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                                               Iktatószám: Sz-77/1/218 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Településfejlesztési 

Bizottsága 2018. január 16. napján 16:00-kor a Városházán megtartott munkaterven kívüli 

rendkívüli nyílt üléséről. 

Jelen vannak: 

Kecskés László bizottság elnöke 

Sólyomvári Béla bizottsági tag 

Balázs Hegedűs Zoltán bizottsági tag 

Cserei Zsolt bizottsági tag 

 

dr. Kovács András jegyző 

dr. Szabó Ferenc aljegyző 

dr. Hajdu Boglárka jegyzőkönyvvezető 

Szakadáti László alpolgármester 

 

Kecskés László:  

Köszönti a bizottság tagjait, a hivatal dolgozóit a településfejlesztési bizottság ülésén. 

Megállapítja, hogy a bizottság tagjai közül 3 fő jelen van, a bizottság határozatképes. Felkéri 

Balázs Hegedűs Zoltánt a jegyzőkönyv hitelesítésére, aki azt elfogadja. A napirendi pontok közül 

a 2-es, 4-es, 6-os számú kerüljön levételre, illetve a napirendi pontok tárgyalását a zárt ülésre 

tartozó napirendi pontokkal kezdik.  

 

Kecskés László: További kérés, kérdés nem lévén, felteszi szavazásra a napirendet: 

 

Szavazás:  

 

A bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúan (3 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) elfogadta 

a napirendet. 

 

Napirend: 

Város Képviselő-testülete 

Településfejlesztési Bizottság 

2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a • Telefon: 06 23 310-

174/244 • Fax: 06 23 310-135 

E-mail: hivatal@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu 
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1) Biatorbágy 3623 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról 

2) Beszámoló a Településfejlesztési Bizottság 2017. évi működéséről 

3) A közterület-felügyelet működéséről 

4) Biatorbágy 452 hrsz-ú ingatlan megosztásáról 

5) Biatorbágy 09/2, 09/3, 09/4, 09/5, 09/6, 09/7 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonásáról 

6) Biatorbágy, Viadukt alatti körforgalom területének hivatalos ingatlannyilvántartási 

átvezetéséhez szükséges tulajdonosi szándéknyilatkozatról 

7) Önkormányzati ingatlanok bérleti szerződéseinek felülvizsgálatáról 

8) A Biatorbágy 269-273 hrsz-ú ingatlanokat érintő telepítési tanulmányterv HÉSZ 

módosítás iránti kérelemről 

9) A Biatorbágy 2213 hrsz-ú ingatlant érintő telepítési tanulmányterv HÉSZ módosítás iránti 

kérelemről 

10) A Biatorbágy 3155 hrsz-ú ingatlan HÉSZ szerinti út kialakítás, illetve kisajátítás iránti 

kérelemről 

11) A Biatorbágy 7724/66 hrsz-ú ingatlant érintő telepítési tanulmányterv HÉSZ módosítás 

iránti kérelemről 

12) Biatorbágy 092/1 hrsz-ú állami tulajdonú ingatlan megvásárlásáról 

13) Tájékoztató a „Biatorbágy Sándor-Metternich Kastély B ütem – iskolabővítés – 

sportcsarnok és kiszolgáló egységei” közbeszerzési eljárás eredményéről 

14) Állati hulladék ártalmatlanítására, kóbor állatok begyűjtésére kiírt pályázat elbírálásáról – 

ZÁRT 

15) Biatorbágy, Gárdonyi köz 2., 186 hrsz-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázatról - ZÁRT 

16) Biatorbágy 204/1 hrsz-ú (Nagy utca 22.) ingatlan résztulajdon értékesítéséről, illetve 

egyéb fejlesztéséről – ZÁRT  

17) Biatorbágy 9255 hrsz-ú (József Attila utca, volt 02/18 hrsz-ú) ingatlan értékesítésével 

vagy egyéb fejlesztésével kapcsolatos döntésről – ZÁRT  

 

