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Előterjesztés 
 

Biatorbágy 3155 hrsz-ú ingatlan kisajátítására- illetve vételére vonatkozó kérelméről 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kiss Anikó, . szám alatti lakos, mint a Biatorbágy, 3155 és 
3158 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa valamint Fehér János, aki a Biatorbágy,  ingatlan 
tulajdonosa, kérelmet nyújtottak be a Biatorbágy 3155 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó kisajátítás, vétel, 
épület bontás és útépítés tárgyában. 
 
Kiss Anikó tulajdonos 2017. nov. 07-én iktatott kérelmében az Önkormányzat részére felkínálja a 
3155 hrsz-ú ingatlant közcélú út- és vízhálózat kiépítés céljára anyagi ellentérítés vagy csere 
ingatlan felajánlása ellenében. Fehér János 2017. nov. 16-i keltezésű levelében szintén kérte a 
3155 hrsz-ú terület útként történő kialakítását. 
 
A területrésszel kapcsolatosan a következők kerültek megállapításra: 
 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016. (VII. 15.) helyi építési 
szabályzatról szóló rendelete és a szabályozási tervlap szerint a 3155 hrsz-ú ingatlan közlekedési 
területként lett jelölve a 3158 és 3157 hrsz-ú ingatlanok megközelítése, közművesítése céljából. 
 
Valójában a közlekedési területként jelölt 3155 hrsz-ú területrészt nem szükséges teljes hosszában 
kialakítani, mivel az csak két ingatlan megközelítését szolgálná. Elegendő lenne a 3157 hrsz-ú 
ingatlan megközelítése céljából 3,0 m széles területsáv biztosítása és a 3155 hrsz-ú ingatlan 
fennmaradó területrésze a 3158 hrsz-ú ingatlanhoz csatolható lenne. Ezáltal teljesül a HÉSZ 
szerinti szabályozás és a tárgyi ingatlanok önálló megközelítése. 
 
Rumi Imre főépítész véleménye: „Jelenlegi HÉSZ szerint az érintett telekrész (3155 hrsz) 
közterületnek nem tervezett. Valójában nincs rá szükség, mert magánútként is kialakítható.”  
 
Fentiek alapján a 3155 hrsz-ú területrész Önkormányzat általi kisajátítását nem javaslom, mivel a 
magánszemélyek által kezdeményezett telekalakítási eljárás keretében a HÉSZ szerinti 
szabályozás is megvalósítható. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy az előterjesztésben részletezett ingatlanok ügyét 
megtárgyalni szíveskedjen. 
 
Biatorbágy, 2018. január 8. 
 
       Tarjáni István s.k. 
          polgármester 
 
Mellékletek: 

- Szüretelők útja geodéziai felmérése 
- térkép kivonat 

http://www.biatorbagy.hu/


Határozati javaslat 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
…/2018. (I. 25.) határozata 

 
Biatorbágy, 3155 hrsz-ú ingatlan kisajátítására- illetve vételére vonatkozó kérelméről 

 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a ”Biatorbágy, 3155 hrsz-ú ingatlan 
kisajátítására- illetve vételére vonatkozó kérelméről” szóló előterjesztést megtárgyalta, a 
Biatorbágy, 3155 hrsz-ú ingatlan helyi építési szabályzat szerint közterületként történő 
kiszabályozását „kivett, közforgalom számára megnyitott magánút”-ként történő kialakítását 
támogatja. Ugyanezen területrész felajánlását köszönettel veszi, azonban tulajdonként nem kívánja 
megvásárolni. 
 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Műszaki osztály 
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