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ELŐTERJESZTÉS 
 

Biatorbágy 3434/3 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról 
szóló 170/2016.(VI.30.) határozat módosításáról 

 
Bidló Gábor (1221 Budapest, Tatárka u. 24. sz. alatti lakos) kérelmére Biatorbágy Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete a 170/2016. számú határozatával engedélyezte a 
Biatorbágy 3434/3 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolását. 
 
A határozat 1. pontjában feltüntetésre került, hogy a tárgyi ingatlanból 75 m2-t kell 
kiszabályozni, útként lejegyezni továbbá az Önkormányzatnak térítésmentesen átadja 
közcélú felhasználás végett. 
 
A kiszabályozás céljából elkészített változási vázrajz tervezet elkészítése után derült ki, hogy 
a 10,5 m széles Fülemüle utca kiszabályozásához a tárgyi ingatlan esetében 66 m2-t 
szükséges leadni. 
Az eredetileg megállapított 75 m2 és a 66 m2 közötti különbség a földhivatal által kiadott az 
előzetes felmérések papír alapú illetve a jelenlegi felmérések digitális állományának 
különbségéből adódik. 
A kiszabályozott területrészt nem szükséges önkormányzati tulajdonba adni, mivel a 
Fülemüle utca közforgalom számára megnyitott magán tulajdonú út. 
 
Fentiek alapján a 170/2016. (VI.30.) az ingatlan belterületbe csatolása tárgyában hozott 
döntés 1. pontját módosítani szükséges. 
 
Biatorbágy, 2016. július 14. 
 
 

Tarjáni István s.k. 
         polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
Melléklet: 
- változási vázrajz tervezet 
- 2005-ös felmérési rajz  
- határozati javaslat 
 
 



 
 

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 3434/3 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról 
szóló 170/2016.(VI.30.) határozat módosításáról 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta és a helyi építési szabályzattal 
összhangban a Biatorbágy 3434/3 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolásáról szóló 170/2016. 
(VI.30.) határozat 1. pontját módosítja a következők szerint:  
 

1.) A Helyi Építési Szabályzat a Fülemüle utca 10,5 m útszélességre történő kiszabályozását 
irányozza elő. A kérelmező vállalja, hogy a helyi építési szabálynak megfelelően 
kiszabályozza a 3434/3 hrsz-ú ingatlanból 66 m2 területrészt. 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 170/2016.(VI.30.) határozatába foglalt 2. 
és 3. feltétel  továbbra is fennáll. 
 
 
Felelős: polgármester 
 
 
 
 
                     Tarjáni István       dr. Kovács András 
                      polgármester                           jegyző 
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