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Előterjesztés 
 

Biatorbágy 3623 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Holczer József, alatti lakos, kérelmet nyújtott be a Biatorbágy 
3623 hrsz-ú ingatlan telekalakításának előzetes szakhatósági nyilatkozat kiadása tárgyában. 
 
A tárgyi ingatlan az Iharos településrészen található az Iharos út és Naphegy köz között. 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016. (VII. 15.) önkormányzati 
rendelete alapján a tárgyi ingatlan az Lke-5-ös jelű építési övezetbe tartozik. Az ingatlan Naphegy 
köz felőli részén a közterület 10,5 m szélességre történő kiszabályozásához 24 m2 nagyságú 
„kivett, közforgalom elől el nem zárt magánút” művelési ágú terület kerül kialakításra. 
 
A 3623 hrsz-ú ingatlan megosztás után kialakuló 3623/2 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolása 
valamint a 3623/1 „kivett közforgalom számára megnyitott magánút” művelési ágú terület 
ajándékként történő elfogadása tárgyában szükséges döntést hozni. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy az előterjesztésben ingatlan ügyét megtárgyalni 
szíveskedjen. 
 
Biatorbágy, 2018. január 8. 
 
       Tarjáni István s.k. 
          polgármester 
 
Mellékletek: 
- 3623 hrsz-ú ingatlan tulajdoni lapja 
- HÉSz szabályozási tervlap 
- Telekalakítási helyszínrajz 
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Határozati javaslat 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

…/2018. (I. 25.) határozata 
 

Biatorbágy 3623 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról 
 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete a ”Biatorbágy, 3623 hrsz-ú ingatlan 
belterületbe vonásáról” szóló előterjesztést megtárgyalta és a helyi építési szabályzattal 
összhangban támogatja a 3623 hrsz-ú (telekalakítás után: 3623/2 hrsz) ingatlan belterületbe 
vonásáról az alábbi feltételekkel: 
 

1.) A Helyi Építési Szabályzat a Naphegy köz 10,5 m útszélességre történő kiszabályozását 
irányozza elő. A helyi építési szabálynak megfelelően a 3623 hrsz-ú ingatlanból 
kiszabályozott 3623/1 hrsz-ú „kivett közforgalom előtt megnyitott magánút” területrész az 
Önkormányzat számára térítésmentesen kerül átadásra közcélú felhasználásra. 
 

2.) Az eljárás lefolytatásával, a közművek bevezetésével a csapadékvíz elvezetés 
rendezésével, a közvilágítás, járda és az útburkolat kiépítésével kapcsolatban az 
önkormányzatnak költsége nem merülhet fel. 
 

3.) A Képviselő-testület a 3623 hrsz-ú ingatlanból kiszabályozott 3623/1 hrsz-ú „kivett 
közforgalom előtt megnyitott magánút” művelési ágú területrészt ajándékként elfogadja. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó szerződések megkötésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Műszaki Osztály 
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