
 

    
 

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSHEZ 

 

AZ ELŐTERJESZTÉS CÍME: Előterjesztés Biatorbágy belterület 9385/2 hrsz. alatt felvett 
ingatlan területéből 1.500 m2 nagyságú terület használatba adásáról 

MELLÉKLETEI:  
- területről készült térkép 

AZ ELŐTERJESZTÉST TÁRGYALJA: Képviselő-testület  

ÜLÉS TÍPUSA: nyílt, napirend előtt zárt ülés rendelhető el 

ÜLÉS IDŐPONTJA: 2020. október 29. 

AZ ELŐTERJESZTÉST VÉLEMÉNYEZI: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság        

MEGHÍVOTTAK: - 

A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK: Polgármesteri Kabineti Iroda, Műszaki Osztály, 
Szervezési Osztály 

ELŐTERJESZTŐ: Tarjáni István polgármester 

AZ ELŐTERJESZTÉST ÖSSZEÁLLÍTOTTA: dr. Major Mónika jogi és szervezési referens 

AZ ELŐTERJESZTÉST ELLENŐRIZTE: dr. Hajdu Boglárka jegyző 

DÁTUM: 2020. október 22. 



 

 

Város Polgármestere  
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a.  
Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 mellék  
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu 
 

 

Előterjesztés 
 

A Biatorbágy, belterület 9285/2 hrsz. alatt felvett ingatlan területéből  
1.500 m2 nagyságú terület használatba adásáról 

 
Tisztelt Képviselő- testület! 
 

A Biatorbágy belterület 9285/2 hrsz. alatt felvett ingatlan összesen 11.402 m2 területű. 
Az ingatlan per-teher és igénymentes. Az ingatlan üres, azon sem felépítmény, sem 
tároló nem található.  

Az előterjesztéshez mellékelt felvételen az „A” jelzéssel ellátott, összesen 1.500  m2 

nagyságú területet érinti az előterjesztés. Ez a terület kerülne a támogató döntés 

alapján a KM Építő Kft. (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Bánki Donát utca 5., 

cégjegyzékszám: 13-09-181859, képviseli: Csonka Tamás ügyvezető) részére, mint 

használatba vevő részére használatba adásra. 

 

Használatba vevő a Budapest-Balaton kerékpárút BI-1 szakaszának kivitelezője, aki a 
területet deponálási céllal venné használatba 2021. szeptember 30. napjáig. A 
használatba vétel időtartama alatt a szükséges állagmegóvási, karbantartási és 
tisztántartási munkákat saját költségén elvégezné. 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 
vagyonáról, a vagyongazdálkodás és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 
21/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelete 29. § (2) bekezdése értelmében a központi 
költségvetési törvényben megállapított érték alatti (jelenleg 25 millió forint) 
korlátozottan forgalomképes és forgalomképes vagyon elidegenítése és az 
önkormányzati vagyon hasznosítása esetén a képviselő-testület dönt a 
versenyeztetési eljárás lefolytatásáról. 

A város és egy állami beruházással megvalósuló cél érdekeit figyelembe véve kérem 
a T. Képviselő- testületet, hogy az előterjesztéshez mellékelt határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjen. 

Az előterjesztés mellékletét képezi az érintett ingatlant jelölő térkép. 

Biatorbágy, 2020. október 22.  

      Tisztelettel: 

 

             Tarjáni István 

             polgármester 



 

 

„A” 

Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő- testületének 

.../2020. (    ) határozata 

 

A Biatorbágy. belterület 9285/2 hrsz. alatt felvett ingatlan területéből  

1.500 m2 nagyságú terület használatba adásáról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Biatorbágy 

belterület 9285/2 hrsz. alatt felvett ingatlan területéből 1.500 m2 nagyságú terület 

használatba adásáról szóló előterjesztést. 

 

A képviselő-testület az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és a 

vagyonhasznosítás szabályairól szóló 21/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelet 29. § 

(2) bekezdése értelmében a Biatorbágy belterület 9285/2 hrsz. alatt felvett ingatlan 

területéből 1.500 m2 nagyságú terület használatba adásával kapcsolatban nem folytat 

le versenyeztetési eljárást. 

 
Az előterjesztés mellékletét képező térképen „A”-val megjelölt területet a KM Építő Kft. 

(székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Bánki Donát utca 5., cégjegyzékszám: 13-09-

181859, képviseli: Csonka Tamás ügyvezető) részére ingyenesen használatba adja 

2020. október 30. napjától 2021. szeptember 30. napjáig. 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására, intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2020. október 30. 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály, Műszaki Osztály 

 
 
 
 

 

  



 

„B” 

Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő- testületének 

.../2020. (    ) határozata 

 

Döntés Biatorbágy belterület 9285/2 hrsz. alatt felvett ingatlan területéből  

1.500 m2 nagyságú terület használatba adásáról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Biatorbágy 

belterület 9285/2 hrsz. alatt felvett ingatlan területéből 1.500 m2 nagyságú terület 

használatba adásáról szóló előterjesztést. 

 

A képviselő-testület az előterjesztés mellékletét képező térképen „A”-val megjelölt 

területet nem adja ingyenesen használatba a KM Építő Kft. (székhely: 2310 

Szigetszentmiklós, Bánki Donát utca 5., cégjegyzékszám: 13-09-181859, képviseli: 

Csonka Tamás ügyvezető) részére. 

 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2020. október 30. 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 
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1. sz. melléklet 
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