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Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 31/2015. (IX.03.) önkormányzati rendeletet 
mellékletét képező Szabályozási Terv, illetve Településszerkezeti Terv szerint kialakítandó 
Berkenye utcához szükséges földrészletek jelentős része már Kistarcsa Város Önkormányzata 
(a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonába került. Jelenleg az utca kialakításához már csak 
öt ingatlanrész önkormányzati tulajdonba kerülése szükséges, melyekre várhatóan a közel 
jövőben sor kerül. 
 
Az utca kialakítása érdekében az Önkormányzat tulajdonába került ingatlanok kivett közút 
művelési ágúak két kivétellel: a 2006. évben az Önkormányzat tulajdonába felajánlott és 
bejegyzett 7074/32 hrsz-ú és 7074/33 hrsz-ú ingatlanok zártkert fekvésű kert művelési ágú 
termőföld ingatlanok.  
 
Annak érdekében, hogy a Berkenye utca kialakulhasson és ténylegesen útként 
funkcionálhasson e két ingatlan belterületbe csatolása szükséges, melyhez a termőföld 
védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 10. §-a alapján földvédelmi eljárás keretében 
termőföld végleges más célú hasznosítására vonatkozó speciális engedély, termőföld 
belterületbe vonási engedély szükséges a Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály 
Földhivatali Osztály 6.-tól.  
 
Az engedély megadásának feltétele, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete a 
területfelhasználási célt megjelölve döntést hozzon az ingatlanok belterületbe vonási 
szándékáról, továbbá nyilatkozzon arról, hogy az ingatlanokat 4 éven belül ténylegesen a 
meghatározott célra felhasználni tervezi. Továbbá az Önkormányzatnak a két ingatlan 
tekintetében összesen 37 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat és előreláthatólag 36 800 Ft 
összegű földvédelmi járulékot is meg kell fizetnie. 
 
A termőföld végleges más célú hasznosítását, belterületbe vonását engedélyező jogerős 
határozat birtokában nyílik lehetőség arra, hogy az ingatlanok művelési ágában bekövetkezett 
(kert művelési ágról kivett közút művelési ágra történő) változás ingatlan-nyilvántartási eljárás 

 



2 
 

keretében az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerülhessen. Az ügymenet gyorsítása 
érdekében indokolt, hogy már jelen belterületbe vonásról döntő képviselő-testületi határozat 
felhatalmazza polgármestert a későbbiekben az ingatlan- nyilvántartási kérelem benyújtására. 
 
A fentiekre tekintettel kérem a Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását: 
 

Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kizárólagos 
önkormányzati tulajdonban álló Kistarcsa zártkert 7074/32 hrsz-ú kert művelési ágú 
ingatlant és a kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló Kistarcsa zártkert 7074/33 
hrsz-ú kert művelési ágú ingatlant a Kistarcsa Berkenye utca Településszerkezeti 
Tervnek megfelelő kialakítása céljából, az ingatlanok közút céljára történő hasznosítása 
érdekében belterületbe kívánja csatolni. 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete akként nyilatkozik, hogy a 
kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló Kistarcsa zártkert 7074/32 hrsz-ú kert 
művelési ágú ingatlant és a kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló Kistarcsa 
zártkert 7074/33 hrsz-ú kert művelési ágú ingatlant 4 éven belül ténylegesen a belterületbe 
csatolás meghatározott céljára, azaz közútként tervezi használni. 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 
ingatlanok belterületbe csatolása érdekében a szükséges földvédelmi eljárást megindítását 
kérelmezze, majd az ingatlanok belterületbe csatolást engedélyező végleges engedély 
birtokában az ingatlanok művelési ágában bekövetkezett változás ingatlan-nyilvántartási 
bejegyzése érdekében eljárjon.  
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Juhász István polgármester 
 
 

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Kistarcsa, 2022. május 10. 
         Juhász István 
           polgármester 
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