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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Biatorbágy, 2058/3 hrsz-ú ingatlan művelési ágának megváltoztatásáról 

 
 
Biatorbágy Város Önkormányzata és további 3 magánszemély tulajdonában lévő 2058/3 

hrsz-ú ingatlan 2714 m2 nagyságú területe mocsár művelési ágú ingatlan. Természetben az 

Állomás utca része, melynek egy részét a társtulajdonosok az ingatlan mellett található 2059 

hrsz-ú ingatlannal együtt művelik és elkerítettek. A terület rendezésére szóbeli megállapodás 

született a társtulajdonosokkal, mely alapján a valóságnak megfelelően kivett beépítetlen 

terület művelési ágú ingatlan kerül kialakításra.  

Az ingatlan teljes területének művelési ág változtatásához, „mocsár” megnevezésből első 

lépésben kivett beépítetlen terület, majd a teljes telekalakítás lezárultát követően, amikor az 

osztatlan közös tulajdon a magánszemélyekkel megszűnik, egy következő döntést követően 

kivett közút megnevezésű terület átminősítése történne meg, amelyek pontos nagyságát a 

geodéta által megszerkesztésre kerülő vázrajz fogja tartalmazni. Mindezekhez Biatorbágy 

Város Önkormányzatának hozzájárulása szükséges. 

Az ingatlan végleges funkciója jelen telekalakítás során kivett beépítetlen terület lesz, melyet 

a Helyi Építési Szabályzat és a Szabályozási terv is támogat.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait álláspontjuk kialakítására  

 

 
Biatorbágy, 2021. március 29. 
         Tarjáni István s.k. 

   Polgármester 
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Határozati javaslat 
Biatorbágy Város Polgármesterének 

…/2021 (IV. .) határozata 
 

Biatorbágy, 2058/3 hrsz-ú ingatlan művelési ágának megváltoztatásáról 
 
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 úgy határoztam, hogy: 
 

1. A 2058/3 hrsz.-ú ingatlan „Mocsár” művelési ágának „kivett, beépítetlen terület” 
művelési ágú területté történő átminősítéshez hozzájárulok. 
2. Az ingatlan további adataiban változás nem történik. 
 
 

Határidő: azonnali 
Felelős: Polgármester, Jegyző 
Végrehajtásért felel: Műszaki Osztály 

 
 
 
        Tarjáni István 
        polgármester 
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