
 
E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
A Biatorbágy 2313/6 hrsz-ú ingatlan művelési ág megváltoztatásáról és a Biatorbágy 

2313/6, 1987/1 hrsz-ú ingatlanok megosztásáról 
 
 
Az Állomás utca területe 3 földrészleten fekszik, a 1987/1, a 2058/3 és a 2313/6 hrsz-ú 

ingatlanokon. A 2058/3 hrsz-ú ingatlanban résztulajdonos az Önkormányzatnak, a 1987/1 és 

a 2313/6 hrsz-ú ingatlanok pedig teljes egészében Önkormányzati tulajdonban vannak. 

Szeretnénk rendezni a jogi és a természetben kialakult állapotot, ezért megkerestük a 

társtulajdonosokat. A feladatok sorát a 2313/6 és a 2058/3 hrsz-ú ingatlanok művelési 

ágának megváltoztatásával kell kezdeni. 

 

1. A 2313/6 hrsz-ú ingatlan művelési ága szántó. Az ingatlan teljes területének művelési 

ág változtatásához, „szántó” megnevezésből „kivett közúttá” való átminősítéséhez 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi határozata is szükséges, 

mint tulajdonosi hozzájárulás. 

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

a Szabályozási terv is támogat.  

 

2. Amint a művelési ágak megváltoztatásának folyamata lezárult, a 1987/1 és a 2313/6 

hrsz-ú ingatlanok megosztása következik, a mellékelt vázrajzok alapján.  

 

A 1987/1 hrsz-ú ingatlan két részre oszlik, a kialakuló új földrészletek a  1987/7 hrsz, 202 m2 

és a 1987/8 hrsz, 8678 m2 nagyságú területek. 

 

A 2313/6 hrsz-ú ingatlan megosztást követően 2313/21 hrsz, 25 m2 és 2313/22 hrsz, 502 

m2 nagyságú területek lesznek. 

 

A 1987/7 hrsz és a 2313/21 hrsz-ú ingatlanok az önkormányzati törzsvagyonból való 

kivonást követően a 2058/3 hrsz-ú ingatlanhoz kerülnek hozzácsatolásra. Az így „átadott” 

227 m2 az ingatlan túlsó végén elvételre kerül. 
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A 2058/3 hrsz-ú ingatlan megosztásra kerül a tulajdoni hányadok alapján, a kialakuló új 

ingatlanok úgy alakulnak, hogy a tulajdonostársak területe 664 m2, az önkormányzat 

tulajdonába kerülő terület 2277 m2. Erről a végleges telekalakításról még nem készült 

változási vázrajz, a mellékelt ábra mutatja a végleges állapotot. 

 

Javaslom, hogy a hosszadalmas, több procedúrával járó feladatot kezdjük meg, kerüljön jogi 

rendezésre az Állomás utca. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és döntésének 

meghozatalára. 

 

A földhivatali eljárás miatt szükséges az egyes ingatlanok, és eljárás típusok esetében külön 

határozatot hozni. 

 
Biatorbágy, 2019. március 11. 
         Tarjáni István s.k. 

polgármester 
 
Melléklet: 

- tulajdoni lapok 2058/3, 2313/6 és 1987/1 hrsz 
- változási vázrajz 1987/1 megosztásáról 
- változási vázrajz a 2313/6 hrsz-ú ingatlan megosztásáról 
- vázlat a kialakuló végleges állapotról 

 
 
 

Készítette: Barsiné Vajk Ágnes 
Ellenőrizte: Horváth Mónika 
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Határozati javaslat 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2019. (III. 28.) határozata 
 

A Biatorbágy 2313/6 hrsz-ú ingatlan művelési ág megváltoztatásáról és a Biatorbágy 
2313/6, 1987/1 hrsz-ú ingatlanok megosztásáról 

 
Biatorbágy Város képviselő-testülete megtárgyalta a Biatorbágy, 2313/6 hrsz-ú 
ingatlan művelési ágának megváltoztatásáról szóló előterjesztést és a következő 
határozatot hozza: 
 

1. A 2313/6 hrsz-ú ingatlan „Szántó” művelési ágának „kivett, 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. (III. 28.) határozata 
 

A Biatorbágy 2313/6 hrsz-ú ingatlan művelési ág megváltoztatásáról és a Biatorbágy 
2313/6, 1987/1 hrsz-ú ingatlanok megosztásáról 

 
Biatorbágy Város képviselő-testülete megtárgyalta a Biatorbágy, 2313/6 hrsz-ú 
ingatlan művelési ágának megváltoztatásáról és a Biatorbágy 2313/6, 1987/1 hrsz-ú 
ingatlanok megosztásáról szóló előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 

1. A 2313/6 hrsz-ú ingatlan megosztásához a mellékelt változási vázrajz alapján 
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. (III. 28.) határozata 
 

A Biatorbágy 2313/6 hrsz-ú ingatlan művelési ág megváltoztatásáról és a Biatorbágy 
2313/6, 1987/1 hrsz-ú ingatlanok megosztásáról 

 
Biatorbágy Város képviselő-testülete megtárgyalta a Biatorbágy, 2313/6 hrsz-ú 
ingatlan művelési ágának megváltoztatásáról és a Biatorbágy 2313/6, 1987/1 hrsz-ú 
ingatlanok megosztásáról szóló előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 

1. A 1987/1 hrsz-ú ingatlan megosztásához a mellékelt változási vázrajz alapján 
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. (III. 28.) határozata 
 

A Biatorbágy 2313/6 hrsz-ú ingatlan művelési ág megváltoztatásáról és a Biatorbágy 
2313/6, 1987/1 hrsz-ú ingatlanok megosztásáról 

 
Biatorbágy Város képviselő-testülete megtárgyalta a Biatorbágy, 2313/6 hrsz-ú 
ingatlan művelési ágának megváltoztatásáról és a Biatorbágy 2313/6, 1987/1 hrsz-ú 
ingatlanok megosztásáról szóló előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 

1. A 1987/7 hrsz-ú és a 2313/21 hrsz-ú ingatlanok megosztásához a 10/2019 és 
a 11/2019 munkaszámú, Terra-Vox Bt. által készített változási vázrajzok 
alapján hozzájárul. 
 

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

…/2019. (III. 28.) határozata 
 

A Biatorbágy 2313/6 hrsz-ú ingatlan művelési ág megváltoztatásáról és a Biatorbágy 
2313/6, 1987/1 hrsz-ú ingatlanok megosztásáról 

 
Biatorbágy Város képviselő-testülete megtárgyalta a Biatorbágy, 2313/6 hrsz-ú 
ingatlan művelési ágának megváltoztatásáról és a Biatorbágy 2313/6, 1987/1 hrsz-ú 
ingatlanok megosztásáról szóló előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 

1. A 1987/7 hrsz-ú, a 2058/3 és a 2313/21 hrsz-ú ingatlanok telekcsoport 
újraosztásához hozzájárul. 
 
 

Határidő: azonnali 
Felelős: Polgármester, Jegyző 
Végrehajtásért felel: Műszaki Osztály 
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Vázlat a 1987/1, 2058/3 és a 2313/6 hrsz-ú ingatlanok változásáról 

 

 

 

 

 

 



 

Vázlat a 1987/1, 2058/3 és a 2313/6 hrsz-ú ingatlanok változásáról 

 

 

1987/7 

1987/8 

2313/7 2313/8 

Tervezett telekhatár 
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