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E L Ő T E R J E S Z T É S  

a Biatorbágy 090/8 hrsz-ú ingatlan  
belterületbe vonásáról 

  
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
    
Lindab Kft. kérelemmel fordult Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületéhez a 
Biatorbágy, külterület 090/8 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása tárgyában. 
 
Kérelme indokaként előadta, hogy a Társaság tulajdonát képező 2314/8, 2315/6, 2315/10 és 
2315/11 hrsz-ú belterületi ingatlanok telekalakítási eljárás keretében történő újraosztását 
kívánják kezdeményezni, mely eljárásnak akadályát képezheti, hogy a 090/8 hrsz-ú ingatlan 
nem belterületi nyilvántartású. 
 
A belterületbe vonni kívánt ingatlan Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Biatorbágy Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 12/2016 (VII.15.) 
számú rendeletének (HÉSZ) mellékletét képező szabályozási terv (SZT) szerint Gksz-5 – 
kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület övezeti besorolású. 
 
Tekintettel arra, hogy a 090/8 hrsz-ú ingatlan a SZT szerint beépítésre szánt területen 
fekszik, és közvetlenül csatlakozik belterületi ingatlanokhoz, a kérelem támogatható. 
 
Az ingatlan tulajdonosának kezdeményezésére a HÉSZ és az SZT figyelembevételével a 
Képviselő-testület dönt a belterületbe vonásról, majd ennek alapján kérhető a földhivatali 
hatósági eljárás lefolytatása. 
 
A kialakult gyakorlat szerint a belterületbe vonás feltétele, hogy az eljárás lefolytatásával és 
az út illetve közművek esetleges utólagos kiépítésével kapcsolatban az önkormányzatnak 
költsége nem merülhet fel. 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület állásfoglalását. 

Biatorbágy, 2019. 05. 09. 

 

Tarjáni István sk. 
   polgármester 

 



 

 

 

 

H A T Á R O Z A T I  J A V A S L A T  

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…./2019. (V. 30.) határozata 

 
a Biatorbágy 090/8 hrsz-ú ingatlan 

belterületbe vonásáról 
 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi építési szabályzattal 
összhangban támogatja a Biatorbágy, külterület 090/8 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonását 
az alábbi feltételekkel: 
 

1. A belterületbe vonási eljárás lefolytatásával, a közművek bevezetésével, a 
csapadékvíz elvezetés rendezésével, a közvilágítás, az útburkolat és a járda 
kiépítésével kapcsolatban az önkormányzatnak költsége nem merülhet fel. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó eljárás megindítására. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Műszaki Osztály 
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