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ELŐTERJESZTÉS 
 

Biatorbágy, 3434/6 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolási kérelméről 
 

 
Kovács Zsuzsanna kérelemmel fordult Biatorbágy Város Képviselő-testületéhez a 
Biatorbágy, Iharos 3434/6 és 3434/7 hrsz-ú ingatlanok belterületbe csatolásával 
kapcsolatban. 
 
A Biatorbágy Iharos 3434/5 hrsz-ú földrészlet megosztását 2013. évben kezdeményezte a 
tulajdonos a Budakörnyéki Járási Földhivatalnál. A telekalakításhoz Biatorbágy Város 
Jegyzője E0/137/2/2013. számú végzésével szakhatósági hozzájáruló nyilatkozatát 
megadta.  
A Budakörnyéki Járási Földhivatal 10.217-7/2013. számú határozatával engedélyezte a 
3434/6 és 3434/7 hrsz-ú területekből 449 m2 termőföld végleges más célú hasznosítását-, 
majd a 800174/2013. számú határozatával jóvá hagyta a telekalakítást. 
A telekalakítás során a 3434/5 hrsz-ú ingatlan megosztásra került oly módon, hogy a 3434/6 
hrsz-ú terület „hétvégi ház, udvar”- valamint a 3434/7 hrsz-ú terület a Fülemüle utca 
útszélesítéséhez szükséges „kivett, út” besorolású területté alakul. 
Kovács Zsuzsanna 2015. január 29-én kérte Biatorbágy Város Képviselő-testülettől az 
ingatlan belterületbe csatolásának engedélyezését. 
 
Kérelméhez csatolta nyilatkozatát, miszerint a belterületbe csatolással járó összes költséget 
vállalja. 
 
Biatorbágy Nagyközség Önkormányzatának 7/2002.(10.01) Ör. sz. HÉSZ-ről szóló rendelet 
és ahhoz tartozó szabályozási tervlap értelmében a Fülemüle utcát 10,5 m szélességűre kell 
kiszabályozni. A tárgyi telekalakítás során a közterület kiszabályozása- valamint a kialakuló 
telek mérete és nagysága a HÉSZ előírásainak megfelel. 
 
A belterületbe csatolás feltétele, hogy az eljárás lefolytatásával kapcsolatban az 
Önkormányzatnak költsége nem merülhet fel. 

 
Biatorbágy, 2015. 02. 10.      
 

Tarjáni István s.k. 
           polgármester  
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H a t á r o z a t i   J a v a s l a t 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
/2015.(  ) számú önkormányzati határozata 

 
Biatorbágy, 3434/6 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolási kérelméről 

 
 
 

 
Biatorbágy Város Képviselő-testület megtárgyalta és a helyi építési szabályzattal 
összhangban támogatja, a Biatorbágy 3434/6 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolását és 
3434/7 hrsz-ú ingatlan közterületi kiszabályozását az alábbi feltételekkel: 
 
1.) A Helyi Építési Szabályzat a Fülemüle utca 10,5 m útszélességre történő 

kiszabályozását irányozza elő. 
A kérelmező vállalja, hogy az útszélesítés céljára kiszabályozott 3434/7 hrsz-ú 
területrészt az Önkormányzatnak térítésmentesen átadja közcélú felhasználásra. 

 
2 ) Kérelmező vállalja, hogy viseli az ingatlanra eső csapadékvíz elvezetéssel és az út 

kialakítással járó költségeket. 
 
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.)  Biatorbágy Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

vonatkozó szerződést kösse meg.  
 
 
 
 
Határidő:  
Felelős: polgármester 
 
 
 
 
                     Tarjáni István       dr. Kovács András 
                      polgármester                           jegyző 
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