Kecskés László: A napirend pontok tárgyalása előtt az új Műszaki Osztályvezető 
bemutatkozását hallgassa meg a bizottság: 
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Horváth Mónika: Üdvözöl minden hizottsági tagot. Építészmérnök végzettségű, 1995 óta a 
dolgozik a szakmájában, sok szegmensét megismerte. Volt tervező, városrendező, 
építésztervező, beruházó, kivitelező a Strabag égisze alatt. Az elmúlt 12 éve pedig 
építéshatósági és építésfelügyeleti hatósági jogkörben dolgozik, kezdetben Pátyon, madjz az 
Érdi Járási Hivatal építésfelügyeleti és építési osztályán dolgozott, az utóbbi két évben 
csoportvezetőként, osztályvezető -helyettesként. 

 

1) Biatorbágy 3623 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról 

 

Kecskés László: További észrevétel, hozzászólás nem lévén, alábbi határozati javaslatot teszi 

fel szavazásra. 

 

Szavazás:  

 

A bizottság 3 igen egybehangzó szavazat (3 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) 

mellett az alábbi határozatot hozta:  

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete Településfejlesztési Bizottságának 

 
5/2018. (I. 16.) határozata 

 
Biatorbágy 3623 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról 

 
 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete Településfejlesztési Bizottsága a 
”Biatorbágy, 3623 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról” szóló előterjesztés tekintetében a helyi 
építési szabályzattal összhangban támogatni javasolja a képviselő-testület felé a 3623 hrsz-ú 
(telekalakítás után: 3623/2 hrsz) ingatlan belterületbe vonásáról az alábbi feltételekkel: 
 

1.) A Helyi Építési Szabályzat a Naphegy köz 10,5 m útszélességre történő kiszabályozását 
irányozza elő. A helyi építési szabálynak megfelelően a 3623 hrsz-ú ingatlanból 
kiszabályozott 3623/1 hrsz-ú „kivett közforgalom előtt megnyitott magánút” területrész az 
Önkormányzat számára térítésmentesen kerül átadásra közcélú felhasználásra. 
 

2.) Az eljárás lefolytatásával, a közművek bevezetésével a csapadékvíz elvezetés 
rendezésével, a közvilágítás, járda és az útburkolat kiépítésével kapcsolatban az 
önkormányzatnak költsége nem merülhet fel. 
 

3.) A Képviselő-testület a 3623 hrsz-ú ingatlanból kiszabályozott 3623/1 hrsz-ú „kivett 
közforgalom előtt megnyitott magánút” művelési ágú területrészt ajándékként elfogadja. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó szerződések megkötésére. 

 
 

2.) Beszámoló a Településfejlesztési Bizottság 2017. évi működéséről 
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Kecskés László: Az előterjesztés mellékleteként látható egy statisztika, amely  megmutatja, 

hogy hány nyílt és zárt ülésen hány határozat született a bizottság ülései nyomán. Látható 

továbbá, hogy melyik ülésen, mely tagok vettek részt, és kik nem, ez a tagok számára is 

tanulságos. Kérdés, hozzászólás nem lévén, felteszi szavazásra az alábbi határozati javaslatot. 

Szavazás:  

A bizottság egyhangúan, 3 igen szavazat (3 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) mellett 
az alábbi határozatot hozta: 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete Településfejlesztési Bizottsága 
6/2018. (I. 16.) határozata 

 
Beszámoló a Településfejlesztési Bizottság 2017. évi munkájáról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületének településfejlesztési Bizottsága  

1. megtárgyalta a Településfejlesztési Bizottság 2017. évi munkájáról szóló beszámolót, 

2. a beszámolót elfogadja. 

 
A beszámoló a határozat mellékletét képezi.  
 
3) A közterület-felügyelet működéséről 
 
 

Kecskés László: Az előterjesztés mellékleteként csatolt munkaköri leírásból egyértelműen 

mutatkozik, hogy a közterület-felügyelő feladata a környezetvédelem területére is kiterjed, nem 

kizárólag a városon belüli közlekedési kihágások bírságolása a feladata. Kérdés, hozzászólás 

nem lévén, felteszi szavazásra az alábbi határozati javaslatot. 

