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ELŐTERJESZTÉS 

 
Biatorbágy, Forrás köz és Callmeyer Ferenc sétány elnevezéséről 

 
 
1., A Biatorbágy, belterület 8911 hrsz.-ú „kivett közút” művelési ágú és magán tulajdonban 
álló ingatlan a 8907, 8908 és 8909 hrsz.-ú ingatlanok megközelítését szolgálja. A 
lakóingatlanok tulajdonosai házszám kérelmük rendezése céljából kérték a 8911 hrsz.-ú 
ingatlan elnevezését.  
Mivel a 8911 hrsz.-ú ingatlan a Forrás utcáról megközelíthető, ezért kérték, hogy a tárgyi út 
szakasz zsákutca jellegénél fogva a Forrás köz elnevezést kapja. 
A 26/2019.(XI.29.) sz. HÉSZ-ről szóló Önkormányzati Rendelet 46. „KÖ ” jelű közlekedési 
és közműterületek övezeteinek előírásai” fejezet 47.§ (6) bekezdése kimondja: 
„Két teleknél több telket kiszolgáló magánút csak közforgalom elől el nem zárt magánútként 
alakítható ki.” 
Ezen előírás alapján a leendő Forrás köz csak ”közforgalom elől el nem zárt magánút”-ként 
tartható fenn teljes szélességében és időkorlátozás nélkül. 
 
2., A Biatorbágy, Nagy utca 27-33. szám alatti új óvoda mellett található a 452/2 és 452/3 
hrsz.-ú közterület. Összeköti a Nagy és a Levente utcát valamint feltárja a 452/4 hrsz.-ú 
(Szily-kastély ) hátsó részét, melyen most létesül az új iskola. 
Mivel nem szerepel a hivatalos közterületi elnevezésekben, ezért szükségszerű az 
elnevezése. Javaslat a Callmeyer Ferenc sétány nevet adná a közterületnek.  
Callmeyer Ferenc tervezte többek között a Szily kastély rekonstrukcióját és átalakítását 
mezőgazdasági iskolává.  
(„Ybl-díjas, Príma-díjas, c. egyetemi tanár, a BME Építészmérnöki karán 2001-ben 
aranyoklevelet kapott; az Egyetem Szenátusa 2011-ben gyémántdiploma adományozásával 
ismerte el értékes mérnöki tevékenységét.” Wikipédia) 
 
Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, hogy döntsenek a Biatorbágy 8911 
Forrás köz és a 452/2 valamint 452/3 hrsz.-ú Callmeyer Ferenc sétány  elnevezéséről. 
 
Biatorbágy, 2021. 05. 17. 
       
 
 

Tarjáni István s.k. 
polgármester 

 

 



                                              Határozati javaslat I. 

Biatorbágy Város Polgármesterének 
…/2021. (.) határozata 

 
Biatorbágy, Forrás köz  

elnevezéséről 
 

 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 

veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletre 

való hivatkozással a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva a Biatorbágy, 8911 

hrsz-ú ingatlan elnevezésével kapcsolatban az alábbi döntést hozom: 

 

A 8911 hrsz.-ú ingatlan Forrás köz elnevezését elnevezését jóváhagyom. 

A 8911 hrsz.-ú „kivett út” művelési ágú magán tulajdonban lévő ingatlan Forrás köz 

elnevezését jóváhagyom azzal a feltétellel, hogy a 26/2019.(XI.29.) sz. HÉSZ-ről szóló 

Önkormányzati rendelet előírásai alapján a tulajdoni lapon ”közforgalom elől el nem zárt 

magánút” művelési ág kerüljön bejegyzésre. 

Gondoskodom a szükséges intézkedések megtételéről. 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felel: Műszaki Osztály 
 
 
 
 
 
        Tarjáni István 
        polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Határozati javaslat II. 

Biatorbágy Város Polgármesterének 
…/2021. (.) határozata 

 
Biatorbágy, Callmeyer Ferenc sétány elnevezéséről 

 
 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 

veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletre 

való hivatkozással a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva a Biatorbágy, 452/2 

és 452/3 hrsz.-ú ingatlanok elnevezésével kapcsolatban az alábbi döntést hozom: 

 

A 452/2 és 452/3 hrsz.-ú ingatlanok Callmeyer Ferenc sétány elnevezését jóváhagyom. 

Gondoskodom a szükséges intézkedések megtételéről. 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felel: Műszaki Osztály 
 
 
 
 
 
        Tarjáni István 
        polgármester 
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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 DR.
KOHÁRI PÉTER ZOLTÁN ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2021.04.29. 19.35.48


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: DR. KOHÁRI PÉTER ZOLTÁN
Születési hely: EGER
Születési dátum: 1976.05.12.
Anyja neve: PROHÁSZKA ÁGNES


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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