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Tisztelt Képviselő-testület/Bizottság! 

 
 
Dymol Kft., mint tulajdonos kérelmezte az önkormányzattól, hogy a Kistarcsa, Külső raktár 
krt. 1/B. szám és külterület 0240/18 hrsz-ú kivett ipartelep (főépület, csarnoképület, 
raktárépület, targoncatároló) megnevezésű 8791 m2 területű ingatlan belterületbe kerüljön. 
Az Agritek Zrt., mint a0240/5 hrsz-ú kivett telephely megnevezésű 1939 m2 területű ingatlan 
tulajdonosa szintén kérelmezte a terület belterületbe vonását. 
Verő Lajos 2143 Kistarcsa, Árpád u. 2/A. szám és Szücs Károlyné  2143 Kistarcsa, Árpád u. 
23/A. szám alatti lakos, mint tulajdonosok kérelmezték az önkormányzattól, hogy a Kistarcsa, 
Nyíltárok u. 3. szám és zártkert 7053 hrsz-ú kert megnevezésű 1033 m2 területű ingatlan 
belterületbe kerüljön. 
 
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő- testülete a 260/2011. (VI. 08.) számú 
határozatával elfogadott Településszerkezeti Tervében belterületbe vonásra szánt területté 
nyilvánította az un. Villért gazdasági terület teljes területét valamint , a Nyíltárok u.- Fenyves 
út –Boróka u. Nagytarcsai Közigazgatási határ által bezárt területet, így mindhárom 
kérelmező igénye egyezik  az önkormányzat döntésével. 
 
A Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatala Gödöllő Körzeti Földhivatala által lefolytatandó 
belterület bevonási eljáráshoz az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti 
tevékenység részletes szabályairól szóló 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet 26. § (1) bekezdése 
szerint szükséges a Képviselő-testület döntése mely tartalmazza a belterületbe kerülő ingatlan 
helyrajzi számát. 
Az ingatlantulajdonosok a belterületbe csatolás valamennyi költségét átvállalják.  
 
Mindezek figyelembe vételével az alábbi határozati javaslatokat teszem. 

 

  



1. Határozati javaslat 
 
 

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Településszerkezeti Tervvel 
összhangban belterületbe vonja az Kistarcsa, Külső raktár krt. 1/B. szám és 0240/18 
hrsz-ú ingatlant. 
Felkéri a polgármestert, az ingatlantulajdonos belterületbe csatolási kezdeményezésére, 
az Ő költségviselése mellett a Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatala Gödöllői 
Körzeti Földhivatalnál a fenti ingatlan tekintetében a belterületbe csatolási kérelem 
benyújtására. 
 
Határidő: 2015. május 31. 
Felelős: Solymosi Sándor, polgármester 
 

2. Határozati javaslat 
 
 

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Településszerkezeti Tervvel 
összhangban belterületbe vonja az Kistarcsa, Külső raktár krt. 3. szám és 0240/5 hrsz-ú 
ingatlant. 
Felkéri a polgármestert, az ingatlantulajdonos belterületbe csatolási kezdeményezésére, 
az Ő költségviselése mellett a Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatala Gödöllői 
Körzeti Földhivatalnál a fenti ingatlan tekintetében a belterületbe csatolási kérelem 
benyújtására. 
 
Határidő: 2015. május 31. 
Felelős: Solymosi Sándor, polgármester 
 

3. Határozati javaslat 
 
 

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Településszerkezeti Tervvel 
összhangban belterületbe vonja a Kistarcsa, Nyíltárok u. 3. szám és 7053 hrsz-ú 
ingatlant. 
Felkéri a polgármestert, az ingatlantulajdonosok belterületbe csatolási 
kezdeményezésére, az Ő költségviselésük mellett a Pest Megyei Kormányhivatal 
Földhivatala Gödöllői Körzeti Földhivatalnál a fenti ingatlan tekintetében a belterületbe 
csatolási kérelem benyújtsa be. 
 
Határidő: 2015. május 31. 
Felelős: Solymosi Sándor, polgármester 
 
 
 

A határozatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

 

 
Kistarcsa, 2015. április 16. 

Solymosi Sándor 
polgármester 


