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7 .  N a p i r e n d  
 

E LŐT E R J E S Z T É S  
belterületbe vonás iránti kérelem – megállapodás módosítás 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Tálas Zoltán Patrik tolmácsi lakos Tolmács 083/1 és 083/2 helyrajzi számú ingatlanok belterületbe vonása 
iránti kérelme ügyében a képviselő-testület a 2019. április 29-ei ülésén a 25/2019. (IV.29.) határozatával 
döntést hozott, mely értelmében a képviselő-testület által elfogadott megállapodás megkötésével a képviselő-
testület hozzájárult az ingatlanok belterületbe vonásához. 
 
Kérelmező a képviselő-testület által elfogadott megállapodás módosítására vonatkozóan a mellékelt kérelemmel 
fordult a képviselő-testülethez. 
A benyújtott módosítási kérelem alapján a megállapodás 3. pontja kiegészítésre került, (a módosítás aláhúzással 
jelölve) melynek lényege, hogy az Önkormányzat saját döntése alapján megvalósított beruházások költségei nem 
terhelik a kérelmezőt, amennyiben azonban a jogszabályi kötelezettség vagy hatósági kötelezés miatt merülnek fel 
költségek, azok a kérelmezőt terhelik. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen döntést hozni a belterületbe vonásra vonatkozó megállapodás 
módosítása tekintetében!  
 
Tolmács, 2019. május 23. 
  Tisztelettel: 
 
  Hajnis Ferenc 
  polgármester 
 
 
 

………./2019. (…...) Képviselő-testületi H a t á r o z a t i - j a v a s l a t  
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tolmács 083/1 és 083/2 helyrajzi számú 
ingatlanok belterületbe vonására vonatkozó 25/2019. (IV.29.) határozat fenntartásával a belterületbe vonásra 
vonatkozó megállapodás előterjesztett módosítását jóváhagyja, és hozzájárul a módosított megállapodás 
megkötéséhez és az ingatlanok belterületbe vonásához.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztett módosított megállapodást az 
Önkormányzat nevében aláírja, és a belterületbe vonás érdekében a szükséges jognyilatkozatokat aláírja, és a 
szükséges intézkedéseket megtegye. 
 
Határidő: azonnal, kérelmező igénye szerint 
Felelős:   polgármester 
 
 







M e g á l l a p o d á s 

termőföld belterületbe vonásáról 

 

mely létrejött egyrészről Tolmács Község Önkormányzata (székhelye: 2657 Tolmács, Sport 

u. 1., adószáma: 15452654-2-12, statisztikai számjele: 15452654-8411-321-12, képviseli: 

Hajnis Ferenc polgármester, a továbbiakban: Önkormányzat),  

másrészről Tálas Zoltán Patrik (születési név: Tálas Zoltán Patrik, születési hely, idő: 

…………………., anyja neve: ………….………….., szem.sz.: ……………….., lakcíme: 

2657 Tolmács, Szent Lőrinc út 16.), mint kérelmező (a továbbiakban: Kérelmező) között az 

alábbi feltételekkel: 

 

1. A Kérelmező kezdeményezte az Önkormányzatnál az 1/1 arányú tulajdonát képező, 

jelenleg legelő és vízmosás művelési ágban nyilvántartott, Tolmács külterület, 083/1. hrsz. 

alatt felvett 1449 m2 területű és Tolmács külterület, 083/2. hrsz. alatt felvett 1512  m2 területű 

ingatlanok belterületbe vonását. 

 

2. A Felek rögzítik, hogy a Kérelmező a helyszínrajzot és a terület kimutatást már 

elkészíttette, a talajvédelmi terv elkészítését megrendelte. 

 

3. Az Önkormányzat azzal a feltétellel járul hozzá az 1. pontban megjelölt ingatlanok 

belterületbe vonásához, hogy a Kérelmező vagy jogutódja (az ingatlanok jövőbeni 

tulajdonosai) minden, ezzel kapcsolatos költséget - beleértve a telkek jövőben 

közművesítésének valamennyi költségét is – visel, illetve megtérít. A megtérítési 

kötelezettség nem terjed ki azon költségekre, melyek olyan beruházások során merülnek fel, 

amiket az Önkormányzat saját elhatározásából (nem jogszabályi kötelezettség vagy hatósági 

előírás alapján) valósít meg. 

