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Előterjesztés 

A Kemenes Cukrász Manufaktúra Kft-vel kötött településrendezési szerződés 
módosításáról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2018. (I. 25.) határozatában döntött és befogadta a Kemenes Cukrász Manufaktúra Kft. 
(2051 Biatorbágy, Ország u. 2. sz.) által benyújtott telepítési tanulmánytervet a Biatorbágy, 
Rákóczi utca 269-273 hrsz-ú ingatlanoktól a Nagy utca irányába terjedő terület rendezéséről, 
valamint a Biatorbágy hatályos településrendezési eszközeinek módosítására 
településrendezési szerződés (TRSZ) előkészítését tartotta szükségesnek és felkérte a 
Polgármestert, hogy a TRSZ-t készítse elő és jóváhagyásra terjessze a Képviselő-testület 
elé. 

Az eltelt időben a Biatorbágy belterület 268-273 hrsz-ú ingatlanokat a tulajdonos 
összevonatta a telepítési tanulmánytervben szerepelő ingatlanokat. Az ingatlanügyi hatóság 
a 1240/2018 számon záradékolt változási vázrajz alapján egyesítette az ingatlanokat, így 
már csak egyetlen ingatlanról van szó: Biatorbágy, belterület 268 hrsz-ú, 8231 m2 területű 
kivett beépítetlen területről.  

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 111/2019. (V. 30.) határozatával 
elfogadta a településrendezési szerződést. 

A novemberi soros képviselő-testületi ülésen döntött a területre vonatkozó változtatási tilalom 
elrendeléséről. 

Ezért a cél megvalósítójával tárgyalást kezdeményeztem a TRSZ módosítására 
vonatkozóan.  

A változási javaslat: 

1. a legnagyobb beépítettség 12%-ról 10%-ra csökken, 
2. új elemként bekerül: Az építési övezetben megengedett szintterületi mutató 

maximuma 0.27 

Kérem, a T. Képviselő-testülettől a határozati javaslat elfogadását. 

Biatorbágy, 2019. december 9. 

 Tarjáni István s.k. 

 polgármester 



 

 

Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2019. (XII. 12.) határozata 

A Kemenes Cukrász Manufaktúra Kft-vel kötött településrendezési szerződés 
módosításáról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1) a Kemenes Cukrász Manufaktúra Kft-vel kötendő településrendezési szerződés 4. 
pontjában található értékeket az alábbiakra módosítja: 
 

Legnagyobb beépítettség 10% 

Az építési övezetben megengedett szintterületi mutató maximuma 0.27. 

 
2) felhatalmazza a polgármestert a településrendezési szerződés megkötésére. 

(A módosított településrendezési szerződés a határozat mellékletét képezik.) 

 
Határidő: a módosított településrendezési szerződés megkötésére 2019. december 31. 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felel: Főépítész 
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