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ELŐTERJESZTÉS 

Biatorbágy, 8800/3 hrsz-ú ingatlan egy részének vételi ajánlatáról 
 

Az iharosi Forrás megközelítését biztosító úttal kapcsolatos előterjesztést a 
Képviselő - testület illetékes Bizottságai 2012. májusában már tárgyalták. A területtel 
összefüggő kérdések napirendre tűzése a 8800/3 hrsz-ú ingatlan telekhatárainak 
megjelölése miatt került sor. A kitűzés alapján a 8800/3 hrsz-ú ingatlan telekhatárain 
belül – magánterületen- helyezkedik el a Forrás megközelítését szolgáló aszfaltozott 
út.  
A Szarvasugrás lakótelep irányából érkező közcélú víz és szennyvíz nyomvonala, 
valamint a Vendel park irányából a szennyvíz és csapadék víz nyomvonala szintén a 
8800/3 hrsz-ú magán ingatlanon vezet át. 
A Viadukt körforgalom építési idejére az Iharos és környező külterületi (zárkerti) 
ingatlanok terelőútja a Szarvasugrás felé a 8800/3 hrsz-ú ingatlanon keresztül halad. 
Az önkormányzati tulajdonban lévő régi felhagyott vasúti nyomvonal (9285 hrsz) 
ingatlannak nincs közvetlen közterületi kapcsolata a Forrás utcával. 

 
 
A Forrás megközelítését szolgáló út és a közcélú közművezetékek önkormányzati 
területen történő vezetésének biztosítása érdekében az érintett területen a telekcsere 
lehetőségek vizsgálata már 2012-ben megkezdődött. A javaslat szerint az akkori 
087/19 hrsz-ú ingatlanból (melynek belterületbe csatolása időközben megtörtént és 
9285 hrsz-t kapott) került volna kiszabályozásra – az utolsó Forrás utcai ingatlan 
mellett – ugyanakkora nagyságú telekrész.  
Fábiánné Pammer Katalin 2013-ban a Forrás melletti területek tulajdonjogának 
rendezése érdekében a 0202/1 és 0135 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanok 
cseréjére tett ajánlatot a tulajdonában lévő 8800/3 hrsz- ú ingatlanból 2000-2500 m2 
nagyságú terület felajánlásával. Mindkét cserére megjelölt ingatlan esetében az 
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önkormányzat részére a csere előnytelen volt és hatályos szerződéses kötelmei 
miatt sem képezhetnek ingatlan csere alapot.  
A 8800/3 hrsz-ú ingatlan tulajdonos képviselőjével a forrásvölgyben lehetséges 
telekcserével kapcsolatosan többszöri egyeztetésre került sor, de megegyezés ez 
ügyben nem született. Megegyezés hiányában az Önkormányzat kizárólag közcélú 
kisajátítási eljárás után szerezheti meg az út és a közművekkel terhelt területek 
tulajdonjogát.  
2013-ban a 8800/3 hrsz-ú ingatlanról elkészült az ingatlan forgalmi érték 
meghatározása, mely a fajlagos m2 árat 1070 Ft-ban határozta meg.  Az 
értékbecslésben az értékelő 3342 m2-es kisajátítandó teleknagysággal számolt. 
A legutolsó egyeztetés alapján a kisajátítandó terület a mellékelt térképvázlaton 
jelölésre került, alapterülete 2560 m2.  
 
A 8800/3 hrsz. helyszínrajzon jelölt telekrésznek forgalmi értéke az ingatlan forgalmi 
értékbecslés alapján: 
2560 m2 x 1070 Ft / m2 =  2.739.200 Ft. 
 
A tulajdonos képviselője az ingatlan értékbecslésben szereplő m2 árat nem fogadta 
el. 
 
Fentiek alapján javasolom, az ingatlan értékbecslésben meghatározott 1070 m2 áron 
vételi ajánlat kiküldését a 8800/3 hrsz-ú ingatlan tulajdonosának. 
 
Kérem, a tisztelt Képviselő-testületet a döntését hozza meg. 
 
Biatorbágy, 2015. június 9. 
 
  
 Tarjáni István s.k. 
 polgármester 

 



 
Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzat  Képviselő-testületének  
 

.../2015. (VI. 25.) határozata 
 
 

Biatorbágy, 8800/3 hrsz-ú ingatlan egy részének vételi ajánlatáról 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1. a Biatorbágy 8800/3 hrsz-ú ingatlanból 2560 m2 megvásárlására, 1070 Ft/m2 
áron vételi ajánlatot tesz az ingatlan tulajdonosának, 

2. felhatalmazza a polgármestert, a vételi ajánlat elfogadása esetén az ingatlan 
adás-vételi szerződés aláírására, a jegyzőt az ellenjegyzésre, az ingatlan 
megosztást követően, 

3. a telekalakítási eljárás és az adás-vétel költségét a 2015-ös költségvetés 
tartalék keret terhére biztosítja. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2016. március 31. 
Végrehajtásért felelős: beruházási osztály 
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