Szavazás:  

A bizottság egyhangúan, 3 igen szavazat (3 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) mellett 
az alábbi határozatot hozta: 
 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete Településfejlesztési Bizottsága 
7/2018. (I. 16.) határozata 

 

A közterület-felügyelet működéséről 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületének településfejlesztési Bizottsága a 
közterület-felügyelet működéséről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

 



 5 

 
 
 
 

Kecskés László: A közterület-felügyelettel összefüggő kérdés a mezőőr kérdése, ami 

folyamatosan visszatérő probléma. Kéri, hogy az alábbi határozati javaslatot a bizottság fogadja 

el. Kérdés, hozzászólás nem lévén, felteszi szavazásra az alábbi határozati javaslatot. 

Szavazás:  

A bizottság egyhangúan, 3 igen szavazat (3 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) mellett 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete Településfejlesztési Bizottsága 
8/2018. (I. 16.) határozata 

 

A mezőőri szolgálatról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Településfejlesztési Bizottsága az 
alábbiakról határozott: 

 

1. Kéri a Képviselő-testületet, hogy a mezőőri szolgálat felállítását ülésén tárgyalja, illetve a 
2018. évi költségvetésében a mezőőri szolgálat működéséhez szükséges pénzügyi 
fedezetet biztosítsa. 

 
 
4) Biatorbágy 452 hrsz-ú ingatlan megosztásáról 
 

Kecskés László: Kérdés, hozzászólás nem lévén, felteszi szavazásra az alábbi határozati 

javaslatot. 

Szavazás:  

A bizottság egyhangúan, 3 igen szavazat (3 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) mellett 
az alábbi határozatot hozta: 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete  

Településfejlesztési Bizottsága 
9/2018. (I. 16.) határozata 

Biatorbágy, 452 hrsz-ú ingatlan megosztásáról 
 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületének településfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta Biatorbágy, 452 hrsz-ú ingatlan megosztásáról szóló előterjesztést és az 
alábbiak szerint javasolja elfogadásra:  
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„Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a ”Biatorbágy, 452 hrsz-ú ingatlan 
megosztásáról” szóló előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakat elfogadja és az ingatlan 
megosztásához szükséges hatósági eljárás lefolytatásához szükséges tulajdonosi 
hozzájárulását megadja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a telekalakítási eljárás lefolytatásához 
szükséges hatósági kérelmek és egyéb tulajdonosi jogkörben történő hozzájáruló nyilatkozatok 
aláírására.”  

 

Kecskés László: Az iskola kérdéséhez kapcsolódóan felmerül a tankert kialakításának kérdése. 

Ezért javasolja, hogy a szomszédos ingatlanból vásároljon meg az önkormányzat egy körülbelül 

ezer négyzetméteres területet ecélból. Kérdés, hozzászólás nem lévén, felteszi szavazásra az 

alábbi határozati javaslatot. 

Szavazás:  

A bizottság egyhangúan, 3 igen szavazat (3 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) mellett 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete Településfejlesztési Bizottsága 
10/2018. (I. 16.) határozata 

Biatorbágy, 452 hrsz-ú ingatlan megosztásáról,  
tankert létesítéséről 

 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Településfejlesztési Bizottsága a 
Biatorbágy, 452 hrsz-ú ingatlan megosztásáról szóló előterjesztés tekintetében az alábbiak 
szerint határoz: 
 
Javasolja a Képviselő-testületnek a szomszédos, 451 hrsz-ú ingatlanból nagyságrendileg 1000 
nm nagyságú terület megvásárlását, hogy ott, az iskola megfelelő nagyságú, a gazdálkodás 
alapjainak megismeréséhez szükséges tankertet létesíthessen a diákok részére. 

 
 
5) Biatorbágy 09/2, 09/3, 09/4, 09/5, 09/6, 09/7 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonásáról 
 

Kecskés László: Kérdés, hozzászólás nem lévén, felteszi szavazásra az alábbi határozati 

javaslatot. 

