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ELŐTERJESZTÉS 

Biatorbágy, Herbrechtingen tér  telekhatárainak rendezéséről 

A Herbrechtingen tér és a környező, csatlakozó utak kiszabályozása, telekhatár 
rendezése egy a közterület használattal összefüggő eljárás miatt vált szükségessé. 

A szabályozás a Herbechtingen teret (8240 hrsz, 8241 hrsz), Tavasz utcát (1621 
hrsz, 9521 hrsz), Rosenbach János utcát (8242 hrsz), Ritsman Pál utcát (8279 hrsz.) 
és a Szily Kálmán utcát (8305 hrsz.) érinti a csatolt változási vázrajzon jelöltek 
szerint. 

A szabályozás a Helyi Építési Szabályzattal és Szabályozási Tervvel összhangban 
van.  

A telekalakítást a Budakörnyéki Földhivatal engedélyezte, azonban a telekalakítást 
az ingatlan nyilvántartáson történő átvezetéséhez Képviselő-testületi döntés 
szükséges.  

A kialakuló új helyrajzi számon bejegyzésre kerülő közterületeket javaslom a 
jelenlegi használatuk elnevezésük alapján kerüljenek bejegyzésre az ingatlan 
nyilvántartásba az alábbiak szerint: 

1621/7 hrsz Herbrechtingen tér 
1621/5 hrsz Herbrechtingen tér 
1621/3 hrsz Herbrechtingen tér 
1621/9 hrsz Herbrechtingen tér 
1621/1 hrsz Tavasz utca 
1621/2 hrsz Rosenbach János utca 
1621/4 hrsz Tavasz utca 
1621/6 hrsz Ritsman Pál utca 
1621/8 hrsz Tavasz utca 
1621/10 hrsz Szily Kálmán utca 
1621/11 hrsz Tavasz utca 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztésben foglaltak alapján hozza 
meg döntését. 

 
Biatorbágy, 2015. március 12. 
 

Tisztelettel: 
 

Tarjáni István s.k. 
Polgármester  



 
 

 

Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2015.(..) számú önkormányzati határozata 

Biatorbágy, Herbrechtingen tér  telekhatárainak rendezéséről 

 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete: 

1. megtárgyalta, a Helyi Építési Szabályzattal és Szabályozási Tervvel 
összhangban támogatja a Biatorbágy Herbechtingen tér és a kapcsolódó 
közterületek - 1621,8240, 8241, 8242, 8279, 8305, 9521 hrsz-ú ingatlanok –
telekalakítását (telekcsoport újraosztását), 

2. felkéri a Budakörnyéki Földhivatalt a jóváhagyott telekalakítási vázrajz és 
engedély alapján az ingatlan nyilvántartásba történő 
változások bejegyzésére, 

3.  a telekalakítás során kialakításra kerülő közterületeket a jelenlegi 
elnevezésük alapján az alábbiak szerint kéri az ingatlan nyilvántartásban 
feltüntetni az utca illetve közterület neveket: 

1621/7 hrsz Herbrechtingen tér 
1621/5 hrsz Herbrechtingen tér 
1621/3 hrsz Herbrechtingen tér 
1621/9 hrsz Herbrechtingen tér 
1621/1 hrsz Tavasz utca 
1621/2 hrsz Rosenbach János utca 
1621/4 hrsz Tavasz utca 
1621/6 hrsz Ritsman Pál utca 
1621/8 hrsz Tavasz utca 
1621/10 hrsz Szily Kálmán utca 
1621/11 hrsz Tavasz utca 
 
 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Beruházási Osztály 
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