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ELŐTERJESZTÉS 

 
Biatorbágy, 2011/60 hrsz.-ú út elnevezéséről 

 
 

 
 A Biatorbágy, belterület 2011/60 hrsz-ú „kivett közforgalom elől el nem zárt 
magánút” művelési ágú és magán tulajdonban álló ingatlan az 1. számú főút és vasút 
közötti területen újonnan kialakított kereskedelmi, gazdasági és szolgáltató terület 
Gksz-8 építési övezeti besorolású terület megközelítését szolgálja. A terület közös 
tulajdonban van Biatorbágy Város Önkormányzata és a Halász-Telek 2002 Kft. 
között. Utóbbi cégnév változott LCPB Kft. névre, akik kérték a területen az utca 
elnevezését. 
 
Fentiek alapján kérjük a tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsön a Biatorbágy 
2011/60 hrsz.-ú út elnevezéséről az alábbi javaslatok alapján.  
 
1./ Bánki Donát (1859-1922) magyar gépészmérnök, feltaláló és műegyetemi tanár. 

2./ Bruckner Ferenc (1921-2013) A herbrechtingeni testvérvárosi kapcsolatok 
kezdeményezője. A Biatorbágyi Értéktár Bizottság 30/2021.(XI.15.) számú 
határozatában javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Bruckner Ferencről utcát 
nevezzenek el. 

3./ dr. Wieder Ernő: 1925-től Torbágy község orvosa volt. Az 1931. szeptember 13-
án történt biatorbágyi vasúti merénylet áldozatainak mentését elsőként kezdte meg. 

 
Biatorbágy, 2022.01.13.  
       
 
 

Tarjáni István s.k. 
polgármester 

 
 

 
 

 

 



 
 

 

Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2022. (I.27.) határozata 

 
 

Biatorbágy, 2011/60 hrsz.-ú út elnevezéséről 
 
 

 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta Biatorbágy, 2011/60 hrsz.-ú út 
elnevezéséről szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozza: 
A 2011/60 hrsz.-ú ingatlannak ……………………………  elnevezést adja. 
 
Egyben felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felel: Műszaki Osztály 
 
 

 

  

 Tarjáni István s.k. dr. Hajdu Boglárka s.k. 
 polgármester jegyző 

 
 
 
 

 





Biatorbágy, 2011/60 hrsz-ú út 
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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. NAGY
IMRE ATTILA ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2021.11.16. 12.05.39


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: DR. NAGY IMRE ATTILA
Születési hely: BUDAPEST                 08
Születési dátum: 1954.12.25.
Anyja neve: MARKÓ MÁRIA


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





 
	 
		 
	
	 
		 avdh.gov.hu
		 
			 
		
		 
			 avdh.gov.hu
			 
				 
					 urn:eksz.gov.hu:1.0:azonositas:kau:1
				
				 
					 KAÜ
				
				 
					 2021.11.16. 12.05.39
					
				 
					 ID_600af673-bc13-4b92-9392-22d6a41d481e
				
				 
					 DR. NAGY IMRE ATTILA
					
				 
					 DR. NAGY IMRE ATTILA
					
				 
					 MARKÓ MÁRIA
					
				 
					 1954.12.25.
					
				 
					 BUDAPEST                 08
					
			
		
	





