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ELŐTERJESZTÉS 

Biatorbágy 071/7 és 7721/2 hrsz.-ú ingatlanok (Hosszúréti patak) tulajdon 
átruházásáról 

 
A Hosszúréti-patak biatorbágyi szakasza a Vendel Park nyugati részéről az 1. sz. 
főközlekedési út feletti, a körforgalomtól a Budapest-Bécs vasútvonal és az 1. sz. 
főközlekedési út közötti csapadékvíz levezetését biztosítja. Az ipari parkban áthaladó 
szakasza a 35100-983-5/2017 számú vízjogi üzemeltetési engedély (1. melléklet) alapján, 
Biatorbágy Város Önkormányzata kezelésében, üzemeltetésében van. 
A patakkal érintett Biatorbágy 071/7 hrsz.-ú (9.543 m2) és 7721/2 hrsz.-ú (14.348 m2) 
ingatlanok azonban nem Biatorbágy Város Önkormányzatának tulajdonát képezik, hanem 
természetes személyekét (2. melléklet). 
Az elmúlt időszakban, az ipari parkban található cégek ügyintézése során sok problémát 
okozott, hogy a telephelyük vízjogi engedélyeztetési eljárásakor a csapadékvíz 
befogadásával érintett ingatlan tulajdonosainak a hozzájáruló nyilatkozatát is be kellett 
szerezni, az üzemeltetői nyilatkozat mellett. Ez körülbelül negyven hozzájáruló nyilatkozat 
beszerzését jelentette eljárásonként külön-külön. 
A Hosszúréti-patak 071/7 és 7721/2 hrsz.-ú ingatlanokat érintő szakaszának kb. negyven 
ingatlantulajdonosa van. Az érintett ingatlanok nem állnak örökségvédelmi, 
természetvédelmi, helyi, Natura 2000 védettség alatt. 
A további ügymenetek megkönnyítése érdekében az érintett ingatlan tulajdonosai tulajdon 
átruházás keretében megvalósuló rendezést javasoltak, melyhez egy előzetes 
szándéknyilatkozatot írtak alá (3. melléklet). A nyilatkozat szerint a Biatorbágy 071/7 és 
7721/2 hrsz.-ú, a Hosszúréti-patak nyomvonalát érintő ingatlanok tulajdonjogát Biatorbágy 
Város Önkormányzatának térítésmentesen át kívánják ruházni, akként, hogy az ezzel járó 
költségeket az Önkormányzat viseliA felajánlás elfogadása Biatorbágy Város 
Önkormányzatának vízjogi engedélyeztetési eljárás (Hosszúréti-patak üzemeltetési 
engedélyének meghosszabbítása) lefolytatását is elősegíti. 
A felajánlás elfogadása esetén az alábbi költségek terhelik Biatorbágy Város 
Önkormányzatát: 

- Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles 
tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény 
32/A. § (1) bekezdésének értelmében az ingatlan-nyilvántartási elsőfokú eljárás díja 
(6600,- Ft/ingatlan) 

- szerződéskötés ügyvédi munkadíja 
- tulajdoni hányadok tulajdonosi körének rendezésével kapcsolatos költségek 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. § b) pontja értelmében a tulajdonszerzés 
illetékmentes. 



 
 
Biatorbágy Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. 
(02.25) önkormányzati rendelet 9. §-a értelmében Biatorbágy 071/7 és 7721/2 hrsz.-ú 
ingatlanok tulajdonjogának megszerzéséről szóló döntés a képviselő- testület határkörébe 
tartozik. 
 
Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Képviselő- testületet, hogy az érintett ingatlanoknak több 
tulajdonosa már nem él, és ezekre a tulajdoni hányadokra a hagyatéki eljárást nem folytatták 
le az örökösök. Ezeknek a tulajdoni hányadok átruházásának intézése kapcsán először 
póthagyatéki eljárás lefolytatására lesz szükség, ez után rendezhető az örökösökkel a 
tulajdonátruházás. Tekintettel arra, hogy a Hosszúréti patak tulajdonjogának megszerzése 
önkormányzati érdekeket szolgál az ingatlanok tulajdoni hányada pedig ingyenesen kerül 
átruházásra, kérem a Tisztelt Képviselő- testületet, hogy a döntést támogassa akként, hogy 
az Önkormányzat átvállalja a még nem rendezett tulajdoni hányadok rendezésével 
kapcsolatos költségeket. 
Minezek alapján a felajánlott ingatlanok tulajdon átruházásának 
elfogadásáról/visszautasításáról szóló döntés meghozatalára teszek javaslatot a Tisztelt 
Képviselő-testületnek. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és 
döntését meghozni. 
 
Biatorbágy, 2020. október 14. 

Tarjáni István 
Polgármester  

 



Határozati javaslat (A) 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
/2020.(  ) 

határozata 

Biatorbágy 071/7 és 7721/2 hrsz.-ú ingatlanok (Hosszúréti patak) tulajdon 
átruházásáról 

 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta a Biatorbágy 071/7 és 7721/2 hrsz.-ú 
ingatlanok (Hosszúréti patak) tulajdon átruházásáról szóló előterjesztést. 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete elfogadja a határozathoz mellékelt előzetes nyilatkozat 
alapján az érintett ingatlanokat érintő tulajdoni hányadok átruházását  

 
Egyúttal a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges szerződések 
aláírására, nyilatkozatok megtételére, és a rendezetlen tulajdoni hányadok rendezésével 
kapcsolatos intézkedések megtételére. A Képviselő- testület vállalja  …………………. 
terhére vállalja a felmerülő költségeket. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: folyamatos 

Végrehajtásért felelős: Műszaki Osztály 



Határozati javaslat (B) 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
/2020.(  ) 

határozata 

Biatorbágy 071/7 és 7721/2 hrsz.-ú ingatlanok (Hosszúréti patak) tulajdon 
átruházásáról 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta a Biatorbágy 071/7 és 7721/2 hrsz.-ú 
ingatlanok (Hosszúréti-patak) tulajdon átruházásáról szóló előterjesztést. 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete nem támogatja az érintett ingatlanok tulajdonjogának 
Biatorbágy Város Önkormányzata részére történő ingyenes átruházását 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2020. november 15. 

Végrehajtásért felelős: Műszaki Osztály 
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