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ELŐTERJESZTÉS 

 
Biatorbágy 3429/1, 3429/2, 3429/4 és 3429/5 hrsz-ú ingatlanok újraosztásához 

kapcsolódó ajándékozási szerződésről  
 
 
 
 
dr. Radnai János (2051 Biatorbágy, Rákóczi u. 45.) kérelmére folyamatban van a Biatorbágy 
3429/1, 3429/2, 3429/4 és 3429/5 hrsz-ú ingatlanok telekcsoportjának újraosztására 
vonatkozó telekalakítási eljárás.   
 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Biatorbágy Város helyi építési 
szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 12/2016 (VII.15.) önkormányzati rendelet 
(HÉSZ) mellékletét képező szabályozási terv (SZT) szerint a telekalakítással érintett 3429/1, 
3429/2 és 3429/5 hrsz-ú ingatlanok déli oldala a Forrás utca 16 m-ben meghatározott 
szélességű szabályozásával, míg a 3429/4 és 3429/5 hrsz-ú ingatlanok „telek be nem 
építhető része” szabályozási elemmel érintettek. A szabályozással érintett és a változási 
vázrajz szerint 3429/12 hrsz-ra kerülő területrészt „kivett közterület”-ként, a változási vázrajz 
szerint 3429/7 hrsz-ra kerülő területrészt „kivett, közforgalom elől el nem zárt magánút”-ként 
kell kialakítani és az ingatlan-nyilvántartásban átvezettetni. 
 
Kérelmezők a HÉSZ-nek és a SZT-nek megfelelő változási vázrajz és telekalakítási 
helyszínrajz Földhivatalhoz történő benyújtásával kezdeményezték a telekalakítási eljárás 
lefolytatását. Ezzel egyidejűleg ajándékozási előszerződést kötöttek az Önkormányzattal, 
melyben rögzítésre került, hogy a szabályozással érintett, változási vázrajz szerint 3429/12 
hrsz-ú, 212 m2 alapterületű területrészt térítésmentesen ajándékba adják az 
Önkormányzatnak.   
 
A PMKH Budakeszi Járási Hivatala Földhivatali Osztály 800124-5/2019 számú határozatával 
engedélyezte a fent ismertetett tartalmú telekalakítást. Ugyanakkor a változás ingatlan-
nyilvántartási átvezetése érdekében szükséges, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete 
döntsön az ajándék elfogadásáról. 
 
Fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testület állásfoglalását. 
 
 
 
Biatorbágy, 2019. 03. 27. 
 
 

Tarjáni István s.k. 
           polgármester 
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Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 …/2019. (….) határozata 

 
Biatorbágy 3429/1, 3429/2, 3429/4 és 3429/5 hrsz-ú ingatlanok újraosztásához 

kapcsolódó ajándékozási szerződésről  
 
 
 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete ajándékként elfogadja a Biatorbágy 
3429/1, 3429/2, 3429/4 és 3429/5 hrsz-ú ingatlanok telekcsoportjának újraosztására 
vonatkozó telekalakítási eljárás eredményeként a változási vázrajz szerint 3429/12 hrsz-ra 
kerülő ingatlanrészt az alábbi feltételekkel: 
 

1. A helyi építési szabályzat (HÉSZ) mellékletét képező szabályozási terv (SZT) szerint 
a telekalakítással érintett 3429/1, 3429/2 és 3429/5 hrsz-ú ingatlanok déli oldala a 
Forrás utca 16 m-ben meghatározott szélességű szabályozásával, míg a 3429/4 és 
3429/5 hrsz-ú ingatlanok „telek be nem építhető része” szabályozási elemmel 
érintettek. 

 
2. Kérelmezők vállalják, hogy a HÉSZ-nek és a SZT-nek megfelelő telekalakítási eljárás 

lefolytatásával végrehajtják a szabályozást és az Önkormányzatnak térítésmentesen 
átadják a változási vázrajz szerint 3429/12 hrsz-ra kerülő, „kivett közterület” 
megnevezésű területrészt. 

 
3. A szabályozással érintett és a változási vázrajz szerint 3429/12 hrsz-ra kerülő 

területrészt „kivett közterület”-ként, a változási vázrajz szerint 3429/7 hrsz-ra kerülő 
területrészt „kivett, közforgalom elől el nem zárt magánút”-ként kell kialakítani és az 
ingatlan-nyilvántartásban átvezettetni. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajándékozási szerződés megkötésére. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Műszaki Osztály 
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