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ELŐTERJESZTÉS 
 

Biatorbágy 3403/2 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolásáról 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Nagy Ildikó  alatti lakos) kérelmet nyújtott be a Biatorbágy 
3403/2 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolása tárgyában, melyben a felmerülő költségek 
viselését vállalta. 
 
Az ingatlan az Iharos településrészen található, a Harkály utcában. Biatorbágy Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének Biatorbágy Város helyi építési szabályzatáról és 
szabályozási tervéről szóló 12/2016 (VII.15.) számú rendeletének (HÉSZ) mellékletét képező 
szabályozási terv (SZT) szerint Lke-11 – kertvárosias lakóterület övezeti besorolású.  
 
A Harkály utca felöl az ingatlanok „telek be nem építhető része” található. A telek be nem 
építhető részét kivett, közforgalom elől el nem zárt magán út területként kell kialakítani és az 
ingatlan nyilvántartásban átvezettetni. Kérelmező ezen szabályozásnak eleget tett és a Pest 
Megyei Kormányhivatal Budakeszi Járási Hivatala Földhivatali Osztály 800246-4/2018. 
számú határozatával engedélyezte a telekalakítást. 
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a telekalakítás után kialakuló 
3403/2 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolásának engedélyezése tárgyában hozzon döntést. 
 
 
Biatorbágy, 2018. 05. 16. 
 
 

Tarjáni István s.k. 
         polgármester 

 
 
Melléklet: 
- Tulajdonos kérelme és nyilatkozata 
- 3403 hrsz-ú ingatlan tulajdoni lapja 
- HÉSZ szabályozási tervlap 
- határozati javaslat 
- Földhivatali döntés 
 
 
 
 
Összeállította: Pénzes Katalin 
Ellenőrizte: K. Horváth Mónika 
 
 
 



Határozati Javaslat 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
   /2018. (V. 31.) határozata 

 
Biatorbágy, 3403/2 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolásáról  

 
 
 

Biatorbágy Város képviselő-testülete megtárgyalta a Biatorbágy, 3403/2 hrsz-ú ingatlan 
belterületbe csatolásáról szóló előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 

1. A helyi építési szabályzattal összhangban támogatja a Biatorbágy, 3403/2 hrsz-ú 
ingatlan belterületbe vonását az alábbi feltételekkel: 
- A belterületbe vonási eljárás lefolytatásával, a közművek bevezetésével, a 

csapadékvíz elvezetés rendezésével, a közvilágítás, az útburkolat és a járda 
kiépítésével kapcsolatban az önkormányzatnak költsége nem merülhet fel. 

 
2. Felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó eljárás megindítására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Műszaki osztály 





















Szabályozási terv kivágat 
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