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ELŐTERJESZTÉS 
 

Készült: a Biatorbágy, 2217/18 hrsz.-ú ingatlant érintő nyaralóépület lakóépületté 
történő átminősítésének településképi bejelentési eljárásának lefolytatása tárgyában  

 
 
Szűts Zoltán kérelmet nyújtott be a Biatorbágy 2217/2 hrsz.-ú ingatlanon létesített nyaraló 
épület átminősítése tárgyában. 
 
Az ügy előzményeit megvizsgálva megállapítást nyert, hogy a 2217/2 hrsz.-ú ingatlanon 
Szűts Zoltán nagyszülője nyaraló épületet létesített az 1970-es években.  
Az 1990-es években feltételezhetően a közművesítések érdekében az Ország út ezen 
oldalán egy telekalakítás történt és 2217/18-as helyrajzi számmal 97 m2-es „kivett 
beépítetlen terület” művelési ágú terület az Önkormányzat tulajdonába került.  
Sajnálatos módon a telekalakításról nem áll rendelkezésre egyéb ügyirat ezen tárgyban. 
(A Pest Megyei Kormány Hivatal Budakeszi Járási Hivatalát megkértem az előzetes iratok 
megkeresésére, de válasz még nem érkezett.) 
Szűts Zoltán (apa) 2000-ben kérte a meglévő nyaralóépület bővítését és az építmény 
elkészülte után 2658/2001. számmal kiadásra került a használatbavételi engedély. 
Az épület feltüntetése nem történt meg. Az ingatlant fia Szűts Zoltán örökölte. Ő kérvényezte 
a meglévő nyaraló épület átminősítését. 
A 12/2016.(VII.15.) önkormányzati rendelet és az ahhoz tartozó szabályozási terv szerint az 
Ország úttal határos 2217/18 hrsz.-ú telek ugyanolyan övezeti besorolást kapott, mint a 
2217/2 hrsz.-ú  telek: Vt-11-es jelű „településközponti vegyes terület” övezeti besorolású. 
Szabályozási vonallal nem érintett terület. 
Kérelmező elmondása alapján a 2217/18 hrsz.-ú területen vannak a 2217/2 hrsz.-ú ingatlan 
közmű bekötései és ez utóbbi Ország út felöli kerítése a 2217/18 hrsz.-ú ingatlan Ország út 
felöli telekhatárán van. Gyakorlatilag a 2217/18 hrsz.-ú területet jelenleg is használja Szűts 
Zoltán.  
Rumi Imre főépítész javasolta a terület megvásárlását, mivel arra településrendezési- illetve 
szabályozási vonal nem vonatkozik. 
A 2217/18 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan értékbecslést kért a Hivatal, de annak eredménye 
a jövőben válik elérhetővé. 
 
A 2217/2 hrsz.-ú ingatlanon álló nyaralóépület átminősítése lakóépületté tárgyában 
szükséges döntést hozni. Hozzájárul-e az Önkormányzat az átminősítéshez anélkül, hogy a 
2217/18 hrsz.-ú ingatlan rendezésre kerülne, vagy az épület átminősítése csak a 2217/18 
hrsz.-ú jelenleg is használt ingatlanrész megvásárlása után lehetséges. 
( A 2217/18 hrsz.-ú ingatlan értékbecslése megkezdődött). 
 
Biatorbágy, 2019. 06. 05. 
 
 

Tarjáni István s.k. 
         polgármester 
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Melléklet: 
- kérelem 
- 2217/18 és 2217/2  hrsz.-ú ingatlan tulajdoni lapja 
- HÉSZ szabályozási tervlap 
- építési engedély 
- használatbavételi engedély 
 - tervrajzok 
 
- határozati javaslat 
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Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Képviselő-testületének 
…/2019. (VI. 27.) határozata 

 
Szűts Zoltán kérelme a Biatorbágy 2217/2 hrsz.-ú ingatlanon meglévő 

nyaralóépület átminősítéséről 
 
 
 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta és a helyi építési 
szabályzattal összhangban támogatja a 2217/2 hrsz.-ú ingatlanon meglévő 
nyaralóépület átminősítését lakóépületté a következő feltétellel:  
  
 1., A 2217/2 és 2217/18 hrsz.-ú ingatlanon álló nyaralóépület épület 
átminősítése csak a  2217/18 hrsz.-ú telek megvásárlása után lehetséges. 
 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó szerződések 
megkötésére. 
 
Egyben felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felel: Műszaki Osztály 
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