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ELŐTERJESZTÉS 

Biatorbágy 455/2 hrsz ú ingatlanrész vásárlásáról 
 

A Szily kastély épület együttes tömbjébe tervezendő új óvoda lehetséges telepítési 
helyét megvizsgálásra került. Az optimális épület elhelyezés érdekében, a Nagy utca 
31-33. ingatlanokon lévő védett épületek megóvása, a 455/2 hrsz. benyúló 
teleknyúlványa, az oldalhatár védőtávolságai miatt indokolt lenne az építési hely 
növelése. Erre lehetőséget adna, ha a 455/2 hrsz-ú ingatlanból 455 m2 terület 
megvásárlásra kerülne. 
Az ingatlan tulajdonosai a mellékelt levélben (2015. jún. 4.) 18 millió forintban 
állapították meg az ingatlanrészlet eladási árát, és két további feltételhez kötötték az  
ajánlatuk elfogadását: 

- az ingatlanuk határvonalára zajvédő fal kerüljön megépítésre, azzal, hogy a 
zajvédő fal mindkét oldalára növényzet is kerüljön, 

- az óvoda játszótere az ingatlanuk határvonalához képest a távolabbi részére 
kerüljön. 

 
Egy későbbi levélben (2015. jún. 12.) pontosításra került, hogy az ingatlan rész 
vételárát fele - fele arányban bontanák meg: 9 millió forint lenne a telekrész vételára, 
9 millió forint pedig a kártalanítás összege (amely a jelenlegi területrészen található 
felépítmények áthelyezését jelentené). 
 
Időközben elkészült a területre az ingatlanforgalmi érték meghatározása, mely 
előterjesztés mellékletét képezi.  Az ingatlan vagyon értékelő az ingatlan forgalmi 
értékét felépítmények nélkül 23.400 Ft/ nm-ben határozta meg.  
 
A teljes ingatlanrész forgalmi értéke: 23.400 x 455 = 10.647.000 Ft. 
A felépítmények vonatkozásában (értékelési szakvélemény 15. oldal) –kerti szaletli, 
kemence a szakvélemény alapján nem áttelepíthetőek, ezek a tulajdonosok számára 
értékesek, eszmei értékét a tulajdonosok 9 mFt-ban határozták meg a telekhányadon 
felül. 
 
Kérem, a tisztelt Képviselő – testületet az ingatlanrész megvásárlásával 
kapcsolatban hozza meg döntését. 
 
Biatorbágy, 2015. július15. 
  
 Tarjáni István s.k. 
 polgármester 

 



 

Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzat  Képviselő-testületének  
 

.../2015. (VI.25.) határozata 
 
 

Biatorbágy 455/2 hrsz ú ingatlanrész vásárlásáról 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1. a Biatorbágy 455/2 hrsz - ú ingatlanból, az óvoda melletti oldalon 455 m2 
ingatlanrészt megvásárol, az óvoda területének bővítéséhez 

2. az ingatlanrész vételárát ……………………….Ft-ban állapítja meg. 
3. a forrást …………………biztosítja 
4. földmérőt bíz meg a változási vázrajz elkészítésével 
5. felhatalmazza polgármestert a telekalakítással vegyes adásvételi szerződés 

megkötésére, a jegyzőt a szerződés ellenjegyzésére 
 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
Végrehajtásért felelős: szervezési osztály 
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