Szavazás:  

A bizottság egyhangúan, 3 igen szavazat (3 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) mellett 
az alábbi határozatot hozta: 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete Településfejlesztési Bizottsága 
11/2018. (I. 16.) határozata 
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Biatorbágy 09/2, 09/3, 09/4, 09/5, 09/6, 09/7 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonásáról 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületének településfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta Biatorbágy 09/2, 09/3, 09/4, 09/5, 09/6, 09/7 hrsz-ú ingatlanok belterületbe 
vonásáról szóló előterjesztést és az alábbiak szerint javasolja elfogadásra:  
 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete a ”Biatorbágy 09/2, 09/3, 09/4, 09/5, 09/6, 
09/7 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonásáról” szóló előterjesztést megtárgyalta, és a helyi 
építési szabályzattal összhangban támogatja a Biatorbágy 09/2, 09/3, 09/4, 09/5, 09/6, 09/7 
hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonását. 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata, mint az érintett ingatlanok tulajdonosa vállalja, hogy viseli a 
belterületbe vonással járó költségeket. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó eljárások megindítására. 
 
 
6) Biatorbágy, Viadukt alatti körforgalom területének hivatalos ingatlannyilvántartási 
átvezetéséhez szükséges tulajdonosi szándéknyilatkozatról 
 

Kecskés László: Kérdés, hozzászólás nem lévén, felteszi szavazásra az alábbi határozati 

javaslatot. 

Szavazás:  

A bizottság egyhangúan, 3 igen szavazat (3 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) mellett 
az alábbi határozatot hozta: 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete Településfejlesztési Bizottsága 

 
12/2018. (I. 16.) határozata 

 

Biatorbágy, Viadukt alatti körforgalom területének hivatalos ingatlan nyilvántartási 
átvezetéséhez szükséges tulajdonosi szándéknyilatkozatról 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Településfejlesztési Bizottsága a 
Biatorbágy, Viadukt alatti körforgalom területének hivatalos ingatlan nyilvántartási átvezetéséhez 
szükséges tulajdonosi szándéknyilatkozatról szóló előterjesztés tekintetében az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének: 

1. ___________________________________________________________________ a helyi 
építési szabályzattal összhangban támogatni, és hozzájárulását megadni javasolja a 
Biatorbágy, 1984/1, 1986, 2214/5, 2317/2, 9279, 9280 és 9283 hrsz-ú ingatlanok mellékelt 
változási vázrajz szerinti telekhatár rendezéséhez, az engedélyezési eljárás lefolytatásához, 
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2. ___________________________________________________________________ vállalni 
javasolja, hogy viseli fentiekben részletezett ingatlanok telekalakítási eljárásának 
lefolytatásához szükséges költségeket, 

3. ___________________________________________________________________ felhatalm
azni javasolja a polgármestert a vonatkozó eljárások megindítására. 

 
 
7) Önkormányzati ingatlanok bérleti szerződéseinek felülvizsgálatáról 
 

Kecskés László: Kéri, hogy alakuljon ki egy lista aszokról az ingatlanokról, amelyre 

vonatkozóan a szerződéseket meg kívánják vizsgálni. Kérdés, hozzászólás nem lévén, felteszi 

szavazásra az alábbi határozati javaslatot. 

Szavazás:  

A bizottság egyhangúan, 3 igen szavazat (3 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) mellett 
az alábbi határozatot hozta: 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete Településfejlesztési Bizottsága 

13/2018. (I. 16.) határozata 

Önkormányzati ingatlanok bérleti szerződéseinek felülvizsgálatáról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Településfejlesztési Bizottsága az 
Önkormányzati ingatlanok bérleti szerződéseinek felülvizsgálatáról szóló előterjesztés 
tekintetében az alábbi határozatot hozta:  

1. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének: 

- az önkormányzati ingatlanok bérleti szerződései közül, az alábbiakat felülvizsgálni 
javasolja: 

 
-  Erika-Medicina Bt. 
-  Normadental Bt. 
-  Szepa Med Kft. 
-  Magyar Telekom Nyrt. 
-  Matáv Rt. 
-  Bondár James Attila 
-  Pecató Egyesület 

felhatalmazni javasolja a polgármestert az egyeztető tárgyalások lefolytatására; 

