
 

    
 

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ 
 

AZ ELŐTERJESZTÉS CÍME:  A 02_24 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolásáról 

MELLÉKLETEI: 

- Kérelem 

- Tulajdoni lap 

- Szabályozási terv kivágat 

 

 

AZ ELŐTERJESZTÉST TÁRGYALJA: Képviselő-testület 

ÜLÉS TÍPUSA: nyílt 

ÜLÉS IDŐPONTJA: 2020. július 2.  

AZ ELŐTERJESZTÉST VÉLEMÉNYEZI:  Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság      

 

MEGHÍVOTTAK: 

A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK: Korbuly Klára 

ELŐTERJESZTŐ:  Polgármester 

AZ ELŐTERJESZTÉST ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Vajk Ágnes 

AZ ELŐTERJESZTÉST ELLENŐRIZTE: Simon Ágnes 
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ELŐTERJESZTÉS 
 

Biatorbágy 04/24 hrsz.-ú ingatlan belterületbe csatolásáról  
 

 
Korbuly Klára (2051 Biatorbágy, Tulipán utca 24.) kérelmet nyújtott be a Biatorbágy 
02/24 hrsz.-ú ingatlan belterületbe csatolása tárgyában. 
 
A belterületbe vonni kívánt ingatlan övezeti besorolása Biatorbágy Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének Biatorbágy Város helyi építési szabályzatáról 
és szabályozási tervéről szóló 9/2020 (V.28.) önkormányzati rendelet (HÉSZ) 
mellékletét képező szabályozási terv (SZT) szerint Lke-1 – kertvárosias lakóterület. 
Kérelmező vállalja, hogy a HÉSZ-nek és a SZT-nek megfelelő telekalakítási eljárás 
lefolytatásával végrehajtja a szabályozást. 
 
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. 
 
Fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hozza meg döntését az ügyben. 
 
 
Biatorbágy, 2020. június 24. 
 
 

Tarjáni István  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Határozati javaslat 

 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 .…/2020. (VII. 2.) határozata 

 
Biatorbágy 04/24 hrsz.-ú ingatlan belterületbe csatolásáról 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Biatorbágy 
04/24 hrsz.-ú ingatlan belterületbe csatolásáról szóló előterjesztést és az alábbi 
döntést hozza: 

 
1. helyi építési szabályzattal összhangban támogatja a Biatorbágy, Tulipán utca 

24. szám alatti, 04/24 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonását azzal a feltétellel, 
hogy 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. 

1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó eljárások 
megindítására. 
 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Műszaki osztály 
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