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E L Ő T E R J E S Z T É S  

Simon Anna és dr. Zágonyi Éva MF/127/2/2020 számú határozat elleni 
fellebbezéséről 

  
 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
    
Simon Anna és dr. Zágonyi Éva településképi bejelentés iránti kérelemmel fordultak 
Hivatalunkhoz a tulajdonukat képező Biatorbágy, Pipacs u.2. szám alatti, 6915 hrsz-ú 
ingatlanon álló lakóépület rendeltetési egységei számának kettőre növelése, valamint 
a műhely garázs célú rendeltetésváltása tárgyában. 
 
A kérelem felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy a benyújtott műszaki 
dokumentáció tartalma nem felel meg Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Biatorbágy város településképe védelmének helyi szabályairól szóló 
21/2018 (X.26.) önkormányzati rendelet (TKR.) 3.§ 24. pont, valamint 44.§ 
előírásainak a következő okok miatt: 

- A dokumentáció nem igazolja, hogy az újonnan kialakított rendeltetési egység 
megfelel a lakás OTÉK-ban meghatározott funkcionális, szerkezeti, 
hőtechnikai, valamint a HÉSZ gépkocsi elhelyezésére vonatkozó 
követelményeinek. 
  

Fenti okok miatt a településképi bejelentés tudomásulvételét MF/127/2/2020 számú 
határozatommal megtagadtam. 
 
Simon Anna és dr. Zágonyi Éva fellebbezést nyújtott be az MF/2/2020 számú 
határozat ellen a következő hivatkozásokkal: 

1. Az eredetileg 1979-ben épült, majd 1995-ben bővített épület alapterülete, 
külső homlokzata nem változott, semmilyen bővítés, hozzáépítés, ráépítés az 
ingatlanon nem történt. 

2. Az előszobában egyetlen fal felhúzásával két teljesen különálló lakásrész 
került kialakításra. 

3. A műhely garázs célú rendeltetésváltozását az támasztja alá, hogy azt 25 éve 
garázsként használják. 

4. Álláspontjuk szerint az általuk benyújtott mellékletek (az eredeti, 1997-es 
építési tervdokumentáció, az 1995-ös lakóház bővítési tervdokumentáció, 
záradékolt földhivatali megosztási vázrajz, társasház alapító okirata) 
alátámasztják, hogy a kialakított lakások 100 %-ban megfelelnek az OTÉK 
előírásainak. 



 

5. Megítélésük szerint a műhely garázs célú rendeltetésváltozására vonatkozó 
kérelem ügyében a határozat nem rendelkezett. 

 
A fellebbezésben foglaltakkal kapcsolatban a felvetések sorrendjében álláspontom a 
következő: 

1. Az a tény, hogy az eredetileg 1979-ben épült, majd 1995-ben bővített épület 
alapterülete, külső homlokzata nem változott, semmilyen bővítés, 
hozzáépítés, ráépítés az ingatlanon nem történt, irreleváns a benyújtott 
kérelem elbírálásának szempontjából. 

2. A benyújtott tervlapok nem mutatják be, hogy a két különálló lakásrész mely 
pozícióban épített és milyen szerkezeti kialakítású fallal került leválasztásra. 

3. A kérelmezők által benyújtott 1995-ös bővítmény tervben maghatározott 
funkciója műhely volt, így annak – kérelmezők állítása szerint 25 éven 
keresztüli – garázsként történő használatához meg kellett volna kérni a 
rendeltetésváltára vonatkozó engedélyt. A kérelem egyéb mellékletei nem 
igazolják, hogy erre sor került volna. 

4. Az eredeti, 1979-es építési dokumentáció rajztechnikai és tartalmi 
hiányosságokkal egy darab, a tetőtérben részben beépített lakást tartalmazó 
családi lakóházat mutat be, mely dokumentációból nem azonosítható a 
tetőtérben kialakított önálló lakás. 
Az 1995-ös lakóház bővítési dokumentáció ugyancsak rajztechnikai és 
tartalmi hiányosságokkal egy pince+földszint beépítésű, rajzmegnevezésében 
„műhely és kazán” funkciójú bővítményt mutat be és semmilyen információt 
nem tartalmaz a tetőtéri önálló lakás kialakításáról. 
A záradékolt földhivatali megosztási vázrajz nem tartalmazza az OTÉK 
lakásokra vonatkozó előírásainak teljesülését igazoló, az építési 
engedélyezési terv tartalmi követelményeinek megfelelő műszaki 
információkat, ily módon nem alkalmas a bemutatott lakások 
településrendezési és építési követelményeknek való megfelelésének 
vizsgálatára. 
A társasház alapító okirat alapvetően polgári jogi viszonyokat rögzítő volta 
miatt nem alkalmas műszaki követelmények teljesülésének vizsgálatára. 

5. A határozat rendelkező része kategorikusan rögzíti, hogy „a rendeltetési 
egységek számának kettőre növelésére, valamint a műhely garázs célú 
rendeltetésváltására vonatkozó, a kérelem mellékleteként csatolt műszaki 
dokumentáció szerinti kialakítású településképi bejelentés tudomásulvételét 
megtagadom.” Tehát nem helytálló a fellebbező azon állítása, miszerint a 
műhely garázs célú rendeltetésváltására vonatkozóan a határozat nem 
rendelkezett. 

 
Fenti állásfoglalás alapján javaslom a fellebbezés elutasítását, az MF/127/2/2020 
számú határozat helyben hagyását. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület állásfoglalását. 

 

Biatorbágy, 2020. 09. 16. 

 

Tarjáni István sk. 
   polgármester 



 

H A T Á R O Z A T I  J A V A S L A T  

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

 
Simon Anna és dr. Zágonyi Éva MF/127/2/2020 számú határozat elleni 

fellebbezéséről 
 

 
 
 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Simon Anna és 
dr. Zágonyi Éva MF/127/2/2020 számú határozat elleni fellebbezéséről szóló 
előterjesztést, minek alapján a következő határozatot hozza: 

 
1. Biatorbágy Város Polgármesterének MF/127/2/2020 számú határozata 

ellen Simon Anna és dr. Zágonyi Éva által benyújtott fellebbezést 
elutasítja. 

2. Biatorbágy Város Polgármesterének MF/127/2/2020 számú határozatát 
helyben hagyja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Műszaki Osztály 
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