 

2. Javasolja az előterjesztésben található táblázat kiegészítését az ingatlan méretével. 

 
8) A Biatorbágy 269-273 hrsz-ú ingatlanokat érintő telepítési tanulmányterv HÉSZ 
módosítás iránti kérelemről 
 

18:08 perckor Sólyomvári Béla elhagyja az üléstermet. 
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18:10 perckor Balázs hegedűs Zoltán megérkezik az ülésterembe. 

Sólyomvári Béla: Nem támogatja az egyesével történő HÉSZ módosításokat. 

Cserei Zsolt: Nem ért egyet a HÉSZ módosítással. 

Kecskés László: Kérdés, hozzászólás nem lévén, felteszi szavazásra az alábbi határozati 

javaslatot. 

Szavazás:  

A bizottság 1 igen, 1 nem  szavazat, 1 tartózkodás mellett nem támogatta a határozati 
javaslatot. 
 
9) A Biatorbágy 2213 hrsz-ú ingatlant érintő telepítési tanulmányterv HÉSZ módosítás 
iránti kérelemről 
 

Kecskés László: Kérdés, hozzászólás nem lévén, felteszi szavazásra az alábbi határozati 

javaslatot. 

Szavazás:  

A bizottság 1 igen, 1 nem szavazat, 1 tartózkodás (3 bizottsági tag volt jelen a 
szavazáskor) mellett a határozati javaslatot nem támogatta. 
 
 
 
10) A Biatorbágy 3155 hrsz-ú ingatlan HÉSZ szerinti út kialakítás, illetve kisajátítás 
iránti kérelemről 

Kecskés László: Kérdés, hozzászólás nem lévén, felteszi szavazásra az alábbi határozati 

javaslatot. 

Szavazás:  

A bizottság egyhangúan, 3 igen szavazat (3 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) mellett 
az alábbi határozatot hozta: 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete Településfejlesztési Bizottsága 

14/2018. (I. 16.) határozata 

Biatorbágy 3155 hrsz-ú ingatlan kisajátítására- illetve vételére vonatkozó kérelméről 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Településfejlesztési Bizottsága a 
Biatorbágy 3155 hrsz-ú ingatlan kisajátítására- illetve vételére vonatkozó kérelméről szóló 
előterjesztés tekintetében  az alábbi határozatot hozta:  
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete számára a Biatorbágy, 3155 hrsz-ú 
ingatlan helyi építési szabályzat szerint közterületként történő kiszabályozását „kivett, 
közforgalom számára megnyitott magánút”-ként történő kialakítását támogatni javasolja. 
Ugyanezen területrész tulajdonkénti megszerzését nem javasolja támogatni. 
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11) A Biatorbágy 7724/66 hrsz-ú ingatlant érintő telepítési tanulmányterv HÉSZ 
módosítás iránti kérelemről 
 
 
Sólyomvári Béla: Kéri, hogy a várható adóbevételről számítások szülessenek. 

Kecskés László: Kérdés, hozzászólás nem lévén, felteszi szavazásra az alábbi határozati 

javaslatot. 

Szavazás:  

A bizottság egyhangúan, 3 igen szavazat (3 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) mellett 
az alábbi határozatot hozta: 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete Településfejlesztési Bizottsága 

15/2018. (I. 16.) határozata 

A Biatorbágy 7724/66 hrsz-ú ingatlant érintő telepítési tanulmányterv HÉSZ módosítás 
iránti kérelemről 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Településfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta A Biatorbágy 7724/66 hrsz-ú ingatlant érintő telepítési tanulmányterv HÉSZ 
módosítás iránti kérelemről szóló előterjesztés tekintetében az alábbi határozatot hozta: 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére: 

1) befogadni javasolja a CTP Management Hungary Kft. (2051 Biatorbágy, Verebély 
L. u. 2. sz.) által benyújtott telepítési tanulmánytervet a Biatorbágy, 7724/66 hrsz-
ú ingatlan területrendezéséről, 

2) Biatorbágy hatályos településrendezési eszközeinek módosítására 
településrendezési szerződés (TRSZ) előkészítését tartja szükségesnek, 

3) felkérni javasolja a Polgármestert, hogy a TRSZ-t készítse elő és jóváhagyásra 
terjessze a Képviselő-testület elé. 

