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Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Megfelelö rész X-szel kitöltendő.



Tisztelt Képviselő-testület!

I. Előzmények:

Baranyai Csaba és Kurucz Enikö, mint a 2631 hrsz-ú, 841 m2 területű zártkerti ingatlan
tulajdonosai 2022. december 12. napján belterületbe vonás irántí kérelmet nyújtottak be az
ingatlanra vonatkozóan lakóépület épitése céljából (Lásd az 1. mellékletet).

Kéretmezők közel három éve szorgalmazzák tárgyi ingatlan belterületbe vonását, több
változatban lakóépület épitése céljából. 2020. március óta több elektronikus levélváltás történt
a főépítész és Baranyai Csaba között, melyben arról kapott tájékoztatást, hogy a
településfejlesztési koncepció (TFK.) megalkotása és jóváhagyása alapján lehet kérelmét
érdemben elbírálni (Lásd a 2. mellékletet). A TFK megalkotása, jóváhagyása a virusjárvány
következtében késett egy évet, melyröl a 2021. március 21. napján kelt 3. mellékletben
tajékoztattuk kérelmezőt. 2022. május 18. napján tartott testületi ülésen személyesen vett részt
kérelmezö, s az ott elhangzottak alapjánjavaslatot tett két változatban a lakóépület felépitésére
(Lásd a 4. mellékletet). Javaslatát a főépitész az 5. mellékletben olvasható véleménnyel
terjesztette a FFT Bizottság és a Képviselő-testület elé. Az előterjesztés tárgyalását a Bizottság
elnapolta a TFKjóváhagyásáig.

II. A döntéshez szükséges információk, tájékoztatások:

Pilisborosjenö Önkormányzat Képviselö-testülete az 53/1/2022. (VI. 15. ) KT határozatával a
Településfejlesztési Koncepciót elfogadta. A koncepciót 2022. július 1. napjától kell használni.
Az Önkormányzat új, hatályos településfejlesztési koncepciója nem tartja indokoltnak a
lakóterületek bővítését. A koncepció hosszú távra rögzítette az itt élő, vállalkozó emberek
kívánságát (Lásd TFK 31 . oldal).
" Még be nem épüll lakófejlesztési teriileteken " visszalépés
. Településrendezési eszközök módosítása, beépitésre szánt területek csökkentése
. Esetleges kártalanitási igényekfelmérése
Még be nem épültfejlesztési területek beépülésének lassitása
. Településrendezési eszközök módositása: a lakosságszám maximalizálása



. Közműkapacilással kapcsolalos egyeztelések bonyolítása

. Közlekedési rendszerek kapacitásának felmérése

. Intézményi igényekfelmérése

. A korlálozottság miatti "folyamat-lassitás

Az 53/2/2022. (VI. 15. ) határozatával a Képviselö-testület felkérte az FFT Bizottságot, hogy az

elökészítés alatt álló, a HESZ módosítására irányuló eljárásban a településrendezési témakört
tartalmazó véleményeket a tervezővel vizsgáltassa meg és annak eredményéről a

véleményezőket értesitse.

A HESZ módosítás településrendezési igényei között szerepel a 19. Malomdűlő Nyúl utca,
Fogoly utca, Vadkacsa utca és Süllö utca által határolt telkek fejlesztési céljának kijelölése. A
tervező fejlesztési javaslatát a 6. melléklet mutatja be. A telektömbre vonatkozó lakóterületi
besorolást ajavaslat csak a 7 év lejárta után (2025. március) helyesli megváltoztatni.

A belterületbe vonás szabályait a termőfold védelméröl szóló 2007. évi CXXIX. törvény 15. §
tartalmazza. Idézem a legfontosabb, idevágó szabályokat.

15. §
(2) Termöföld belterülelbe vonása iránti kérelmet kiT. árólag az önkormánywt terjesitheí elö.
A kérelemhez csatolni kell az érintett joldrészletek helyrajzi számait, a területnagyságot, és a
terülelfelhasználási célt tartalmazó képviselő-testületi döntést, valamint a településrendezési
ten' kivonatát. A kérelemben az önkormánywtnak nyitatkozatnia kell arról, miszerint a

kérelemben megjelölt fóldrésdetek a kérelemben megfelölt célra 4 éven belül ténylegesen

felhaswálásra kerülnek.
(3) Kűlterületi, illetöleg beépitésre szánt terüleli felhasználásra kerülö lerülelekfolyamatosan,
a településfejlesztés megvalósitásálól függöen vonhalók a bellerületbe.
(4) Belterületbe vonás iránti kérelem elbirálása során elutasitási ok lehet, ha a kérelemmel
érintett termoföldek nem szomszédosak belterületi fölrészletekkel, lováhbá a kérelmezelt, az
átlagosnál jobb minöségű termofoldek mellett gyengébb minöségü termöföldek is
szomszédosak belterületi földrészletekkel. E bekezdés alkalmazása során szomszédos
földrészleteknek minősülnek azok a földrészletek is, amelyeket önálló helyrajzi számon
nyilvántartott út (árok, csatorna) választ el a belterülettől.

