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ELŐTERJESZTÉS 
 

Települési ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos módosításokról 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának tulajdonában lévő alábbiak ingatlanok földhivatali 
nyilvántartásban szereplő adatait változtatni szükséges: 
 
1, Biatorbágy 1002/6 hrsz 
Az ingatlan művelési ága: közterület megnevezésű. A művelési ágat megváltoztatni 
szükséges: kivett, beépítetlen terület megnevezésre. Míg ez nem történik meg, addig nem 
kapunk engedélyt a Biai decentrum építésére. 
 
2, Biatorbágy 2667/15 hrsz-ú ingatlan 
A Rozália parkban lévő bevezető út földhivatalnál nyilvántartott művelési ága: szántó 
A művelési ág módosítására van szükség. az új megnevezése: út 
 
3, Biatorbágy 2313/4 hrsz-ú ingatlan 
A vasútállomás melletti terület egy részén parkoló, buszforduló került kialakításra. 
A terület művelési ága: erdő 
A terület megosztása és művelési ág változása szükséges. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és döntésének 
meghozatalára. 
 
Biatorbágy, 2017. szeptember 13. 
 

 Tarjáni István s.k. 
 polgármester 



 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2017. (IX. 28.) határozata 

 
Települési ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos módosításokról 

 
Biatorbágy Város képviselő-testülete megtárgyalta Települési ingatlan-
nyilvántartással kapcsolatos módosításokról szóló előterjesztést és a következő 
határozatot hozza: 
 

1. Elfogadja a Biatorbágy 1002/6 hrsz-ú ingatlan művelési ág változását 
2. Az eljárás során felmerülő költségeket vállalja. 

 
 
 
 
 

Határidő: azonnali 
Felelős: Polgármester, Jegyző 
Végrehajtásért felel: Beruházási Osztály 

 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2017. (IX. 28.) határozata 

 
Települési ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos módosításokról 

 
Biatorbágy Város képviselő-testülete megtárgyalta Települési ingatlan-
nyilvántartással kapcsolatos módosításokról szóló előterjesztést és a következő 
határozatot hozza: 
 

1. Elfogadja a Biatorbágy 2667/15 hrsz-ú ingatlan művelési ág változását 
2. Az eljárás során felmerülő költségeket vállalja. 

 
 
 
 
 

Határidő: azonnali 
Felelős: Polgármester, Jegyző 
Végrehajtásért felel: Beruházási Osztály 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2017. (IX. 28.) határozata 

 
Települési ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos módosításokról 

 
Biatorbágy Város képviselő-testülete megtárgyalta Települési ingatlan-
nyilvántartással kapcsolatos módosításokról szóló előterjesztést és a következő 
határozatot hozza: 
 

1. Elfogadja a Biatorbágy 2313/4 hrsz-ú ingatlan megosztását a 
megvalósult parkoló, buszforduló figyelembe vételével, valamint a változással 
érintett ingatlanrész művelési ágának változását 
2. Az eljárás során felmerülő költségeket vállalja. 
 
 
 

Határidő: azonnali 
Felelős: Polgármester, Jegyző 
Végrehajtásért felel: Beruházási Osztály 

 

 


