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ELŐTERJESZTÉS 

 
Biatorbágy, 1051/1 hrsz.-ú ingatlanra bejegyzett „helyi jelentőségű védett terület”-tel 

kapcsolatos elővásárlási jogra vonatkozó kérelem 
 
 
 

Dr. Tiborcz Attila ügyvéd előtt adás-vételi szerződést kötött Simon Katalin Veronika eladó és 
dr Lennert Zsófia valamint Kovács Attila vevők a Biatorbágy 1051/1 hrsz.-ú ingatlanra 
vonatkozóan. A tárgyi ingatlan tulajdoni lapján az I. rész 2. pontba Biatorbágy Nagyközség 
Önkormányzata által „helyi jelentőségű védett terület” bejegyzés található. Eljáró ügyvéd kéri 
az Önkormányzat nyilatkozatát, hogy elővásárlási jogával élni kíván-e.  

A természet védelméről 1996. évi LIII. törvény 68.§ (6) bekezdés kimondja:  

„Védett természeti érték és terület tulajdonjogának változásakor az államot elővásárlási jog 
illeti meg, amelyet az igazgatóság – más jogosultakat megelőzően – jogosult gyakorolni. 
Helyi jelentőségű védett természeti terület esetében – sorrendben az igazgatóságot 
követően – a települési önkormányzatot is megilleti az elővásárlási jog.” 
 
Amennyiben az Önkormányzat nem kívánja az ingatlant megvásárolni, illetve elővételi 
jogával nem kíván élni, kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait az előterjesztésben 
foglaltak alapján az elővásárlási jog tekintetében álláspontját fogalmazza meg, azzal a 
feltétellel, hogy a Biatorbágy Város Önkormányzat által bejegyeztetett „helyi jelentőségű 
védett terület” bejegyzés  továbbra is fennmaradjon. 
 
Biatorbágy, 2021. 05. 17. 
       
 
 

Tarjáni István s.k. 
polgármester 
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Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Polgármesterének 
…/2021. (.) határozata 

 
Biatorbágy, 1051/1 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jogról való 

lemondó nyilatkozat iránti kérelemről 
 
 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletre való 
hivatkozással a Képviselő- testület feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi döntést 
hozom: 
 
Az Önkormányzat az elővásárlási jogával nem kíván élni a Biatorbágy, 1051/1 hrsz.-
ú ingatlan elidegenítése vonatkozásában, azzal a feltétellel, hogy a „helyi jelentőségű 
védett terület” bejegyzés az ingatlan-nyilvántartásban továbbra is fennmarad.  
 
Gondoskodom a szükséges intézkedések megtételéről. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felel: Műszaki Osztály 
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