(5) El kell utasitani a belterületbe vonás iránti kérelmet,
a) ha az nem otyan földrészletekre vonatkozik, amelyeket az önkormányzat a településrendezési
tervben meghatározott célra 4 éven belül ténylegesen felhasználni tervez,

b) ha az olyan területfelhaswálási célra irányul, amely a település belterületén beépitésre
kijelölt, de mégfel nem használt területén megvalósitható, vagy
c) ha a kérelemben és a képviselö-testületí döntésben megjelöltföldrészletek nem azonosak.

Az Onkormányzat legutóbb 3 éwel ezelőtt - településrendezési szerzödésbe foglalt kényszerből
- kezdeményezett belterületbe vonási eljárást lakásépítés céljára. Az ingatlanügyi hatóság
elutasitotta, s döntését azzal indokolta, hogy Pilisborosjenőn több mint 500 lakásépitésre
alkalmas telek van beépitetlenül, ezért a törvény idézett elöírása alapján nem engedélyezheti a
belterületbe vonást. Mindezek alapján nem várható, hogy a 2631 hrsz-ú zártkert művelési



ágú ingatlant magába foglaló telektömb belterületbe vonását a Pest Megyei
Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya engedélyezni fogja.

Kérelmező felveti annak a lehetöségét is, hogy nem az egész telektömböt, hanem csak a
tulajdonában lévö 2631 hrsz-ú telket vonja belterületbe az Onkormányzat. Ebben az esetben
településrendezési szerződés megkötése szükséges, melyben a kérelmező vállalja, hogy:

1. A kérelemben megjelölt célra 4 éven belül ténylegesen felhasználásra kerül az ingatlan.
2. A belterületbe vonás költségeit az Onkormányzatnak megfízeti.
3. A belterületbe vonás következtében kialakuló értéknövelcedés felét az Onkormányzat

közösségi céljaira felhasználható címre megfizeti.

Osszefoglalás:

A KT. 53/1/2022. (VI. 15.) határozatával elfogadott Településfejlesztési Koncepció
elhatározását figyelembe véve a telektömb HESZ módosítása nélkül történö belterületbe
vonását nem javasoljuk.

Figyelembe véve, hogy a telektömbben csak két beépítetlen telek van, a HESZ módositása
nélküli belterületbe vonást kizárólag a kérelmező ingatlanára vonatkozóanjavasoljuk elindítani
egy, az Önkormányzat számára kedvezö településrendezési szerzödés megkötését követően.
Ezáltal információt kap a Képviselőtestület arról, hogy a telektömbben fekvö többi telek
tulajdonosa milyen állást foglal az ingatlanajövőbeli hasznositása tekintetében.

A fentiek alapján a következö kétjavaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé azzala
megjegyzéssel, hogy az egyiket fogadják el.

Pilisborosjenő, 2023. január 12.

Tömöri Balázs^íSWS;
Polgármester



Határozati javaslat:

Pilisborosjenő Község Onkormányzat Képviselő-testülete

l. a) Baranyai Csaba és Kurucz Enikő (2096 Uröm, K.ecskerágó utca 1) kérelmét, mely a
tulajdonukban lévő 2631 hrsz-ú telek belterületbe vonására vonatkozik - mint a Pilisborosjenő
Településfejlesztési Koncepciójában meghatározott önkonnányzati érdekérvényesítést
szolgáló döntéssel ellentétes irányú intézkedést - elutasítja.

Vagy

l. b. ) Pilisborosjenő Község Onkormányzat Képviselö-testülete Baranyai Csaba és Kurucz
Enikő (2096 Uröm, K.ecskerágó utca 1) kérelmét, mely a tulajdonukban lévő 2631 hrsz-ú telek
belterületbe vonására vonatkozik, támogatja. A Képviselőtestület felhatalmazza a
Polgármestert a belterületbe vonás iránti kérelem benyújtását megelözö településrendezési
szerzödés tervezetének elkészítésével és a testület elé terjesztésével.

Felelős: polgármester
Határidő: l. a.) pont: azonnal

lb. )pont:2023. február28

Jogszabályi hivatkozás:

A termöfold védelméröl szóló 2007. évi CXXIX. törvény

Az előterjesztés mellékletei:

1. melléklet: Baranyai Csaba és Kurucz Enikö 2022. decemberi kérelme
2. melléklet: Kérelmező és föépitész levélváltása
3. melléklet: Kérelmező és föépítész 2021. évi levélváltása
4. melléklet: Kérelmező 2022. májusi kérelme
5. melléklet: Főépitész 2022. májusi előterjesztése
6. melléklet: HESZ módositását tervező javaslata a 19. Malomdűlö Nyúl utca, Fogoly

utca, Vadkacsa utca és Süllő utca által határolt telkek fejlesztési céljának
meghatározására.




