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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Schwarcz Zoltán és Schwarczné János Mária tulajdonosok, valamint Schwarcz Bálint 
és Schwarcz Kitti leendő tulajdonosok a Zobáki úton lévő 0290/3 hrsz-ú 1121 m2 
nagyságú külterületi, művelésből kivett ingatlanukat lakóház építése céljából belterü-
letbe kívánják csatolni. 
 
Mivel az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 27. § (6) bekezdése 
értelmében a település belterületi határának módosításával kapcsolatban bekövetkezett 
változások átvezetése iránt az erről szóló döntést hozó szerv keresi meg az ingatlan-
ügyi hatóságot, kérelmezők kérték, hogy kezdeményezzük az ingatlan belterületbe csa-
tolását. 
 
A kérelem megalapozottságát az önkormányzatnak - az érintett földrészletek helyrajzi 
számait tartalmazó - képviselő-testületi döntéssel, valamint a településszerkezeti terv 
kivonatával kell igazolnia. 
 
A jelenleg érvényben lévő Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat lehetőséget 
biztosít a kívánt terület belterületbe vonásához, de a 0290/3 hrsz egy kis területét köz-
útként jelöli, ezért a belterületbe vonással egyidejűleg ezt a kis részt önálló helyrajzi 
számmal, útként le kell választani, majd a későbbiekben a területet célszerű felajánlani 
az út kezelőjének. 
 
Kérelmezők vállalják, hogy elkészíttetik a megosztáshoz és belterületbe vonásához 
szükséges változási vázrajzot és ennek mindennemű költségét viselik (2. sz. mellék-
let). 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést az illetékes bizottság vé-
leményének figyelembevétele mellett tárgyalja meg, a 0290/3 hrsz-ú ingatlan belterü-
letbe vonását támogassa (2. sz. melléklet). 
 
 
 
Határozati javaslat: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a Pénzügyi, ellenőrzési és gazda-
sági bizottság javaslata alapján megtárgyalta a „Zobáki út 0290/3 hrsz-ú ingatlan belte-
rületbe vonása” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. A képviselő-testület a 0290/3 hrsz-ú ingatlant a szabályozási tervnek megfelelően 

belterületbe vonja, azzal hogy az ingatlanból a szabályozási terv által közútnak je-
lölt területet le kell választani és önálló helyrajzi számmal kell ellátni. 
 

2. A belterületbe vonással kapcsolatos mindennemű költség egyetemlegesen 
Schwarcz Zoltán és Schwarczné János Mária (Komló, Zobáki út 14/a.) tulajdono-
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sokat, valamint Schwarcz Bálint (Komló, Zobáki út 14/a.) és Schwarcz Kitti (Kom-
ló, Nagyszántó u. 8.) leendő tulajdonosokat terheli. 

 

3. Utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen a belterületbe vonási kérelem földhivatalhoz 
történő benyújtásáról. 

 

 
 
Határid ő: 2020. január 31. 
Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
  

 
 

 
Komló, 2019. december 6. 
 
 
         Polics József  
         polgármester 
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1. sz. melléklet 
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2. sz. melléklet 

 
 

belterületbe csato-
landó 0290/3 hrsz-
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