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Előterjesztés 
 
 

Biatorbágy, Ürgehegy 4431 hrsz.-ú ingatlan elővásárlási joggal kapcsolatos 
kérelemről 

 
 
Dr Szemethy Róbert ügyvéd (9024 Győr, Fészek u. 4. fsz. 1.) azzal a kéréssel fordult 
a T. Képviselő-testülethez, hozzon döntést, hogy  a Biatorbágy, 4431 hrsz.-ú  
ingatlan - tulajdoni lapján lévő helyi jelentőségű védett terület, mely Biatorbágy Város 
Önkormányzata javára elővásárlási jogot vindikál -  eladása során elővételi jogával 
élni kíván-e.  
A helyi jelentőségű védett terület a 2007-ben az alábbi rendelet alapján került 
bejegyzésre a tulajdoni lapra.   
Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 5/2006.(05.25.)Ör. sz.rendelete  
A természeti értékek helyi védelméről  
A Nyakaskő-Ürgehegy természetvédelmi kezelési terve  
7.§(1) Nyakaskő-Ürgehegy   
Helyi Természetvédelmi terület lehatárolását a 2.számú melléklet tartalmazza.(2) 
Gyakorlati természetvédelmi célkitűzések: a.) A földtani értékek, sziklafalak, 
szilaalakzatok védelme. b.) A terület biológiai sokféleségének megőrzése a védett és 
fokozottan védett növény-és állatfajok élőhelyének védelme. c.) A hajdani 
kőbányászat történelmi, kultúrtörténeti értékeinek (bányafalak, mesterséges üregek, 
szekérút) és sziklába vájt pincéknek a megőrzése d.)A terület tájképi egységének 
megőrzése. e.) A természeti értékek, kultúrtörténeti értékek bemutatása, a terület 
ökoturisztikai feltárása. (3) Természetvédelmi stratégiák: A természetes és 
természetközeli élőhelyek –gyepek, sziklagyepek, bokorerdők, sziklaerdők, erdők –
megőrzése hagyományos gyephasználattal és természetközeli erdőgazdálkodással 
való fenntartható használata. a.) A vadgesztenyeliget megőrzése mellett az egyéb, 
nem őshonos erdőállományok termőhelyének megfelelő őshonos fajokkal történő 
átalakításának ösztönzése. b.) A gyepterületek spontán cserjésedésének és 
beerdősülésének, az invazív fajok előretörésének megakadályozása a gyepek 
kaszálással vagy legeltetéssel történő fenntartásával. c.) A bányászat és a 
szőlőgazdálkodás történelmi emlékeinek (bányafalak, mesterséges üregek, 
bányászati szekérutak, sziklába vájt borospincék) megőrzése. d.) Atermészeti és 
kultúrtörténeti értékek bemutatása, a kilátópontokat feltáró tanösvény kialakítása.(4) 
Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak:a.)Gyepterület művelési 
ága nem változtatható meg, szántó művelési ága gyepre vagy erdőre módosítható. 
b.) A gyepterületek fenntartását a terület tulajdonosa legeltetéssel vagy évente 
legalább egyszeri kaszálással köteles biztosítani. c.) Az erdőterületen levő 
vadgesztenye liget megőrzését biztosítani kell. Egyéb nem őshonos faállományok 
őshonos faállományokkal (pl: tölgyes, gyertyános-tölgyes) való fokozatos cseréjéről 



 
az erdészeti üzemtervnek megfelelő ütemezéssel az erdő kezelőjének, 
tulajdonosának gondoskodnia kell. 
d.) A védett területen légvezeték, távközlési magasépítmény, adótorony nem 
létesíthető. e.) Bányatelek nem alakítható ki, bányászati tevékenység nem 
folytatható. f.) Bányászati célú tájrendezés csak a földtani, tájképi értéket képviselő 
sziklafalak megőrzésével, a terület védett és fokozottan védett élővilágának 
védelmével és a balesetelhárítás érdekében, a természeti és bányászati emlékek 
bemutatása, ismeretterjesztése céljából történhet. g.) A védett területen tanösvény, 
turistautak, pihenőhelyek létesíthetők. A terület szabadon látogatható.  
 
 

Amennyiben az Önkormányzat nem kívánja az ingatlant megvásárolni, illetve 
elővételi jogával nem kíván élni, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az 
előterjesztésben foglaltak alapján az elővásárlási jogról való lemondó nyilatkozatát  
szíveskedjen megtenni.   
 
Biatorbágy, 2018. 02. 12.  
      Tisztelettel: 
 
 

Tarjáni István s.k. 
polgármester 

 
 
Összeállította: Simon Ágnes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Képviselő-testületének 
…/2019. (II. 19.) határozata 

 
Biatorbágy, Ürgehegy 4431 hrsz.-ú  ingatlan elővásárlási joggal  kapcsolatos 

kérelemről 
 
 
 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Biatorbágy, 
Ürgehegy 4431 hrsz.-ú ingatlan elővásárlási joggal kapcsolatos kérelemről szóló 
előterjesztést. 
 
Biatorbágy Város Önkormányzata elővásárlási jogával kíván/ nem kíván élni a 
Biatorbágy Ürgehegy 4431 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felel: Műszaki Osztály 
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