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 Biatorbágy, 3450/1 hrsz.-ú ingatlan belterületbe csatolásáról 
 
 

Tóth István tulajdonos ismételten kérelmet nyújtott be a Biatorbágy 3450/1hrsz-ú ingatlan 
belterületbe csatolása tárgyában. 
 
2020 évben kérte a tárgyi ingatlan belterületbe csatolását, az akkori előterjesztés a 
következő volt:  
 
„A tárgyi ingatlan az Iharos településrészen található. A 9285/1 hrsz.-ú önkormányzati ingatlannal határos, 
melyen a kerékpárút kerül kialakításra. Önálló közterületi kapcsolattal nem rendelkezik az ingatlan a 
terepadottságok miatt. 1. melléklet 
Az előzetes iratok alapján a következőket állapítottam meg: 
 
Egy korábbi helyszínrajzi állapot szerint a tárgyi ingatlan nyeles telekként volt kialakítva és önálló megközelítése 
volt a Forrás utca felöl. 2. melléklet 
Biatorbágy Város Jegyzőjének E-3003-3/2010. számú telekalakítást engedélyező határozata kikötésekkel járult 
hozzá a 3450/1 és 3451/2 hrsz.-ú ingatlanok telekhatár változásához. /3. melléklet, /4. melléklet 
 
A tulajdonos /kérelmező a feltételeknek eleget téve átjárási szolgalmi jogot biztosított a  8923 hrsz.-ú ingatlanon a 
3150/1 hrsz.-ú ingatlan átjárására vonatkozóan. /5. melléklet, /6. melléklet, /6.a. melléklet 
 
Becsatolta Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testület 59/2006. (03.30.) Öh. számú határozatát, mely Biatorbágy 
egyes iharosi ingatlanjait összesítve belterület-kertvárosias lakóterületi építési övezetbe sorolta és a tárgyi 
ingatlan is a felsorolás között található. 

Az OTÉK (az országos településrendezési és építési követelményekről253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet) 1. 
számú melléklet 30. pontja szerint. „Építési telek: az a telek, 

a) amely beépítésre szánt területen fekszik, 

b) az építési szabályoknak megfelelően kialakított, 

c) a közterületnek gépjármű-közlekedésre alkalmas részéről az adott közterületre vonatkozó jogszabályi 
előírások szerint, vagy önálló helyrajzi számon útként nyilvántartott magánútról gépjárművel közvetlenül, 
zöldfelület, illetve termőföld sérelme nélkül megközelíthető, és 

d) amelynek a közterülettel vagy magánúttal közös határvonala legalább 3,00 m.” 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelete és a hozzá 
tartozó szabályozási terv a területet Lke-4-es jelű építési övezetbe sorolta, amely elsősorban lakóépületek 
építésére alkalmas területrész. 

A fentiek értelmében önálló megközelítés hiányában, zárvány telekként, a 3450/1 hrsz.-ú ingatlan belterületi 
telekként való kialakítása nem teszi lehetővé annak beépítését illetve 4 éven belüli terület felhasználását lakó 
funkció kialakítására. 

Fentiek alapján javasolt a belterületbe csatolási kérelem elutasítása.” 



 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete a 207/2020.(X.1.) sz. határozatával elutasította a 
belterületbe csatolást. 
 
Egyeztetés során Tóth István előadta, hogy a 3450/1 hrsz.-ú ingatlan a belterületbe 
csatolása után egyesítésre kerülne a mellette lévő 8923 hrsz.-ú szintén a saját tulajdonában 
álló ingatlannal. A kialakuló belterületi telek mérete így kedvezőbbé válik.  
Tóth Istvánt tájékoztattuk, hogy a telek a fenti feltételek teljesítése esetén sem válik építési 
telekké, tehát a belterületbe vonással sem válik beépíthetővé, mivel közúti kapcsolata 
továbbra sem biztosított. 
Tudomásul vette az Ügyfél, hogy a közúti kapcsolat megoldása csak új közterület kapcsolat 
kiépítésével lehetséges, melyet csak településrendezési szerződésbe foglalt feltételekkel 
lehet megvalósítani a szabályozási terv egyidejű megváltoztatásával. Az új közterület 
kapcsolat csak a saját telekből kiszabályozott úttal lehetséges. 
 
Fentiek alapján a 3450/1 hrsz.-ú ingatlan belterületbe csatolása feltételekkel engedélyezhető 
a 207/2020.(X.1.) önkormányzati határozat visszavonása mellett. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, döntésének 
meghozatalára.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2021. (X. 28.) határozata 

 
Biatorbágy, 3450/1 hrsz.-ú ingatlan belterületbe csatolásáról 

 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Biatorbágy, 3450/1 
hrsz.-ú ingatlan belterületbe csatolásáról szóló előterjesztést és a Helyi Építési Szabályzattal 
összhangban támogatja a 3450/1 hrsz.-ú ingatlan belterületbe csatolását a következő 
feltételekkel: 
 

1. A tárgyi ingatlan a belterületbe csatolás után sem minősül építési teleknek, nem 

beépíthető, mivel közúti kapcsolata jelenleg nincs. 

2. Új közvetlen közúti kapcsolat kialakítása csak közterületen történő építéssel az 

Önkormányzattal kötött településrendezési szerződés megkötésével lehetséges. 

3. A 207/2020. (X.1.) számú határozat visszavonásra kerül. 

4. Egyben felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felel: Műszaki Osztály 
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