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Előterjesztés 
 

a Katalin-hegy 041 hrsz.-ú közterület egy részének használatára vonatkozó kérelemről 
 
 
 
Tisztelt Képviselő Testület! 
 
 
A Biatorbágy, Katalin úton (041 hrsz.) egy 40x12 méteres terület használatára érkezett 

önkormányzatunkhoz megkeresés. Az érintett terület a Katalin útnak a 2606/01 hrsz.-ú 

ingatlannal szemközti részén található. A használat célja ömlesztett építési anyagok 

tárolása. 

A területet jelenleg sajnos többen is illegális lerakóként használják. Kérelmező a terület 

használatáért ellentételezésül vállalja annak rendezését, folyamatos karbantartását, valamint 

a hulladék elszállítását.  

A jelenleg hatályos helyi építési szabályzatunk az érintett területet Üh-1 övezetbe sorolja, az 

elfogadás előtt álló új HÉSZ pedig Gksz-1 építési övezetbe. Mindkét építési szabályzat pont 

a kérelmezett területtől indulóan feltáró utat tervez a szemben lévő területre. Álláspontunk 

szerint nem javasolt a kérelem által érintett terület használatát ily módon engedélyezni, mert 

a Katalin út ezen területén jól értékesíthető építési telkeket alakíthatunk ki. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és döntésének 

meghozatalára. 

 
Biatorbágy, 2019. január 15. 
 
 
 

Tarjáni István s.k. 
polgármester 

 
Készítette: Váczi András 
Ellenőrizte: Horváth Mónika 

 
  



 
„A” 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2019. (I.31.) határozata 
 

a Katalin-hegy 041 hrsz.-ú közterület használatára vonatkozó kérelemről 
 

Biatorbágy Város képviselő-testülete megtárgyalta a Katalin-hegy 041 hrsz.-ú közterület egy 
részének használatára vonatkozó kérelemről szóló előterjesztést és a következő határozatot 
hozza: 
 

1. Támogatja a kérelmet, és használatba adja Kérelmezőnek a Biatorbágy 041 

hrsz.-ú ingatlanon a 2606/01 hrsz.-ú ingatlannal szemközti oldalon a 40x12 

méteres terület ömlesztett építési anyag tárolására. 

2. A használatba adás feltétele, hogy Kérelmező az érintett területet megfelelően 

körbekerítse, és azt a közvetlen környezetével együtt folyamatosan karbantartsa. 

3. Felhatalmazza Polgármestert a használatba adáshoz szükséges szerződés 

megkötésére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felel: Műszaki Osztály 
  



 
„B” 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2019 (I.31.) határozata 
 

a Katalin-hegy 041 hrsz.-ú közterület használatára vonatkozó kérelemről 
 

Biatorbágy Város képviselő-testülete megtárgyalta a Katalin-hegy 041 hrsz.-ú közterület egy 
részének használatára vonatkozó kérelemről szóló előterjesztést és a következő határozatot 
hozza: 
 

1. Nem támogatja az érintett terület Kérelmező részére történő használatba adását. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felel: Műszaki Osztály 
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