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ELŐTERJESZTÉS 
 

Biatorbágy 3718, 6715 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonásáról  
 
Walter László ) valamint 
Walter Géza  tulajdonosok kérelmet 
nyújtottak be a Biatorbágy, 6715 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolása tárgyában. 
 
Az ingatlan a Biatorbágy, Lejtő utcában található. 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016. (VII.15.) önkormányzati 
rendelete alapján a tárgyi ingatlan Lke-8 jelű építési övezetbe tartozik. A Lejtő utca 10 m 
szélességűre történő kiszabályozása céljából a tárgyi ingatlan (Lejtő utcával határos) 
közterület felé eső oldalán jelölt „telek be nem építhető része” területet mint „közforgalom 
számára megnyitott magánút” művelési ágú területként kell kialakítani. 
 
Kovács Tamás Ózd, Gömöri út 11/A. 1/3. tulajdonos kérelmet nyújtott be a Biatorbágy 3718 
hrsz-ú ingatlan belterületbe vonására. 
 
Az ingatlan a Füzes köz 4. szám alatt található. 
 
/A rendelet 19.§ (6) bekezdés szerint: a telek be nem építhető részét telekalakítás során az 
Önkormányzat részére átadhatja közterület céljára.”/ 
 
Az ingatlan tulajdonosának kezdeményezése alapján a HÉSZ figyelembevételével a 
Képviselő-testület dönt a belterületbe vonásról, majd ennek alapján kérhető a földhivatali 
hatósági eljárás lefolytatása. 
 
A kialakult gyakorlat szerint a belterületbe vonás feltétele, hogy az eljárás lefolytatásával és 
az út illetve közművek esetleges utólagos kiépítésével kapcsolatban az önkormányzatnak 
költsége nem merülhet fel. 
 
Kérelmezők vállalták, hogy a kiszabályozást elvégzi és a felmerülő költségek fizetését 
vállalja. 
 
Fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testület állásfoglalását. 
 
Biatorbágy, 2017. 03. 14. 
 

Tarjáni István s.k. 
         polgármester 

 
 
Melléklet: 
- Tulajdonosok kérelme és nyilatkozata 
- 6715 hrsz-ú ingatlan tulajdoni lapja 
- HÉSz szabályozási tervlap 
- Telekalakítási helyszínrajz 
- Határozati javaslat 
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I. Határozati javaslat 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 …/2017. (III. 30.) határozata 

 
Biatorbágy, 6715 és 6718 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonásáról 

 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta és a helyi építési 
szabályzattal összhangban támogatja a 6715 és 6718 hrsz-ú ingatlanok belterületbe 
csatolását az alábbi feltételekkel: 
 

1. A Lejtő utca 10 m szélességű kiszabályozása céljából az ingatlanok közterülettel 
határos „telek be nem építhető része” jelölésű telekrészét „kivett, közforgalom elől el 
nem zárt magán út” területként kell kialakítani és az ingatlan nyilvántartásba 
bejegyeztetni.  

 
2. A belterületbe vonási eljárás lefolytatásával, a közművek bevezetésével a 

csapadékvíz elvezetés rendezésével, a közvilágítás, járda és az útburkolat 
kiépítésével kapcsolatban az önkormányzatnak költsége nem merülhet fel. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó eljárások megindítására. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Építési Pont 
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II. Határozati javaslat 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 …/2017. (III. 30.) határozata 

 
Biatorbágy, 3718 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról  

 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta és a helyi építési 
szabályzattal összhangban támogatja a 3718 hrsz-ú ingatlanok belterületbe csatolását az 
alábbi feltételekkel: 
 

1. A Füzes köz kiszabályozása céljából az ingatlanok közterülettel határos „telek be 
nem építhető része” jelölésű telekrészét „kivett, közforgalom elől el nem zárt magán 
út” területként kell kialakítani és az ingatlan nyilvántartásba bejegyeztetni.  

 
2. A belterületbe vonási eljárás lefolytatásával, a közművek bevezetésével a 

csapadékvíz elvezetés rendezésével, a közvilágítás, járda és az útburkolat 
kiépítésével kapcsolatban az önkormányzatnak költsége nem merülhet fel. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó eljárások megindítására. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Építési Pont 
 












	eloterjesztes
	kérelmek
	tulajdonilapok
	HESZ_kivonat



