kell számolni. Közművesítési kötelezettség a közművek rendelkezésre állása miatt nem keletkezik.
A belterületbe vonáshoz szükséges költségek fedezése érdekében telkenként egy egyszeri – a testület által meghatározott összegű - településfejlesztési hozzájárulás beszedésére, vagy egy egyszeri
települési adó kivetésére van szükség. Figyelembe véve a lakossági kezdeményezést, illetve a hozzájárulás mértéke és az ingatlan várható értéknövekedése közötti különbséget, a tóparti terület belterületbe vonását érdemes megvizsgálni.
Kérem, tanulmányozzák át az ajánlatot, és vitassák meg az előterjesztett javaslatot.
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2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA

A Képviselő-testület 1996-ban és 2007-ben is megkezdte a terület belterületbe vonását, azonban
mindkét alkalommal megakadt az ügyintézés.
3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
2007. CXXIX. tv. a termőföld védelméről
2012. évi XLVI. tv. a földmérési és térképészeti tevékenységről
25/2013. (IV.16.) VM rendelet az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység
részletes szabályairól
1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról
4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE
Az előterjesztett javaslat költségeit a 2018. évi költségvetésben kell tervezni.
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……./2017. (XI. 29.) számú határozata az
őrbottyáni tóparti üdülőterület belterületbe vonásának vonatkozásában
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
a) az őrbottyáni tóparti üdülőterület belterületbe vonását előkészítteti,
b) felkéri a jegyzőt, hogy a településfejlesztési hozzájárulás beszedésének, vagy a településfejlesztési adó kivetéséhez szükséges önkormányzati rendeletek tervezetét terjessze a képviselő-testület elé.
Határidő:

2018. március 31.

Őrbottyán, 2017. november 16.
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