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ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2018. október 26-i ülésére 

 

Tárgyalja  Ülés Szavazás 
 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

            Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az ún. „tankos” terület belterületbe vonására a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. tv. 9-
13. §,15. § és 21.§ vonatkozik.  
 
A belterületbe vonás feltételei: 

- kizárólag az önkormányzat terjesztheti elő, 
- meg kell jelölni a területnagyságot, helyrajzi számot, felhasználási célt, 
- nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a kérelemben megjelölt célra a terület 4 éven belül 

felhasználásra kerül, 
- képviselő-testületi döntés. 

(A tényleges felhasználás azt jelenti, hogy a belterületbe vonási engedély után a területnek belte-
rületi helyrajzi számokat kell adni és az alapján kell kérni a belterületbe csatolás, helyrajzi számon-
ként 6.600.- forintért.) A belterülethez csatolás eljárási díja 37 000.- Ft. 
 
A talajvédelmi terv rendelkezésre áll. 
 
Rétság önkormányzata jelenleg lakóházakra vonatkozóan megfelelő minőségű és mennyiségű 
építési ingatlannal nem rendelkezik, a fiatalok, építeni, letelepedni szándékozók építési ingatlan 
igényét kielégíteni az önkormányzat nem tudja, így a fiatalok máshová költöznek. Egyik következ-
mény: Rétság város lakónépességének fokozatos csökkenése. Az ipari terület állandó bővülése, a 
foglalkoztatottság növekedése, az új lakás építési igények indokolják a lakóövezet bővítését és a 
lakókat kiszolgáló létesítmények elhelyezését a „tankos” területén.  
 
Külön kiemelném, hogy a kormány tervei között szerepel a fiatalok lakáshoz jutásának támogatá-
sa, különösen vidéken.  
 
A 0148/7 hrsz alatti terület belterületbe vonása kivett út megjelöléssel megtörtént.  
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A földvédelmi járulék mértékét az engedélyező hatóság állapítja meg legelő (V) művelési ágban 
aranykoronánként 56.000.- Ft.  Összesen 4.061.120.- Ft földvédelmi járulék kiszabása várható. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szívesked-
jen.  

 
Hegedűs Ferenc 

polgármester 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok 
végrehajtása  

- 175/2016. (VIII.26.) számú képviselő-testületi határozat. 

3. Jogszabályi háttér:  

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXX. tv., 
- előterjesztés szerint. 

4. Határozati javaslat 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018.(X.26.) KT. HATÁROZATA           

                                                               I. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta a 0148/1, 3-6 hrsz-ú ingatla-
nok belterületbe vonása című előterjesztést és az/ alábbi döntést hozta:  
 

- A Képviselő-testület támogatja a Rétság 0148/1 hrsz -ú, 303.478 m2 nagyságú, 
0148/3 hrsz -ú 2454 m2 nagyságú, 0148/4 hrsz -ú 6735 m2 nagyságú, 0148/5 
hrsz -ú 5603 m2 nagyságú, 0148/6 hrsz -ú 20 m2 nagyságú ingatlanok belterü-
letbe vonását lakóterület és kiszolgáló létesítmények (különösen utak, víz-, gáz-, 
villany- és csatornavezetékek) kialakítása céljából Rétság Város Önkormányza-
ta 13/2003. (VI.30.) számú rendeletével elfogadott Helyi Építési Szabályzata és 
a város településszerkezeti tervének megfelelően. 

- Az önkormányzat nevében nyilatkozunk, hogy az első bekezdésben megjelölt 
területek az ott megjelölt célra 4 éven belül ténylegesen felhasználásra kerül-
nek. 

- A képviselő-testület 4.061.120.- Ft földvédelmi járulék kifizetését engedélyezi az 
engedély megadása után, egyben kötelezi a jegyzőt, hogy a költségvetési ren-
delet módosítását terjessze a testület elé. 

- A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kérelem benyújtására. 
 

Határidő: 2019.01.01. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
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                                                                 II. 
 
A képviselő-testület megbízza Dombai Gábor földmérő mérnököt a a 0148/1, 3-7 hrsz terüle-
tek belterületbe vonásának előkészítésével. 
 
Határidő: 2019.02.01. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 

 
 
 

Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 

                                                                                                               dr. Varga Tibor 
                         jegyző. 
















