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ELŐTERJESZTÉS 
 

Biatorbágy 3607 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról 
 

 
Vincze Ottó (9028 Győr, Szabadi u. 10. I/5/a. sz. alatti lakos) kérelmet nyújtott be a 
Biatorbágy 3607 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolása tárgyában. 
 
Az ingatlan az Iharos településrészen található, az Iharosi útról nyílik és a Naphegy utcáig 
nyúlik fel.  
Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testületének 7/2002. (10.01.) Ör. sz. rendelete alapján a 
tárgyi ingatlan a Lke-5-ös jelű építési övezetbe tartozik. Az ingatlant szabályozási vonal érinti 
a Naphegy utca10,5 m szélességűre való kiszabályozása céljából. 
Kérelmező vállalta, hogy a kiszabályozást elvégzi, a területet az Önkormányzat részére 
ajándékozza és a felmerülő költségek fizetését vállalja. 
 
Fentiek alapján az ingatlan belterületbe csatolásának engedélyezése valamint az ajándék 
elfogadása tárgyában szükséges döntést hozni. 
 
 
Biatorbágy, 2016. június 06. 
 
 

Tarjáni István s.k. 
         polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
Melléklet: 
- Tulajdonos kérelme és nyilatkozata 
- 3607 hrsz-ú ingatlan tulajdoni lapja 
- HÉSZ szabályozási tervlap 
- határozati javaslat 
- telekalakítási helyszínrajz 
 
 



 
 

H a t á r o z a t i   J a v a s l a t 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
    /2016.(    ) 

h a t á r o z a t a  
 

Biatorbágy, 3607 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolásáról  
 
 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta és a helyi építési szabályzattal 
összhangban támogatja a 3607 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolását az alábbi feltételekkel: 
 

1.) A Helyi Építési Szabályzat a Naphegy utca 10,5 m útszélességre történő kiszabályozását 
irányozza elő. A kérelmező vállalja, hogy a helyi építési szabálynak megfelelően 
kiszabályozza és az Önkormányzatnak térítésmentesen átadja közcélú felhasználásra a 
3607 hrsz-ú ingatlanból 28 m2 kiszabályozott területrészt. 
 

2.) A kiszabályozott területrészt (3607/2 hrsz) magánútként kell lejegyeztetni. 
 

3.) Az eljárás lefolytatásával, a közművek bevezetésével a csapadékvíz elvezetés 
rendezésével, a közvilágítás, járda és az útburkolat kiépítésével kapcsolatban az 
önkormányzatnak költsége nem merülhet fel. 
 

4.) A 3607/2 hrsz-ú területrészt ajándékként elfogadja Biatorbágy Város Képviselő- 
Testülete. 
 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó szerződések megkötésére. 
 
 
Felelős: polgármester 
 
 
 
 
                     Tarjáni István       dr. Kovács András 
                      polgármester                           jegyző 
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