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Tárgy: Előterjesztés a Pomáz, Orlovácz utca 28. alatti,
730/19 hrsz. ingatlan tulajdonjog bejegyzés tárgyában

ELŐTERJESZTÉS
2021. szeptember 30.
Pomáz, Orlovácz utca 28. szám, 730/19 hrsz-ú ingatlan tulajdonjog bejegyzéshez való
hozzájárulás tárgyában
Tisztelt Képviselő-testület!
A 730/19 helyrajzi számú terület tekintetében még 1995. évben – az önkormányzati ingatlan
értékesítését követően - „Beépítési kötelezettség” került előírásra, valamint „Elidegenítési és
terhelési tilalom a beépítési kötelezettség biztosítására” és „Elidegenítési és terhelési tilalom
bejegyzett jelzálog, beépítési kötelezettség biztosítására”. (jelen előterjesztés 1. és 2. számú
melléklete)
Az „Elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzett jelzálog, beépítési kötelezettség biztosítására”
bejegyzésre vonatkozóan 2000.09.25. dátummal törlő határozat született a további terhek
változatlanul hagyása mellett és ezt követően újabb adásvételre került sor. (jelen előterjesztés 3.
számú melléklete).
A telek jelenlegi tulajdonosa öröklés útján szerezte meg az ingatlan tulajdonjogát szüleitől,
azonban a tervezett telek-beépítés meghiúsult.
A Pomáz, Orlovácz utca 28. alatti, 730/19 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosa a jelenleg üresen
álló telek tekintetében bejegyzett beépítési kötelezettség törlése iránti kérelemmel fordult a Pomázi
Polgármesteri Hivatalhoz. Kérelméhez csatolta a tulajdoni lap másolatát. (jelen előterjesztés 4. és
6. számú melléklete)
Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 180/2021 (VII. 15.) határozatával nem járult
hozzá az elidegenítési és terhelési tilalom törléséhez.
Nevezett ingatlan tulajdonosa 2021. július 21-én újabb kérelemmel fordult a Képviselőtestülethez, hogy a terhek változatlanul hagyása mellett járuljanak hozzá a tulajdonjog
bejegyzéshez, mivel a lakhatása máshol megoldott, így szeretné értékesíteni a tárgybeli
telekingatlant és a vevő beépítené a telket. (jelen előterjesztés 5. számú melléklete)
Pomáz Város Önkormányzat Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Műszaki Bizottság 23/2021
(VIII.18.) számú határozatával nem támogatta az előterjesztést és kérte annak újbóli beterjesztését
kiegészítve a tulajdonos közmű hozzájárulási díjának igazolásával.

Tulajdonos, a Hivatal kérésre benyújtotta a földgáz, ivóvíz és csatorna közműfejlesztési
hozzájárulásának igazolását szolgáló dokumentumokat, melyek jelen előterjesztés 7. számú
mellékletét képezik.
Kérem, hogy döntésük során szíveskedjenek figyelembe venni, hogy a víz és csatorna közmű
bekötése már korábban megtörtént. Földgáz tekintetében szintén megtörtént a hozzájárulás
megfizetése, azonban már nem aktuális, hiszen új építésű ingatlan használatba vételéhez megújuló
energia létesítése van előírva. Elektromos áram bekötése földkábel útján engedélyezett, és mivel
az oszlop közvetlenül a telek előtt található, így utca burkolat bontása nem szükséges.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban:
Étv) 29.§ (1) bekezdés szerint:
„Településrendezési kötelezettség körében
a) beépítési kötelezettség,
b) helyrehozatali kötelezettség és
c) beültetési kötelezettség
rendelhető el.”
Az Étv 29. § (2) bekezdése értelmében:
„A települési önkormányzat polgármestere önkormányzati hatósági döntésében a tervszerű
telekgazdálkodás, a beépítés helyes sorrendje és a településkép előnyösebb kialakítása érdekében
a beépítetlen építési telkekre meghatározott időn belüli beépítési kötelezettséget állapíthat meg.
Ha a tulajdonos a beépítési kötelezettségét nem teljesíti, az önkormányzat az ingatlant
kisajátíthatja. Amennyiben az ingatlan tulajdonos a beépítési kötelezettségét nem tudja teljesíteni,
úgy kérésére az ingatlant ki kell sajátítani.”
Az (5) bekezdés szerint:
A településrendezési kötelezettségről szóló határozat közlésével egyidejűleg a képviselő-testület
megkeresi az ingatlanügyi hatóságot a kötelezettség tényének ingatlan-nyilvántartásba történő
feljegyzése érdekében. A kötelezettség megszűnését követően 15 munkanapon belül a képviselőtestület az erről szóló határozat közlésével egyidejűleg a kötelezettség tényének az ingatlannyilvántartásból való törlése érdekében megkeresi az ingatlanügyi hatóságot.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tulajdonosi kérelmet megtárgyalni, és a terhek
változatlanul hagyása mellett, az adásvételt követő tulajdonjog bejegyzése tárgyában döntést hozni
szíveskedjen.

Pomáz, 2021. szeptember 7.

