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ELŐTERJESZTÉS 
 

Biatorbágy, Csókaszőlő köz áthelyezéséről 
 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 
Jelenleg a Csókaszölő köz az Öreg-hegy egyik fő közlekedési útvonala csak 

térképen létezik, bozótos fás terület. Helyette egy kitaposott keréknyom jelenti az 
utat, amely magánterületen vezet keresztül.  

A terület tulajdonosa az alábbi javaslattal fordult a Polgármesteri Hivatalhoz: 
amennyiben az utca nyomvonala megváltoztatásra kerülne (jelenleg a birtokában 
lévő két telek között húzódik a helyi építési szabályzat szabályozási tervlapja 
szerint), egyrészt ingyen átadja a birtokában levő terület széléből a szükséges 5-6 
métert, másrészt szintén ingyen vállalja a földút kialakítását. Cserébe kérné a 
jelenlegi nyomvonal által meghatározott területet, amely kisebb, mint amit adna. 

Amennyiben a tulajdonos körbe kerítené a saját telkét, megszűnne a jelenlegi 
közlekedési útvonal és azonnali feladatként jelentkezne az önkormányzat felé. A 
Csókaszölő köz szabályozási terv szerinti valós kialakítása 130 méter hosszon, 10 
méter szélességben 1330 négyzetméter, előzetes kalkulációk szerint 7-8 millió 
forintba kerülne (bozótirtás, fakivágás), komoly anyagi terhet róva az 
önkormányzatra.  

Ezt figyelembe véve javaslom a tulajdonos javaslatának elfogadását és az új 
nyomvonal kialakítását.   

 
Felkérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására. 

Biatorbágy, 2022. június 14. 

  
 Tarjáni István sk. 
 polgármester 



 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

/2022.(             ) határozata 
Biatorbágy, Csókaszőlő köz áthelyezéséről 

 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta a Biatorbágy, Csókaszőlő köz 
áthelyezéséről szóló előterjesztést. 

 
A Képviselő-testület az alábbi döntést hozza:  
 
A. 
Támogatja a Csókaszölő köz új nyomvonalának kialakítását és a terület cserét. 
Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
B. 
Nem támogatja a jelenlegi kiszabályozás megváltoztatását. 
 
 
Határidő: Folyamatos 
Felelős: Polgármester, Jegyző 
Végrehajtásért felel: Műszaki Osztály, Főépítészi Iroda 

 

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