 

4. A Kérelmező kijelenti, hogy az ingatlanok, illetve az előttük fekvő terület 

közművesítésének jelenlegi állapotát elfogadja. Ha a kérelmező vagy jogutódja a jövőben 

bármilyen közművesítés iránti igényt támaszt, azt csak úgy teheti meg, hogy a közművesítés 

előre látható valamennyi költségét letétbe helyezi az Önkormányzatnál.  

 

5. Ha a Kérelmező az ingatlanokat átruházza, úgy csak olyan tartalommal köthet szerződést, 

hogy a jelen megállapodásban a közművesítéssel kapcsolatban meghatározott feltételeket a 

tőle jogot szerző vagy a további jogot szerző személyek maradéktalanul átvállalják. 

 

6. Ha az 1. pontban megjelölt valamely ingatlan mindenkori tulajdonosa kezdeményezésére 

vagy jogszabályi előírás folytán sor kerül az ingatlanok közművesítésére, és ha a mindenkori 

tulajdonos nem téríti meg a közművesítés (beleértve a gerincvezetékek kiépítésének, a hálózat 

bővítésének a költségeit is), úgy a teljes költséget az Önkormányzat számára a Kérelmező 

köteles megtéríteni, függetlenül attól, hogy időközben hány alkalommal kerül sor az 1. 

pontban megjelölt ingatlanok esetében tulajdonos váltásra. 

 

7. A jelen megállapodás aláírását és a jelen pont szerinti előleg megfizetését  követően a 

belterületbe vonás iránt a szükséges intézkedést megteszi, a földvédelmi eljárás és  

földvédelmi járulék díját az Önkormányzat megfizeti azzal, hogy ezen költségek is a 

Kérelmezőt terhelik.  

 

 
 
  Tolmács Község     Tálas Zoltán Patrik                                            Fábiánné dr. Balázsik Helga 



         Önkormányzatanevében               kérelmező                                                                 ügyvéd 

       Hajnis Ferenc polgármester 
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A Kérelmező a jelen pont szerinti költségeket is viseli, azok finanszírozására a jelen 

megállapodás aláírásától számított 8 napon belül átutal az Önkormányzat 11741031-

15452654 számú számlájára 100.000.- Ft, azaz egyszázezer forint előleget.  

 

8. Az Önkormányzat kijelenti, hogy jogi személynek minősülő, Magyarországon törvényesen 

működő települési önkormányzat,  ügyletkötési képessége nem korlátozott. Az Önkormányzat 

Képviselő-testülete a 25/2019. (IV.29.) és ……/2019. (V…) számú Képviselő-testületi 

határozatával a belterületbe vonáshoz a jelen megállapodásban rögzített feltételek mellett 

hozzájárult. Kérelmező kijelenti, hogy magyar állampolgár. 

 

9. Ha a Kérelmezőnek a jelen megállapodásból eredően fizetési kötelezettsége keletkezik az 

Önkormányzattal szemben és azt határidőre nem teljesíti, úgy a késedelem időtartamára 

késedelmi kamatként a mindenkori naptári félév első napján irányadó jegybanki alapkamat 8 

százalékponttal növelt mértékű kamatait tartozik az Önkormányzat számára megfizetni. 

 

10. A jelen megállapodás elkészítésével kapcsolatos ügyvédi díj (40.000.- Ft) a Kérelmezőt 

terheli.  

 

11. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 

rendelkezései az irányadók. 

 

Szerződő felek ezt az adásvételi szerződést elolvasás után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt, helybenhagyólag aláírták. 

 

Balassagyarmat, 2019. …………………… 

 

 

 

 

 

 Hajnis Ferenc Tálas Zoltán Patrik 

 polgármester Kérelmező 

 Tolmács Község  

  Önkormányzata nevében  

   

 

Ellenjegyzem Balassagyarmaton 2019.  …………………. napján: 

 

 

 

Fábiánné dr. Balázsik Helga 

ügyvéd 
 


