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ELŐTERJESZTÉS 

Biatorbágy, 8800/3 hrsz-ú ingatlan részleges kisajátításával kapcsolatos 
kérdésekről 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 118/2015. (VI.25.) határozatában 
döntött a Biatorbágy, 8800/3 hrsz-ú ingatlan egy részének vételi ajánlatáról. A Képviselő- 
testület felhatalmazása alapján a Biatorbágy 8800/3 hrsz-ú ingatlanból 2560 m2 
megvásárlására, 1070 Ft/m2 áron vételi ajánlatot tettem az ingatlan tulajdonosának 
Fábiánné Pammer Katalinnak.  A vételi ajánlat 2015. július 6. napján átvételre került. A 
jogszabályban foglalt 30 napos határidőn belül az abban foglaltakra 2015. július 15. napján 
érkeztetett válaszra tekintettel - miszerint az a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási 
átvezetésére nem alkalmas befogadó nyilatkozat – a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. 
törvény 3. § (2) bekezdése alapján az adásvétel meghiúsultnak tekinthető és kisajátításnak 
van helye. 

 

 
 

A legutolsó egyeztetés alapján a kisajátítandó terület a mellékelt térképvázlaton jelölésre 
került, alapterülete 2560 m2.  

 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő- testület felhatalmazását, hogy 2015. szeptember 
1. napjáig a kisajátítási kérelmet fenti ingatlan részleges kisajátítása tárgyában a kisajátítási 
hatóság részére benyújthassam. 
 

Kérem, a tisztelt Képviselő-testületet a döntését hozza meg. 

 

Biatorbágy, 2015. július 16. 

 Tarjáni István s.k. 

 polgármester 
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Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzat  Képviselő-testületének  
 

.../2015. (...) határozata 
 
 

Biatorbágy, 8800/3 hrsz-ú ingatlan részleges kisajátításával kapcsolatos 
kérdésekről 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Biatorbágy, 
8800/3 hrsz-ú ingatlan részleges kisajátításával kapcsolatos kérdésekről szóló 
előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

1. a Biatorbágy 8800/3 hrsz-ú ingatlanból 2560 m2 kisajátítására vonatkozóan, 
kisajátítási kérelmet nyújt be a kisajátítás hatósághoz, egyúttal felhatalmazza 
a polgármestert, hogy 2015. szeptember 1. napjáig a kisajátítási kérelmet 
fenti ingatlan részleges kisajátítása tárgyában a kisajátítási hatóság részére 
benyújtsa; 

2. a Képviselő- testület elfogadja a tulajdonos azon kérését, hogy a 
kisajátítással kapcsolatos garancia részét képezi az is, hogy a kisajátítási 
eljárás előzőek szerinti megindításának vagy eredményes befejezésének a 
hiányában az önkormányzat a kisajátítani kért területet a kisajátítási 
szabályok szerinti eljárásnak megfelelően (a kisajátítási hatóság által 
kirendelt igazságügyi szakértő által) meghatározott forgalmi értéken minden 
további feltétel nélkül köteles a tulajdonostól megvásárolni; 

3. a Képviselő- testület a kisajátítási eljárásból adódó kártalanításra és járulékos 
költségekre a 2015-ös költségvetés ……………….…………………… keretét 
biztosítja. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2015. szeptember 1. 
Végrehajtásért felelős: beruházási osztály 
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