
 
E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Biatorbágy, 092/2 és 092/3 hrsz-ú ingatlanok művelési ág változásáról 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának tulajdonába lévő 092/2 és 092/3 hrsz-ú ingatlanok 

legelő művelési ágban vannak. Természetben a Forrás utca mellett fekvő területek. Az 

ingatlanok a rendezési tervben a Forrás utca szélesítéséhez kijelölt területek. A Forrás utca 

szélesítésének első lépéseként az ingatlanok művelési ágát „kivett, helyi közút” művelési ágú 

ingatlanokká szükséges átminősíteni. Az ingatlanok teljes területének művelési ág 

változtatásához, „legelő” megnevezésből kivett közúttá való átminősítéséhez Biatorbágy 

Város Önkormányzatának Képviselő-testületi határozata is szükséges, mint tulajdonosi 

hozzájárulás. 

Az ingatlanok végleges funkciója kivett, helyi közút lesz, melyet a Helyi Építési Szabályzat és 

a Szabályozási terv is támogat.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és döntésének 

meghozatalára. 

 

 
Biatorbágy, 2019. szeptember 9. 
         Tarjáni István s.k. 

polgármester 
 
Melléklet: 

- tulajdoni lapok 
- térkép 
- Szabályozási terv kivágat 

 
 
 
 

Készítette: Barsiné Vajk Ágnes 
Ellenőrizte: Simon Ágnes 
 

  

Város Polgármestere 
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a • Telefon: 06 23 310-174/233 mellék  
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu 

  

http://www.biatorbagy/
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Határozati javaslat 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2019 (IX. 26.) határozata 
 

Biatorbágy, 092/2 és 092/3 hrsz-ú ingatlanok művelési ág változásáról 
 
Biatorbágy Város képviselő-testülete megtárgyalta a Biatorbágy, 092/2 és 092/3 hrsz.-ú 
ingatlanok művelési ág változásáról szóló előterjesztést és a következő határozatot 
hozza: 
 

1. A 092/2 hrsz.-ú ingatlan „Legelő” művelési ágának „kivett, helyi közút„ 
művelési ágú területté történő átminősítéshez hozzájárul. 
Az ingatlan további adataiban változás nem történik. 
 
 
 

Határidő: azonnali 
Felelős: Polgármester, Jegyző 
Végrehajtásért felel: Műszaki Osztály 
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Határozati javaslat 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2019 (IX.26.) határozata 
 

Biatorbágy, 092/3 hrsz-ú ingatlan művelési ág változásáról 
 
Biatorbágy Város képviselő-testülete megtárgyalta a Biatorbágy, 092/2 és 092/3 hrsz.-ú 
ingatlanok művelési ág változásáról szóló előterjesztést és a következő határozatot 
hozza: 
 

1. A 092/3 hrsz.-ú ingatlan „Legelő” művelési ágának „kivett, helyi közút„ 
művelési ágú területté történő átminősítéshez hozzájárul. 
Az ingatlan további adataiban változás nem történik. 
 
 
 

Határidő: azonnali 
Felelős: Polgármester, Jegyző 
Végrehajtásért felel: Műszaki Osztály 
 

 



Biatorbágy Szabályozási terv kivágat 

 

 



 

Biatorbágy 092/2 és 092/3 hrsz-ú ingatlanok 
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