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ELŐTERJESZTÉS 
 

Készült: Biatorbágy, 3434/12 hrsz.-ú ingatlan belterületbe csatolása tárgyában  
 

 
Kovács Zsuzsanna  (1054 Budapest, Zoltán u. 10. 3/3. szám alatti lakos) kérelmet nyújtott be 
a Biatorbágy 3434/12 hrsz.-ú ingatlan belterületbe csatolása tárgyában. Kérelmében vállalta, 
hogy a belterületbe csatolással járó költségeket megfizeti. 
 
A tárgyi ingatlan az Iharos településrészen található, a Forrás utca és Fülemüle utca sarok 
telke. 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2019. (XI.29.)) önkormányzati 
rendelete alapján a tárgyi ingatlan az Lke-10-es jelű építési övezetbe tartozik.  
A tárgyi ingatlant érinti a Fülemüle utca útszélesítése, ezért a Fülemüle utca felöl a 
telekosztást engedélyező határozat alapján a 3434/5 hrsz.-ú ingatlan megosztásával két 
ingatlan alakult ki:  a 3434/12 hrsz.-ú „kivett, hétvégi ház, udvar” művelési ágú és 768 m2 
valamint a 3434/13 hrsz.-ú „kivett, közforgalom elől el nem zárt magánút” művelési ágú 81 
m2 nagyságú ingatlan. 
 
A jelenleg hatályos HÉSZ kimondja:  
 
„13. § (1) Közérdekű cél megvalósítása, közterület kiépítése esetén a telkek megközelítése 
és közművekkel való ellátása érdekében a telek be nem építhető részéből a műszakilag 
indokolt mértékű területet a tulajdonos térítésmentesen átadja közterület céljára. Ebben az 
esetben a telek legnagyobb beépíthetősége a telekalakítás előtti állapot alapján ezzel a 
leadott telekrésszel együtt számítandó.” 
 
Fentiek alapján először a 3434/13 hrsz.-ú területet ajándékozási szerződéssel szükséges 
leadni, majd a 3434/12 hrsz.-ú ingatlant belterületbe lehet csatolni. 
 
A 3434/12 hrsz.-ú ingatlan belterületbe csatolása tárgyában a fenti feltétel kikötésével 
továbbá a 3434/13 hrsz.-ú területrész ajándékként történő elfogadásáról szükséges döntést 
hozni.  
 
Biatorbágy, 2020. 10. 14. 
 
 

Tarjáni István s.k. 
         polgármester 
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Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Képviselő-testületének 
…/2020. (.) határozata 

 
Biatorbágy, 3434/12 hrsz.-ú ingatlan belterületbe csatolása 

 
 
 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta és a helyi építési 
szabályzattal összhangban támogatja a 3434/12 hrsz.-ú ingatlan belterületbe csatolását az 
alábbi feltételekkel: 
 

1.) A Helyi Építési Szabályzat a Fülemüle utca 10,5 m útszélességre történő 
kiszabályozását irányozza elő. A helyi építési szabálynak megfelelően a 3434/13  
hrsz.-ú „kivett, közforgalom elől el nem zárt magánút” művelési ágú területrész az 
Önkormányzat számára térítésmentesen ajándékozási szerződéssel kerül átadásra 
közcélú felhasználásra. 
 

2.) A Képviselő-testület a 3434/13 hrsz.-ú területrészt ajándékként elfogadja. Az ingatlan 
nyilvántartás átvezetéséhez hozzájárul. 
 

3.) A Képviselő-testület a 3434/12 hrsz.-ú ingatlan belterületbe csatolásához hozzájárul, 
ha az 1.) és 2.) pontba foglaltak teljesülnek. 

 
4.) Az 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 szerződések megkötésére. 
 
Egyben felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felel: Műszaki Osztály 
 

 
 
 




















	ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ
	eloterjesztes
	Határozati javaslat
	1_kerelem
	2_telekalakítási_határozat
	3_tulajdoni_lap
	4_változási_vázrajz

