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ELŐTERJESZTÉS 
 

Biatorbágy, 3674 és 3678 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonásáról 
 

 
Dr. Tóth Péter László ügyvé  

 tulajdonosok megbízásából kérelmet nyújtott be a 
Biatorbágy 3674 és 3678 hrsz-ú ingatlanok belterületbe csatolása tárgyában. 
 
Mindkét ingatlan az Iharos településrészen található a Naphegy közben.  
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016. (VII.15.) önkormányzati 
rendelete alapján a tárgyi ingatlanok az Lke-5-ös jelű építési övezetbe tartoznak. Az 
ingatlanok előtt a közterületet 10,5 m szélességre kell kiszabályozni. 
 
Kérelmező vállalta, hogy a kiszabályozást elvégzi és a felmerülő költségek fizetését vállalja. 
 
Fentiek alapján az ingatlanok belterületbe csatolása valamint a „kivett közforgalom számára 
megnyitott magánút” ajándékként történő elfogadása tárgyában szükséges döntést hozni. 
 
 
 
Biatorbágy, 2017. 02. 08. 
 
 

Tarjáni István s.k. 
         polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
Melléklet: 
- Tulajdonosok ill. meghat. ügyvéd kérelme és nyilatkozata 
- 3674 és 3678 hrsz-ú ingatlanok tulajdoni lapja 
- HÉSz szabályozási tervlap 
- Telekalakítási helyszínrajz 
- Határozati javaslat 
 
 



 
 

H a t á r o z a t i  J a v a s l a t 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
   /2017. (II. 23.) határozata 

Biatorbágy, 3674 és 3678 hrsz-ú ingatlanok belterületbe csatolásáról  
 
 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta és a helyi építési szabályzattal 
összhangban támogatja a 3674 és 3678 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolását az alábbi 
feltételekkel: 
 

1.) A Helyi Építési Szabályzat a Naphegy köz 10,5 m útszélességre történő kiszabályozását 
irányozza elő. A kérelmező vállalja, hogy a helyi építési szabálynak megfelelően 
kiszabályozza és az Önkormányzatnak térítésmentesen átadja közcélú felhasználásra 
3674 és 3678 hrsz-ú ingatlanból kiszabályozott „kivett közforgalom előtt megnyitott 
magánút” területrészt. 
 

2.) A kiszabályozott területrészt kivett közforgalom előtt megnyitott magánútként kell 
lejegyeztetni. 

 
3.) Az eljárás lefolytatásával, a közművek bevezetésével a csapadékvíz elvezetés 

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

4.) A Képviselő-testület a 3674 és 3678 hrsz-ú ingatlanból kiszabályozott „kivett közforgalom 
előtt megnyitott magánút” területrészt ajándékként elfogadja. 

 
 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó szerződések megkötésére. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: építési pont 
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