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ELŐTERJESZTÉS 

 
Biatorbágy, 4434 és 4435 hrsz.-ú ingatlanokra bejegyzett elővásárlási jog törlésével 

kapcsolatos kérelemről 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
  
Dr. Tuczai Dóra ügyvéd (1094 Budapest, Ferenc krt. 25. III/8.) ügyfelei megbízásából 
kéréssel fordult a T. Képviselő-testülethez, hogy a Biatorbágy 4434 és 4435 hrsz.-ú 
ingatlanok elidegenítése kapcsán a tulajdoni lapok I. rész 2. pontba Biatorbágy Nagyközség 
Önkormányzata javára bejegyzett „helyi jelentőségű védett terület”-re vonatkozó elővásárlási 
jogával élni kíván-e. 

A természet védelméről 1996. évi LIII. törvény 68.§ kimondja:  

„(6) Védett természeti érték és terület tulajdonjogának változásakor az államot elővásárlási 
jog illeti meg, amelyet az igazgatóság – más jogosultakat megelőzően – jogosult gyakorolni. 
Helyi jelentőségű védett természeti terület esetében – sorrendben az igazgatóságot 
követően – a települési önkormányzatot is megilleti az elővásárlási jog. 

(7) A (6) bekezdésben meghatározott elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos polgári 
jogi ügyekben a Magyar Államot az igazgatóság képviseli.” 
 
Amennyiben az Önkormányzat nem kívánja az ingatlant megvásárolni, illetve elővételi 
jogával nem kíván élni, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak 
alapján az elővásárlási jogáról lemondani szíveskedjen, azzal a feltétellel, hogy a Biatorbágy 
Város Önkormányzat által bejegyeztetett „helyi jelentőségű védett terület” bejegyzés  
továbbra fennmaradjon. 
 
Biatorbágy, 2018. 11. 14. 
       
 
 

Tarjáni István s.k. 
polgármester 

 
 
Készítette: Pénzes Katalin 

Ellenőrizte: K. Horváth Mónika 
 

 

 



 
Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Képviselő-testületének 
…/2018. (XI. 29.) határozata 

 
Biatorbágy, 4434 és 4435 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos elővásárlási jogról 

való lemondó nyilatkozat iránti kérelemről 
 
 
 

 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta Biatorbágy, 4435 és 4435 hrsz-ú 
ingatlanok vonatkozásában Biatorbágy Nagyközség Önkormányzata által 
bejegyeztetett „helyi jelentőségű védett terület” alapján felmerülő elővásárlási jogról 
való lemondás iránti kérelemről szóló előterjesztést, és a következő határozatot 
hozta: 
 

1.) Elővásárlási jogával nem kíván élni a Biatorbágy, 4434 és 4435 hrsz-ú 
ingatlan elidegenítése vonatkozásában, azzal a feltétellel, hogy a „helyi 
jelentőségű védett terület” bejegyzés továbbra is fennmarad.  

     2.) Egyben felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felel: Műszaki Osztály 
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