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ELŐTERJESZTÉS 

 
Készült: Biatorbágy, 3676 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi szándék elbírálása tárgyában  

 
 
Zétényi Dóra kérelmet nyújtott be a Biatorbágy 3676 hrsz.-ú ingatlan megvásárlásának szándéka 
tárgyában. Kérelmében előadta, hogy a tárgyi ingatlant kb. 10 éve műveli.  
 
Korábban már döntött Biatorbágy Város Képviselő-testülete 6/2009.(02. 26.) Öh. számú határozata 
a Biatorbágy 3675 és 3676 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséről, mely a 
következő volt: 
 
„Zétényi Dóra Biatorbágy,  hrsz. alatti lakos vételi szándékot nyújtott be az 
Önkormányzat tulajdonát képező Biatorbágy 3675 és 3676 hrsz.-ú ingatlanokra. 
 
1. Biatorbágy Város Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában levő Biatorbágy, 
3675 hrsz.-ú és 3676 hrsz.-ú ingatlanokat elidegenítésre kijelöli. A Biatorbágy, 3675 hrsz. 
ingatlan eladási árát 1.135.110 Ft-ban, a Biatorbágy 3676 hrsz. ingatlan eladási árát 1.216.906 Ft-
ban határozza meg. 
Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatos ügyvédi költség a vevőt terheli. 
 
2. A Képviselő-testület az ingatlanok vevőjéül Zétényi Dóra Biatorbágy, .- ú 
lakost jelöli ki. 
 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó szerződések aláírására.” 
 
Zétényi Dóra kérelmében elmondja, hogy a 3675 hrsz.-ú ingatlant akkor meg tudta vásárolni, de a 
3676 hrsz.-ú ingatlan megvásárlására most nyílt lehetősége. 
 
A tárgyi ingatlan az Iharos településrészen található a Berkenye utcában. 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016. (VII.15.) önkormányzati 
rendelete alapján a tárgyi ingatlan az Mk-1-es jelű építési övezetbe tartozik, zártkerti ingatlan és a 
település külterületén fekszik. 
Az értékbecslés alapján az ingatlan értéke 2.150.000.- Ft + ÁFA. 
 
A 3676 hrsz.-ú ingatlan elidegenítése tárgyában szükséges döntést hozni. 
 
Biatorbágy, 2019. 11. 06. 

Tarjáni István s.k. 
         polgármester 

Melléklet: 
- 3676  hrsz.-ú ingatlan tulajdoni lapja 
- HÉSz szabályozási tervlap 
- Határozati javaslat 
- Kérelem 
- Értékbecslési szakvélemény 
 
 
Készítette:  Pénzes Katalin – Műszaki Osztály 
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„A” határozati javaslat 

Biatorbágy Város Képviselő-testületének 
…/2019. (XI. 28.) határozata 

 
Biatorbágy, 3676 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó vételi szándék elbírálása  

  
 

 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja Zétényi Dóra Biatorbágy, 
3676 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó vételi szándékát. Az ingatlant 2.150.000.- Ft  + ÁFA 
megfizetésével értékesíti Kérelmező részére. A felmerülő költségek a kérelmezőt terhelik. 
Egyben felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felel: Műszaki Osztály 
 

„B” határozati javaslat 

Biatorbágy Város Képviselő-testületének 
…/2019. (XI. 28.) határozata 

 
Biatorbágy, 3676 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó vételi szándék elbírálása  

  
 

 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta és elutasítja Zétényi Dóra Biatorbágy, 
3676 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó vételi szándékát. Az ingatlan értékesítéséhez nem járul 
hozzá. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felel: Műszaki Osztály 
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