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ELŐTERJESZTÉS 
 

Biatorbágy, 3436/15 hrsz.-ú ingatlan belterületbe csatolásaés a 3436/16 hrsz-ú 
területrész ajándékozása  

 
 
Szentkereszty Gergely (2051 Biatorbágy, Szalonna u. 7. szám alatti lakos) kérelmet nyújtott 
be a Biatorbágy 3436/15 hrsz.-ú ingatlan belterületbe csatolása tárgyában.  
 
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 Pest 
Megyei Kormányhivatal 805166/5/2020. számú telekosztást engedélyező határozata alapján 
a 3436/7 hrsz.-ú ingatlan megosztásával két ingatlan alakult ki: a 3436/15 hrsz.-ú „kivett, 
beépítetlen terület” művelési ágú és 677 m2 valamint a 3436/16 hrsz.-ú „kivett magánút” 
művelési ágú 67 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 3436/16 hrsz.-ú területet ajándékozási szerződéssel szükséges 
leadni, majd a 3436/15 hrsz.-ú ingatlant belterületbe csatolni. 
 
A 3436/15 hrsz.-ú ingatlan belterületbe csatolása tárgyában a fenti feltétel kikötésével 
szükséges döntést hozni. 
 
Biatorbágy, 2021. 05. 17. 
 
 

Tarjáni István s.k. 
         polgármester 
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Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Polgármesterének 
…/2021. (.) határozata 

 
Biatorbágy, 3436/15 hrsz.-ú ingatlan belterületbe csatolása és a 3436/16 hrsz.-ú 

területrész ajándékozása 
 
 
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, 
 

támogatom 
 
 
 a helyi építési szabályzattal összhangban  a 3436/15 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 3436/16  
hrsz.-ú „kivett magánút” művelési ágú területrész az Önkormányzat számára 
térítésmentesen ajándékozási szerződéssel kerül átadásra közcélú felhasználásra. 
 

2.) Az Önkormányzat nevében és javára a 3436/16 hrsz.-ú területrészt ajándékként 
elfogadom. Az ingatlan nyilvántartás átvezetéséhez hozzájárulok. 
 

3.) Hozzájárulok a 3436/15 hrsz.-ú ingatlan belterületbe csatolásához, 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. 

 
 
Gondoskodom a vonatkozó szerződések megkötéséről és a szüksége intézkedések 
megtételéről. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felel: Műszaki Osztály 
 
 
 
       Tarjáni István 
       polgármester 



Azonosító:EPAPIR-20210331-3581
 

Címzett
 
BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
 
Biatorbágy
 
Baross Gábor utca 2/a
 
Tárgy: Belterületbe vonás iránti kérelem
 
 
Tisztelt biatorbágyi Képviselő Testület,
tisztelt Műszaki Osztály!
 
Alulírott Szentkereszty Gergely (2051 Biatorbágy, Szalonna u. 7.) kérem, hogy a
Fülemüle utca 1. szám alatti, hrsz. 3436/15 (telekmegosztást megelőzően 3436/7),
zártkerti megjelölésű ingatlan belterületbe vonásához hozzájárulni, és az ehhez
kapcsolódó eljárást megindítani szíveskedjenek.
 

Küldő

Viselt név: SZENTKERESZTY
GERGELY

Születési név: SZENTKERESZTY
GERGELY

Anyja neve: DARNAY JUDIT

Születési hely: BUDAPEST                 12

Születési idő: 1975.12.25

Dátum: 2021.03.31

Hivatkozási szám:

Azonosító: EPAPIR-20210331-3581

Témacsoport azonosító:
ONKORM_IGAZGATAS

Témacsoport neve: Önkormányzati
igazgatás

Ügytípus azonosító: ONK_INGATLAN

Ügytípus neve: Ingatlan ügyek



Köszönettel
Szentkereszty Gergely
+36 20 51 99 555
 
Mellékletek száma: 3
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A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató – elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette  igénybe  annak  megállapítására,  hogy  a  csatolt  eredeti  elektronikus  dokumentum
SZENTKERESZTY GERGELY ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2021.03.31. 10.31.11


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: SZENTKERESZTY GERGELY
Születési hely: BUDAPEST                 12
Születési dátum: 1975.12.25.
Anyja neve: DARNAY JUDIT


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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