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1.7. napirendi pont 
 

A 019/1, 021/1 és 021/2 helyrajzi számú földrészletek belterületbe csatolásá-
ról szóló kérelem megtárgyalása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
I. Előzmények 
 
Laczkóné Horváth Marianna (1212 Budapest, Kassai utca 1/B) az előterjesztés melléklete 
szerinti kérelmet nyújtotta be Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületéhez az 1/1-
es hányadban tulajdonát képező Tolmács 019/1, 021/1 és 021/2 helyrajzi számú földrészletek 
belterületbe vonásával kapcsolatos határozat meghozatalára. 
 
II. Jogszabályi háttér 
 
A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 15. §-ában írt rendelkezések figye-
lembevételével az ingatlan belterületbe vonásának jogszabályi akadálya nincs. 
 

15. § (1) *  A belterületbe vonás esetén a 9-13. §-ban foglaltakat az (1a)-(6) bekezdés sze-
rinti eltérésekkel kell alkalmazni. 

(1a) *  A 13. § (2) bekezdése nem alkalmazható, ha a belterületbe vonás iránti kérelem 
olyan földrészletet is tartalmaz, amelynek végleges más célú hasznosítását az ingatlanügyi 
hatóság már engedélyezte, és az engedély időbeli hatálya még nem járt le. 

(2) *  Termőföld belterületbe vonása iránti kérelmet kizárólag az önkormányzat terjeszthet 
elő. A kérelemhez csatolni kell az érintett földrészletek helyrajzi számait, a területnagyságot, 
és a területfelhasználási célt tartalmazó képviselő-testületi döntést, valamint a településrende-
zési terv kivonatát. A kérelemben az önkormányzatnak nyilatkozatnia kell arról, miszerint a 
kérelemben megjelölt földrészletek a kérelemben megjelölt célra 4 éven belül ténylegesen fel-
használásra kerülnek. 

(3) *  Külterületi, illetőleg beépítésre szánt területi felhasználásra kerülő területek folyama-
tosan, a településfejlesztés megvalósításától függően vonhatók a belterületbe. 

(4) Belterületbe vonás iránti kérelem elbírálása során elutasítási ok lehet, ha a kérelemmel 
érintett termőföldek nem szomszédosak belterületi fölrészletekkel, továbbá a kérelmezett, az 
átlagosnál jobb minőségű termőföldek mellett gyengébb minőségű termőföldek is szomszédo-
sak belterületi földrészletekkel. E bekezdés alkalmazása során szomszédos földrészleteknek 
minősülnek azok a földrészletek is, amelyeket önálló helyrajzi számon nyilvántartott út (árok, 
csatorna) választ el a belterülettől. 

(5) *  El kell utasítani a belterületbe vonás iránti kérelmet, 
a) *  ha az nem olyan földrészletekre vonatkozik, amelyeket az önkormányzat a település-

rendezési tervben meghatározott célra 4 éven belül ténylegesen felhasználni tervez, 
b) ha az olyan területfelhasználási célra irányul, amely a település belterületén beépítésre 

kijelölt, de még fel nem használt területén megvalósítható, vagy 
c) ha a kérelemben és a képviselő-testületi döntésben megjelölt földrészletek nem azonosak. 
(6) *  Új község alakítása, településegyesítés megszüntetése esetén a belterületbe vonás so-

rán, valamint zártkerti ingatlannak a belterületbe vonása során a (2) bekezdés utolsó monda-
tát, a (3)-(5) bekezdés rendelkezéseit, továbbá a 11. § (2) bekezdésének első mondatát nem 
kell alkalmazni. 
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(7) *  Ha a földrészlet belterületbe vonási eljárásának a megindítását az önkormányzatnál 
természetes személy kezdeményezi saját tulajdonában álló ingatlana vonatkozásában abból a 
célból, hogy ezáltal saját, illetve közeli hozzátartozói lakhatása biztosítására szolgáló lakó-
épületet létesítsen, a belterületbe vonás során a 11. § (2) bekezdésének első mondatában és az 
(5) bekezdés b) pontjában foglaltakat nem kell alkalmazni. 

(8) *  A (7) bekezdésben foglalt esetben az ingatlan természetes személy tulajdonosának sa-
ját, illetve közeli hozzátartozóinak lakhatása szempontjából az épített környezet alakításáról 
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 33/A. § (3a) bekezdésében foglaltakat kell 
alkalmazni. 

(9) *  A belterületbe vonás (7) bekezdésben rögzített esetében az önkormányzatnak - a (2) 
bekezdésben foglaltakon túl - csatolnia a kell az ingatlan természetes személy tulajdonosának 
közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát arra vonatkozó-
an, hogy az érintett ingatlan a saját tulajdonában áll, és azon saját, illetve közeli hozzátarto-
zói lakhatására kíván lakóépületet létesíteni. 
 
A településrendezési tervben a 019/1, 021/1 és 021/2 helyrajzi számú földrészletek szántó 
művelési ágba vannak sorolva. A HÉSz szerint is mezőgazdasági övezetbe tartozik. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés tárgyában döntésüket meghozni 
szíveskedjenek. 
 
 
Tolmács, 2022. március 17. 
 Tisztelettel: 
 
  Hajnis Ferenc 
  polgármester 
 

 
Határozati javaslat 

 
Tolmács Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
___/2022. (III.__.) határozata 

 
 
Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tolmács 019/1, 021/1 és 021/2 hely-
rajzi számú ingatlanokat a belterületbe vonja/nem kívánja belterületbe vonni. 
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
Határidő: azonnal 
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