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ELŐTERJESZTÉS 

 
Kék Ház Kft. kérelme a Pátyi út 1988/1 hrsz-ú ingatlanhoz kapcsolandó közterületi 

ingatlanrész megvételére 
 
Tisztelt Képviselő-Testület! 
 
A Kék Ház Kft. képviselője Dudics Zsuzsanna kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, hogy 
a tulajdonában álló, Biatorbágy, Pátyi u. 37. 1988/1 hrsz-ú ingatlanhoz, a 2001 hrsz-ú 
Önkormányzati tulajdonú, Raktár utca megnevezésű – közterület besorolású - ingatlanból 
86,495 m2 nagyságú területet kíván megvásárolni majd hozzácsatolni. 

 
A mellékelt térképek és a helyszíni szemle alapján megállapítható, hogy a kérelem 
elfogadható. A Raktár utca (2001 hrsz-ú) 86,495 m2 nagyságú ingatlanrészének eladásával 
a fennmaradó területrészen az OTÉK előírásainak megfelelően 12 méter szélességű hely 
marad a közterület számára. 
Az Orgona utca és Raktár utca útépítési tervdokumentációján piros színnel ábrázoltuk a 
kérelmező tulajdonában lévő ingatlant, kék színnel az Önkormányzati tulajdonú, 
megvásárolni kívánt ingatlanrészt. Mind a csapadékvíz elvezetési helyszínrajzon, mind az 
útépítési helyszínrajzon látható, hogy az ingatlanrész értékesítésével a közterületi funkciók 
nem sérülnek, tehát a kérelmező által kért telekalakításnak sem műszaki sem jogi akadálya 
nincs. 
 
Az ingatlanok telekhatár rendezéséhez a Képviselő-testület jóváhagyása, a 
Településszerkezeti és Településrendezési tervek módosítása, a forgalomképtelen vagyon 
forgalomképessé nyilvánítása szükséges, melyek alapján a Raktár utcában húzódó – 
közterületet kiszabályozó - szabályozási vonalat az új, kialakítandó telekhatárra 
módosíthatjuk. A földhivatali ingatlan-nyilvántartási átvezetési eljáráshoz változási vázrajzot 
szükséges készíttetni. Ezen szükséges eljárások teljes költségét javaslom kérelmezőre 
terhelni.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, döntésének 
meghozatalára. 
 
Biatorbágy, 2018. március 14. 
 

 Tarjáni István s.k. 
 polgármester 
 

Melléklet: 
- Kék Ház Kft. kérelme 
- területlehatárolás 
- útépítési helyszínrajz 
- vízelvezetési helyszínrajz 
- fotók 



 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2018 (III.29.) határozata 

 

Kék Ház Kft. kérelme a Pátyi út 1988/1 hrsz-ú ingatlanhoz kapcsolandó közterületi 
ingatlanrész megvételére 

 
Biatorbágy Város képviselő-testülete megtárgyalta a Kék Ház Kft. kérelme a Pátyi út 1988/1 
hrsz-ú ingatlanhoz kapcsolandó közterületi ingatlanrész megvételére vonatkozó 
előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 

1. hozzájárulását adja a 2001 hrsz-ú, természetben Raktár utca megnevezésű 

ingatlanból 86,495 m2 területű ingatlanrész értékesítéséhez, a forgalomképtelen 

önkormányzati vagyon 86,495 m2 területének forgalomképessé nyilvánításához, 

valamint a településszerkezeti eszközök (TSZT, HÉSZ) szükséges 

módosításához. 

2. Felkéri a Polgármestert az egyeztető tárgyalások lefolytatására 

3. A felmerülő költségeket kérelmezőre terheli. 

 

 

Határidő: 2018. június 30. 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

Végrehajtásért felel: Műszaki Osztály, Szervezési Osztály 
































