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Előterjesztés 
 

Biatorbágy, 8800/3 hrsz-ú ingatlan egy része vételi ajánlatának a módosításáról, az 
adásvételi szerződés meghiúsulása esetén részleges kisajátításáról 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 118/2015. (VI. 25.) számú 
határozatával döntött a Biatorbágy, 8800/3 hrsz-ú ingatlan 2560 m2-es részének 
megvételéről, a tulajdonos a vételi ajánlatot nem fogadta el, ezért a Képviselő-testület 
140/2015. (VII. 16.) számú határozatával döntött a kérdéses ingatlan részleges 
kisajátításáról. 

A kisajátítási eljárás a határozatnak megfelelően a 2560 m2 ingatlanrészre vonatkozóan 
elindításra került. Időközben Biatorbágy Város településrendezési eszközeinek 
felülvizsgálatával és elkészítésével összegfüggésben merült fel, hogy az ingatlanból 
további 30 m2 kisajátítása vált még szükségessé, amit a képviselő-testület a 118/2015. 
(VI. 25.) határozatával fogadott el.  

2015. november hónapban a kisajátítási eljárás felfüggesztését kérelmeztük, azzal az 
indokkal, hogy Biatorbágy új Településrendezési Eszközeinek – köztük a HÉSZ - 
elfogadására csak 2016. év első felében kerül sor. 

Mivel a HÉSZ 2016. június 30. napján elfogadásra került és 2016. augusztus 1. napjával 
hatályba is lépett, a hatályba lépett szabályozási tervnek megfelelően újabb területrész 
kisajátítása vált szükségessé, ezért újra a képviselő-testület elé kell, hogy kerüljön a 
Biatorbágy 8800/3 hrsz-ú ingatlant érintő adás-vételi szándék megfogalmazása, illetve 
nemleges nyilatkozat esetén az ingatlan részleges kisajátítási eljárásának újbóli 
megindítása. 

Az eredeti 2590 m2 nagyságú terület jelenleg 3961 m2-re módosul a vételi ajánlatban. 

Az elfogadott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv 64 és 65 számú tervlapjai 
tartalmazzák a kisajátításra vonatkozó részleteket. Az új kisajátítási változási vázrajz 
megrendelése a Budageo KKt-től megrendelésre került.  

Mellékeljük továbbá a 118/2015. (VI. 25.) határozat alapját képező előterjesztést is, 
amelynek melléklete volt az értékbecslés, mely az ingatlan négyzetméterét 1070 Ft-ban 
állapította meg. 

Fentiekre tekintettel kérem a tisztelt képviselő testületet, hogy hozza meg döntését.  

Biatorbágy, 2016. augusztus 19. 
 
 Tisztelettel:  
 Tarjáni István s.k. 
 polgármester 
Mellékletek: 

- értékbecslés 
- HÉSz 64 és 6. számú függeléke 

http://www.biatorbagy.hu/


Határozati javaslat 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő - testületének 
 

…/2016. (VIII. 23.) számú önkormányzati határozata 
 

Biatorbágy, 8800/3 hrsz-ú ingatlan egy része vételi ajánlatának a módosításáról, az 
adásvételi szerződés meghiúsulása esetén részleges kisajátításáról 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:  
 
1) a Biatorbágy 8800/3 hrsz-ú ingatlanból 3961 m2 megvásárlására, 1070 Ft/m2 áron 

vételi ajánlatot tesz az ingatlan tulajdonosának,  
 

2) a vételi ajánlat elfogadása esetén, felhatalmazza a polgármestert az ingatlan 
megosztásához szükséges intézkedések megtételére, és az adásvételi szerződés 
aláírására, a jegyzőt az ellenjegyzésére, 

 
3) a vételi ajánlat elutasítása esetén, a Biatorbágy 8800/3 hrsz-ú ingatlanból 3961 m2 

kisajátítására vonatkozóan kisajátítási eljárást indít az illetékes hivatalnál, és 
felhatalmazza a polgármestert a kisajátítási kérelem benyújtására,  

 
4) a vételi ajánlat elfogadása esetén, a telekalakítási eljárás és az adásvétel költségeit, a 

vételi ajánlat elutasítása esetén a kisajátításból adódó kártalanítás és a járulékos 
költségeket a 2016. évi költségvetésében az Egyéb beruházások, Földterület vásárlása 
alatti „Biatorbágy 8800/3 hrsz-ú ingatlan kisajátítás” keret terhére biztosítja. 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezési osztály 
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