 
Adóügyi becslés szülessen a beruházást követő adóbevétel növekedésről. 
 
12) Biatorbágy 092/1 hrsz-ú állami tulajdonú ingatlan megvásárlásáról 
 

Kecskés László: Kérdés, hozzászólás nem lévén, felteszi szavazásra az alábbi határozati 

javaslatot. 

Szavazás:  

A bizottság egyhangúan, 3 igen szavazat (3 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) mellett 
az alábbi határozatot hozta: 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete Településfejlesztési Bizottsága 

16/2018. (I. 16.) határozata 

092/1 hrsz-ú állami tulajdonú ingatlan megvásárlásáról 
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Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Településfejlesztési Bizottsága a 
092/1 hrsz-ú állami tulajdonú ingatlan megvásárlásáról szóló előterjesztés tekintetében az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete számára: 

 
1) ingatlanvásárlási ajánlatot tételét javasolja a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról 

szóló 2013. évi CXXII. törvény 11.§ (2) bekezdése c, pontja alapján, a Biatorbágy, Forrás 
utca 092/1 helyrajzi számon felvett, legelő besorolású, 4018 m2 területű ingatlanra, 
 

2) az ingatlan megvételére 80 000 Ft, azaz nyolcvanezer forint összeg megajánlását 
javasolja; 
 

3) az ingatlant Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) bekezdés 1 pontjában meghatározott Településfejlesztési feladatainak ellátása 
érdekében kívánja tulajdonba venni, és közterület/út célra kívánja felhasználni. Konkrét 
felhasználási cél meghatározása: Az ingatlan mellett lévő (093 hrsz-ú), természetben 
Forrás utca szélesítését, továbbá egyes ingatlanok közvetlen közterületről történő 
megközelítését kívánja biztosítani a területen az Önkormányzat. 

 
4) Biatorbágy Város Önkormányzata tekintetében vállalni javasolja az adás-vételi eljárás 

érdekében felmerülő költségek megtérítését. 
 

5) Az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 2000) 
védettség alatt.  
 

6) A Képviselő-testület felhatalmazni javasolja a polgármestert, hogy a Biatorbágy, 092/1 
hrsz.-ú ingatlan adás-vételével kapcsolatos eljárás során a NFA felé tulajdonosi 
jogkörben teljes körűen eljárjon, és a szükséges nyilatkozatokat megtegye. 

 
 
13) Tájékoztató a „Biatorbágy Sándor-Metternich Kastély B ütem – iskolabővítés – 
sportcsarnok és kiszolgáló egységei” közbeszerzési eljárás eredményéről 
 

Kecskés László: Kérdés, hozzászólás nem lévén, felteszi szavazásra az alábbi határozati 

javaslatot. 

Szavazás:  

A bizottság egyhangúan, 3 igen szavazat (3 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) mellett 
az alábbi határozatot hozta: 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete  

Településfejlesztési Bizottsága 

17/2018. (I. 16.) határozata 

A „Biatorbágy Sándor-Metternich Kastély B ütem – iskolabővítés – sportcsarnok és 
kiszolgáló egységei” közbeszerzési eljárás eredményéről 
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Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Településfejlesztési Bizottsága a  
„Biatorbágy Sándor-Metternich Kastély B ütem – iskolabővítés – sportcsarnok és kiszolgáló 
egységei” közbeszerzési eljárás eredményéről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 
Kecskés László: Mivel további hozzászólás nem volt, 19 óra 15 perckor a nyílt ülést 

berekesztette. 

 

 

Kmf 

 

 

 

 

      Kecskés László                               Balázs Hegedűs Zoltán 

    elnök                                                                                 bizottsági tag 

 


