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Tisztelt Képviselő-testület!

A Gödöllői Üzleti Park Zrt, mint a gödöllői 082/19 és 082/20 helyrajzi számú, természetben a 
Gödöllői Üzleti Park területén fekvő földrészletek tulajdonosa kezdeményezte földterületei 
belterületbe vonását.

A Gödöllő város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 30/2018. (XII. 14.) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban GÉSZ) szerint a 082/19 és 082/20 helyrajzi számú 
földterület Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület megnevezésű (Gksz-10) építési 
övezetbe tartozik.

A szabályozási terv a 082/19 és 082/20 helyrajzi számú területeket tervezett belterületként 
jelöli.

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény általános jelleggel előírja, hogy 
földterület belterületbe vonására csak a belterülettel közvetlenül szomszédos telektömb esetén 
lehet sort keríteni. Jelen esetben a belterületbe vonással érintett telektömb kettő földterületet 
jelent, melyek

a 082/19 helyrajzi számú, kivett beépítetlen terület megnevezésű 49060 m2 nagyságú 
1/1 arányban a Gödöllői Üzleti Park Zrt. tulajdonában lévő földterület, és

a 082/20 helyrajzi számú, kivett beépítetlen terület megnevezésű 2854 m2 nagyságú 
1/1 arányban a Gödöllői Üzleti Park Zrt. tulajdonában lévő földterület.

A 082/19 és 082/20 helyrajzi számú földterületek a GÉSZ szerinti belterületbe csatolás 
feltételeit, azaz az elégséges közművesítettség és a közútkapcsolat meglétét, az 
önkormányzati tulajdonú 8066 helyrajzi számú Bláthy Ottó utcából, a belterületbe vonást 
követően sorra kerülő telekalakítással (a 8065/1 helyrajzi számú Gödöllői Üzleti Park Zrt. 
tulajdonában lévő ingatlannal történő egyesítéssel) tudja teljesíteni a Gödöllői Üzleti Park Zrt.

A 082/19 és 082/20 helyrajzi számú telektömb földmérési munkadíját és a belterületbe vonás 
ingatlan-nyilvántartási eljárási díját - valamint a telekalakítási eljárás minden költségét- a 
belterületbe vonással érintett földterületek tulajdonosa viseli.

A fent említett 082/19 és 082/20 helyrajzi számú telektömbre vonatkozóan Gödöllői Üzleti 
Park Zrt. elkészíttette a belterületbe csatolásról szóló, mellékelt változási vázrajzot. (A 
változási vázrajzban foglalt belterületbe csatolásról szóló ingatlan-nyilvántartási 
átvezetéséhez földvédelmi hatósági engedély beszerzése nem szükséges, mivel minden 
földrészlet termelésből kivett, megnevezésük beépítetlen terület.)

Az érintettek a 30/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendelet belterületbe csatolásról . .szóló 
feltételeinek megfelelnek, ezért javaslom, hogy a Gödöllői Üzleti Park Zrt. tulajdonában lévő 
082/19 és 082/20 helyrajzi számú földterületből álló északkeleti irányban meglévő 
belterülethez csatlakozó, külterületi fekvésű, a hatályos szabályozási terv értelmében 
belterületbe csatolásra tervezett területet vonja belterületbe a Képviselő-testület és 
gondoskodjon a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséről. ;

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat szerinti dpntés meghozatalára!'•
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HATÁROZATI JAVASLAT

Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gödöllő város helyi építési 
szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 30/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 
alapján belterületbe vonja a következő gödöllői ingatlanokat:

helyrajzi szám
terület művelési ág, 

megnevezés
belterületbe vonás utáni 

tervezett terület-felhasználásha m2
082/19 ■ 4 9060 kivett, beépítetlen terület ipari gazdasági terület

082/20 2854 kivett, beépítetlen terület ipari gazdasági terület

A Gödöllő város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 30/2018. (XII. 14.) 
önkormányzati rendelet 13. § (4) bekezdése értelmében a belterületbe vonást Gödöllő Város 
Önkormányzatától kérelmezőnek, vagy a belterületbe vont, építési telek céljára tervezett, vagy 
épülettel beépített, vagy beépíthetőre tervezett terület mindenkori tulajdonosának a 
kötelezettsége saját költségén, a beépíthetőséghez, ingatlanhasználathoz, telekalakításhoz 
szükséges mértékig utak, közművek létesítése, és a belterületbe vonásból, ingatlan használat 
és rendeltetés-változásból eredő egyéb feltételek teljesítése.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Geométer Kft. által 196/2008. 
munkaszámon készített 082/19 és 082/20 helyrajzi számú földrészletek belterületbe 
csatolásáról szóló változási vázrajzot, a Gödöllői Járási Hivatal Földhivatali Osztálya általi 
záradékolását követően, és a belterületbe vonás ingatlan-nyilvántartási átvezetésére irányuló 
kérelmet az ingatlanügyi hatósághoz Gödöllő Város Önkormányzata képviseletében benyújtsa 
és ez ügyben eljárjon.

Határidő: a döntés közlésére azonnal.
Felelős: dr. Gémesi György polgármester 1
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