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ELŐTERJESZTÉS 
 

Biatorbágy, 3436/6 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról  
 

 
Szabó Tamás és Szabóné Salamon Tímea (mindketten: 2051 Biatorbágy, Káposztáskert u. 
1.b. fsz. 2. szám alatti lakosok) tulajdonosok kérelmet nyújtottak be a Biatorbágy 3436/6 
hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolása tárgyában. 
 
A tárgyi ingatlan az Iharos településrészen található a Naphegy közben.  
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016. (VII.15.) önkormányzati 
rendelete alapján Lke-10-es jelű építési övezetbe tartozik. A helyi építési szabályzathoz 
tartozó melléklet szerint az ingatlan előtti közterületet 10,5 m szélességre kell kiszabályozni. 
 
Kérelmezők vállalták, hogy a kiszabályozást elvégzik és a felmerülő költségek fizetését 
vállalják. A telekalakítással kiszabályozott területrész „kivett közforgalom elől el nem zárt 
magánút” művelési ággal a magántulajdonú Fülemüle utca területéhez lesz csatolva. 
 
Fentiek alapján a 3436/6 hrsz-ú belterületbe csatolása tárgyában szükséges döntést hozni. 
 
Biatorbágy, 2017. 11. 24. 
 
 
 

Tarjáni István s.k. 
         polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
Melléklet: 
- Tulajdonosok kérelme és nyilatkozata 
- 3436/6 hrsz-ú ingatlan tulajdoni lapja 
- HÉSz szabályozási tervlap 
- Telekalakítási helyszínrajz 
- 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 
    /2017.(    ) 

h a t á r o z a t a  
 

Biatorbágy, 3436/6 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról  
 
 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta és a helyi építési szabályzattal 
összhangban támogatja a 3436/6 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolását az alábbi feltételekkel: 
 

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 
kiszabályozott „kivett közforgalom előtt megnyitott magánút” művelési ágú területrészt a 
magántulajdonú Fülemüle utcához csatolja. 
 

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

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