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ELŐTERJESZTÉS 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2019. (XI.29.) önkormányzati 
rendelet módosításának elindításáról 

 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

Városunk közigazgatási területén felmerült, illetve megvalósítandó igényként jelent meg az un. 
„hulladékudvar” elhelyezésének lehetősége.  
 
NHKV NEMZETI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KOORDINÁLÓ ÉS VAGYONKEZELŐ 
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 
103.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-10-048725 cégjegyzékszámon; 
Képviseletében eljár: Vásárhelyi Tibor Pál vezérigazgató, önálló cégjegyzési joggal) 
hulladékudvarok létesítése, valamint lakossági azbesztmentesítés megvalósítása és 
kapcsolódó költségek támogatása tárgyában benyújtott KGEF/122685-3/2021-ITM írásbeli 
támogatási kérelmére az Innovációs és Technológiai Minisztérium, mint támogató a 2021. 
december 29-én kelt KGEF/1609/2021-ITM_SZERZ támogatói okiratban meghatározott 
feltételek mellett anyagi támogatást nyújtott. 

Az NHKV Zrt. a Támogatási Okirat I. sz. mellékletét képező szakmai feladattervben és a 
Támogatási Okirat II. sz. mellékletét képező költségtervben részletezettek szerint új 
hulladékudvarokat épít 2023. december 31. napjáig, olyan magyarországi településeken, 
amelyeken korábban nem volt elérhető ez a szolgáltatás. 
NHKV levélben kereste Biatorbágy Város Önkormányzatát, hogy van-e a településen 
hulladékudvar létesítésére igény, megszabva levelében az ingatlan legfontosabb 
paramétereit. A tájékoztatás értelmében az ingatlan az Önkormányzat tulajdonában marad, a 
létrejött felépítmény kerül az NHKV Zrt. tulajdonába. Az NHKV Zrt. használati jogának 
biztosítását kéri az adott ingatlanra vonatkozóan. 
Az e funkcióra alkalmas terület, a 0175/2. hrsz-ú ingatlan, a  „ Biatorbágy város helyi építési 
szabályzatáról és szabályozási tervéről” szóló   Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-
testületének 26/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelete (továbbiakban HÉSZ)  alapján -, a „K-
Szt” besorolású (Szennyvíztisztító telep terület építési övezete) övezetbe tartozik.  



 
 
A HÉSZ 43. § (1) bekezdése az alábbiakat mondja ki:  
„Szennyvíztisztító telep terület építési övezete 
„K-Szt” 

43. § (1) Az építési övezetben a települési folyékony hulladékok elhelyezése és kezelése 
folytatható, ahol csak a hulladékok kezeléséhez szükséges építmények helyezhetők el.” 

A fentebb megjelölt, tervezett funkció, - hulladékudvar -, a hivatkozott HÉSZ  „K-SZt” övezetbe 
tartozó területeken jelenleg nem helyezhető el, az elhelyezhetőséghez a HÉSZ módosítása 
szükséges, az alábbiak szerint. 

A 43. § (1) bekezdéséből a „folyékony” megjelölés törlése válik szükségessé, így a rendelet 
az alábbiak szerint módosulna: 

„43. § (1) Az építési övezetben a települési hulladékok elhelyezése és kezelése folytatható, 
ahol csak a hulladékok kezeléséhez szükséges építmények helyezhetők el.” 

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselőtestület döntését a HÉSZ módosításának 
elindításához. 

 
 
Biatorbágy, 2022. május 10.  

 
Tarjáni István s.k. 

polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Határozati javaslat 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
/2022.(             ) határozata 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2019. (XI.29.) 
önkormányzati rendelet módosításának elindításáról 

 

Biatorbágy Város önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy  
1. a hulladékudvar a 0175/2. hrsz.-ú ingatlanra kerüljön.  
2. Ennek megfelelően kezdeményezi  a „ Biatorbágy város helyi építési 

szabályzatáról és szabályozási tervéről” szóló Biatorbágy Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2019. (XI.29.) önkormányzati 
rendelet 43. § (1) bekezdésének módosítását.   

3. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges államigazgatási eljárások 
elindítására, és lefolytatására.  

 

  

 Tarjáni István s.k. dr. Hajdu Boglárka s.k. 
 polgármester jegyző 
 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
Végrehajtásért felelős: Főépítész 
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