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ELŐTERJESZTÉS 

 
092/1 hrsz-ú legelő művelési ágban nyilvántartott ingatlan NFA-tól való 

megszerzésétől 
A 092/1 hrsz-ú ingatlan az iharosba vezető út (Forrás utca) bal oldalán, az úttal közvetlen 
kapcsolatban álló legelő művelési ágú, 4018 m2 területű, a Magyar Állam tulajdonában lévő 
ingatlan. 
 

 
 
Az ingatlan tulajdonjogának átvételével lehetőség nyílik annak legelőből út művelési ágba 
sorolására, s így a 3406, 3414/1, 3427, 3431/1, 3436/9 hrsz-ú magán-, illetve közutak 
csatlakozására a Forrás utcához. 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. 
törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél 
kezdeményezte a Magyar Állam tulajdonában (és a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 
vagyonkezelésében) lévő Biatorbágy, Forrás utca 092/1 helyrajzi számon felvett, legelő 
megnevezésű, 4018 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati 
tulajdonba adását. 
 
Sajnos, a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet, az ingatlan legelő minősítése miatt elutasította 
az ingyenes átadást, és tájékoztatta a T. Képviselő-testületet, hogy kizárólag adásvétel útján 
szerezhető meg a Biatorbágy 092/1 hrsz-ú ingatlan tulajdonjoga. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet állásfoglalását a 092/1 hrsz-ú ingatlan adásvételével 
kapcsolatban. 
Biatorbágy, 2016. június 15. 

 Tarjáni István s.k. 
 polgármester 



 
Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2017. (VI. 29.) határozata 

092/1 hrsz-ú legelő művelési ágban nyilvántartott ingatlan NFA-tól való 
megszerzésétől 

 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1. a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában (és 
a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet vagyonkezelésében) lévő Biatorbágy, Forrás 
utca 092/1 helyrajzi számon felvett, legelő megnevezésű, 4018 m2 területű ingatlan 
1/1 tulajdoni hányadának megvásárlását, 

2. az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1 pontjában meghatározott Településfejlesztési 
feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és közterület/út célra 
kívánja felhasználni, 

3. értékbecslést készített az ingatlan értékének megállapítására. 
 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felel: Beruházási és Vagyongazdálkodási Osztály 
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