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Vendel parkban parkoló kialakításról 
 
 

A Trans Hungária Kft. (2051 Biatorbágy, Levente utca 1.) nevében Bíró István ügyvezető 
kérelemben fordult Biatorbágy Város Önkormányzatához, hogy az ingatlana előtti – 
Biatorbágy Erdőalja utca 6. – 7777 hrsz.-ú közterületen személygépjármű parkolóhelyeket 
létesíthessen. 
 
Előzmények 
A Trans Hungária Kft. Biatorbágyon az Erdőalja utca 6 hsz.-ú (7798 hrsz.) ingatlanon 
telephely létesítését tervezi, melyhez az előkészítő tervezési munkák megkezdődtek. 
A tervezési, engedélyezési és kivitelezési feladatok során a tulajdonos telken belül a 
beépítéshez (irodaépület és a raktárcsarnok nm szerinti) szükséges parkolóhely 
darabszámot kialakítja, azonban az irodaépülethez érkező ügyfelek rugalmasabb 
kiszolgálására érdekében kérelmezte személygépjármű parkoló kialakítását a közterületen. 
 
A Trans Hungária Kft. 2016. novemberében benyújtott kérelméhez egy helyszínrajzot is 
csatolt, a közterületen tervezet kialakításra vonatkozóan. 
 
A helyszínrajz szerint a 7777 hrsz.-ú Erdőalja utca (zsákutca) területén a 7798 hrsz. ingatlan 
előtt 9 darab ferdeszögű beállóhely kialakítását kérelmezik. 
 
 
Javaslat a parkolóhely kialakítására 
A 7777 hrsz.-ú közterület Biatorbágy Város Önkormányzatának tulajdona.  
 
Közterületen parkolóhelyet kialakítani a gépjármű várakozóhelyek kialakításáról és 
megváltásáról szóló 6/2007. (05.03.) Ör. rendelet (továbbiakban Rendelet) 3. § (2) pontja 
alapján az Önkormányzat jogosult. 
Rendelettől eltérni csak külön megállapodás alapján lehet. 
 
A megállapodásban rögzíteni kell, hogy a 9 db ferde szögű személygépjármű parkolóhelyet a 
Trans Hungária Kft. az alábbi feltételek teljesítése esetén alakíthatja ki: 
 a személygépjármű parkolóhelyeket a Trans Hungária Kft. saját költségén köteles 

terveztetni, engedélyeztetni és kivitelezni, 
 a személygépjármű parkolóhely méretezése során megerősített alépítmény 

tervezése indokolt az esetleges tehergépjármű forgalom miatt, 
 a megépített parkolóhelyeket a Trans Hungária Kft.-nek térítés mentesen az 

Önkormányzat tulajdonába kell adnia. 
 a kiépített parkolóhelyek üzemeltetés (tisztítás, javítás) feltételeit. 

 

A személygépjármű parkolók kialakítását az építési engedélyezési eljáráson kívül a közúti 
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény alapján a közút kezelőjének is jóvá kell hagynia. 
Fent nevezett út közútkezelője Biatorbágy Város Önkormányzata. 



 
Tárgyi létesítmény megépítéséhez a közútkezelői hozzájárulás kiadásának feltétele a Trans 
Hungária Kft. és Biatorbágy Város Önkormányzata között létrejövő megállapodás 
megkötése, melynek részletesen szabályoznia kell a kivitelezés, tulajdon és üzemeltetés 
módját. 

 

Biatorbágy, 2017. január 7. 
 
 
 

Tarjáni István s.k. 
polgármester 

 
  



 
Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2017.(…) Öh. számú 

határozata 

Vendel parkban parkoló kialakításról 
 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Trans Hungária Kft. 
kérelméről szóló előterjesztést. 
A Képviselő-testület döntése alapján felhatalmazza Biatorbágy Város Polgármesterét az 
előterjesztésben szereplő feltételekkel a tárgyalások megkezdésére, és a megállapodás 
megkötésére 

 
 
 
Felelős: polgármester 
 
Határidő: 2017.  
 
 
 
  



 
Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2017.(…) Öh. számú 

határozata 

Vendel parkban parkoló kialakításról 
 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Trans Hungária Kft. 
kérelméről szóló előterjesztést. 
A Képviselő-testület döntése alapján elutasítja a Trans Hungária Kft. kérelmét a 7777. hrsz.-
ú közterületen a személygépjármű parkolóhely létesítése tárgyában. 
 
 
 
Felelős: polgármester 
 
Határidő: 2017.  
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