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ELŐTERJESZTÉS 

a Biatorbágy, Fülemüle u.  3436/5 hrsz-ú  ingatlan  
belterületbe csatolásáról 

  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
    
Jeges Csaba és Szolga Zsuzsanna kérelemmel fordult Biatorbágy Város Képviselő– 
testületéhez a Biatorbágy, Fülemüle u. 3436/5 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolására 
vonatkozóan. 
Az ingatlan tulajdonosának kezdeményezésére a Képviselő-testület dönt a helyi építési 
szabályzattal összhangban a belterületbe csatolásról, majd ennek alapján kérheti a földhivatalt 
a hatósági eljárás lefolytatására. 

A Fülemüle utcára a HÉSZ 10,5 m útszélesség kiszabályozását irányozza elő. Kérelmező 
vállalja saját ingatlanrészének az út szélesítésére történő leadását. 

A belterületbe csatolás feltétele, hogy az eljárás lefolytatásával, az önkormányzatnak költsége 
nem merülhet fel. 

A földhivatali eljárás kezdeményezését megelőzően a HÉSZ szerinti állapotot létre kell hozni. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület állásfoglalását. 

 

 

Biatorbágy, 2015. 06. 10. 

 

      

Tarjáni István s.k. 
polgármester 



 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
  /2015. (VI. 25.) határozata 

a Biatorbágy, Fülemüle u. 3436/5 hrsz-ú  ingatlan  
belterületbe csatolásáról 

(az út kiszabályozása után az ingatlan 3436/11 hrsz-on szerepel) 
 
 

 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete a helyi építési szabályzattal összhangban támogatja, a 
Biatorbágy Fülemüle u. a 3436/5 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolását, az alábbi feltételekkel: 
 
1.) Az ingatlanok megközelítésére vonatkozóan a HÉSZ 10,5 m útszélesség kiszabályozását 

irányozza elő. 
A kérelmező vállalja, hogy a helyi építési szabályzatnak megfelelően a 3436/5 hrsz-ú 
ingatlanból kiszabályozza az út szélesítéséhez szükséges területet. A megosztás után a 
3436/10 hrsz-ú magánút a 3436/1 hrsz-ú Fülemüle utcához lesz csatolva, míg a megmaradó 
3436/11 hrsz-ú ingatlanrész belterületbe lesz csatolva. 

 
2 ) Kérelmező vállalja továbbá a belterületbe vonással és művelési ág váltással összefüggő 

költségek viselését. 
 
3.)  Az eljárás lefolytatásával, a közművek bevezetésével, a csapadékvíz elvezetés rendezésével, 

a közvilágítás, járda és az útburkolat kiépítésével kapcsolatban az önkormányzatnak 
költsége nem merülhet fel. 

 
 
 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: építési pont 
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