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ELŐTERJESZTÉS 

 
Biatorbágy 5416 hrsz.-ú állami tulajdonú ingatlan átvételéről 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Biatorbágy Város Polgármesterének 46/2021.(III.12.) számú határozata alapján, amely az 
Állami tulajdonban lévő ingatlanok Biatorbágy Város Önkormányzata általi ingyenes 
megszerzéséről szól, az Önkormányzatunk megkereste a Nemzeti Vagyon Kezeléséért 
Felelős Tárca Nélküli Minisztert, több Biatorbágy területén lévő ingatlan ingyenes tulajdonba 
adása ügyében. 
 
Az 5416 hrsz.-ú, kivett hétvégi ház, udvar, kert művelési ágú ingatlan tekintetében a Nemzeti 
Földügyi Központ tájékoztatott, hogy a terület átadásának nincs akadálya.  
A nevezett ingatlan 1014 m2 alapterületű.  Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 26/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelete (HÉSZ) alapján az ingatlan a Mk-2 
jelű övezetbe tartozik. 
Az Mk jelű kertes mezőgazdasági rendeltetésű területek övezete.  
„54.§ (10) Mk-2 és Mk-3 jelű övezetben, az Etyek-Budai borvidék szőlőtermesztő dűlőire eső 
telkeken csak a szőlőművelést, szőlőfeldolgozást, bortárolást vagy a borturizmust szolgáló 
gazdasági épület és földdel borított boltpince építhető, a legalább 80 %-ban szőlőművelési 
ágban nyilvántartott és ténylegesen így művelt telkeken.  
(11) Mk-3 övezetben: a) átmenő telek esetén építési hely a lejtő oldali közterülethez 
kapcsolódik, b) hegyoldali telek esetén az előkert mérete min. 10 m, c) völgyoldali telek 
esetén előkert mérete max. 3 m.  
(12) Az Mk-3 övezetben a +1%-os beépítettségi bónusz a helyi védelem alatt álló pince, 
présház értékőrző felújítása esetén alkalmazható.  
(13) Az Mk-2 és Mk-3 övezetben a szőlőművelést, borászatot szolgáló építmények terepszint 
alatti részei, borospince rendeltetés elhelyezése esetén az előkert mértéke 0 m lehet.” 
 
Az Önkormányzati cél a településfejlesztési és a szociális feladatok ellátása. 
 
Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és a vagyonhasznosítás szabályairól 
szóló 21/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelet 13. § (4) bekezdés alapján: „A tulajdonosi 
jogokat a képviselő-testület gyakorolja.” 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet hozza meg döntését az előterjesztés alapján. 
 
Biatorbágy, 2022. október 13. 
 
 

 Tarjáni István s.k. 
 polgármester 

 
Mellékletek: 

- Válaszlevél 
- Tulajdoni lap 
- Kivonat a Szabályozási tervből 

 
 



 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2022. (X.27.) határozata 
 

Biatorbágy 5416 hrsz.-ú állami tulajdonú ingatlan átvételéről 
 
 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete a következő határozatot hozza: 
 
1. Úgy dönt, hogy támogatja a Biatorbágy 5416 hrsz.-ú ingatlan ingyenes tulajdonba 

vételét a forgalomképes vagyon részeként. 
2. Az Önkormányzati cél a településfejlesztési és szociális feladatok ellátása. 
3. Megbízza Dr. Malik Dean ügyvédet (kamarai nyilvántartási száma: 36072493) a jogi 

képviselet ellátásával az értékesítési eljárás során. 
4. Felhatalmazza a Polgármestert az ügylet megvalósításának érdekében szükséges 

valamennyi intézkedés megtételére, valamint az adásvételi szerződés aláírására, és a 
Jegyzőt az adásvételi szerződés ellenjegyzésére. 

 
 

Határidő: 2022. december 31. 
Felelős: Polgármester, Jegyző 
Végrehajtásért felel: Műszaki Osztály 
 
 
 
 
                          Tarjáni István s.k.                                      dr. Szabó Ferenc s.k. 
                             polgármester                                                         jegyző 
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