Leidinger István
polgármester
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1étrejött egyrészrőL Pomáz

Nag ytöisée önkormány

zat armint el-

adó/ 'üovábbiakban elad ó/ ,násIér őL p edig áranyÍ Bal-étzs/B udapestt
1 56o526 o161 s?TI.l Németp Teréa/IllrloBudapestrStocze k u.13oSZoEo
és Tóth Kri sztina/Budape st 12 68o3oJ 5775 ranzEanzel .A nna/l1o8oB ud apest'B ány ató uo 24o 3Z o 8o1akosok'mJ-nt v evők/ t ovábbÍ akb an vevők1vazatt'
a mai napon az a1ábbi feltételk sze rínt l

1"/ B16dó eladjarvevők egymás közötti t/z-eÖ I/z-ed egyen1ő arányb an
megveszik ez e]-adó kizárólagos tulajdonát képező pomázÍ 73a hrsz-u
Íngatlenbó1 telekalakitást követően kíalakuló 73o/ 66 ÍdeÍg1enes
hrsz-u 1oo3 f terliletii be1teriileti 1akótelek ingatlanát a kölcsönö
sen elfogadott 2.2o6o6ooo- Ft )azez kétmiIlÍókétszázhatez erhat száz
forint véte1ár el1enébeno
2"/ Yevők a je1en eIőszetződés e1áirásával egyidej ii1eg megfÍzet tek aZ
eladónek egJö s szegben 5oooooo.- Ft-'ot'továbbÍ !ooooooo- Ft átutalásáról a P s'tabank TakarékpénztárRT útján gondoskodtak.Á vete
árhó1 további 6 ooooooo- }'t-ot I994"október 2oo napján egyösszegben
megfizetnekt mi az, igy né8 fennmaradó 6o6n6ooo- .F't.ot I994rT1oY€t[ben 1. napjátó 1 kezdődően 12 hónapÍ egyen1ő rész1etberr fizetík meg
a'Á eladő számt jára.
3./ !'e]ek a vég1e8es edásvételíszeÍződést az 1o6oooooOo- Ft vételár
' e iő.i-eg i:efi ze-téseri1io a befizeiés inegiörté::tet i:ite]-iér,jeniőe-li
Lgazoló okirat bennutatását rva1amint azt követően fo8ják meglcötni'
ha aZ I./ pontban említett teleka1akitás íngatlennyi1vánt,aytási
d,

zése megtört ént, o
4./ V evők a megvett ingatlant a he1yszinen megtekint ették,av é 91eges
te]-ekhatárokat ismerik és eZ ingatlant a negtekíntett á1} ap otnak
megfelelően vásárclják meg az eladótól"
5,/ Vevők tudomásu1 birnak arrólrhoEy a teriilet köznüvesitése vá,r' hatóan 1995. évtőL kezdődően társulási formában folyamatosan fog
bej egy

történni.
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Pomáz Nagyközség
Polgármesteri Hivatala
20 | 3 .P oméz'Kossuth L.u.23 -25

Szám:

.

lEh{1995

.lpÁsvÉrnl,t sznRzooÉs

mely létrejött egyrészrőI Pomán Nagyközség Önkormányzata, mint eladó (továbbiakban
eladó), másrészről pedig Aranyi Balrázs (Budapest, I 560526 0161, an': Németh teréz)
li11.Budapest,Stoczek u.13.sz.a. és Tóth Krisáina (Budapest' 2 680303 5775, an.: Hanzel
Anna) 1lO8.Budapest, Bányatő u.24.a. lakosok, mint vevők (továbbiakban vevők) között a
mai napon azalábbi feltételek szerint:
1') Eladó eladja, vevők egymás közcjtti

ll2-ed Il2-ed egyenlő arányban megveszik az eladő

kizarólagos tulajdonát képező pomázi 730lI9 hrsz-ú 991 m2 teniletri lakótelek ingatlanát
2.L93.4O0 azaz.Kétmillió - egyszázkllencvenháromezer - négyszáz forint vételar ellenében. A vevők a jelen szerződés aláírását megelőzően a vételarból megfizettek
1'600.000 Ft-ot, míg a fennmaradó vételarat 12 hónapi egyenlő részlegben tartozrrak megfizetni aze|adő számlájára. A vételrá'relőleg megfizetésétazeladő ajelen szerződésaláírásával elismeri. Egy részlet elmaradása esetén a teljes hátralék esedékessé válik.

2') Vevők j elen szerződés aláírásával egyidejűleg lépnek a megvett ingatlan tulajdonába,
illetve birtokába.
3.) Eladó az eladott ingatlan per, teher és igényryrentességértteljes szavatosságot

vállal

4.) Azeladási rír kisfeszültségű villany közművet foglal magába. Egyéb közművek létesítésére(víz, géu, telefon ) a meghatározotttarsulási hozzájárulás megfizetését követően
nyílik lehetőség.
5.) Vevők mar most kötelezettséget vállalnak arra, hogy a megvett ingatlanra négy éven belül

családi lakőbázatépítenek. Az építésbefejezéséthasználatbavételi engedély felmutatásával igazolni fogiak és erre tekintettel kérik az Illetékhivatalt, hogy avagyonátrubénásí
illeték megfizetésétől tekintsen el.

a jelen szeruődés aláírásával feltétlen hozzáijárulását adja aLthoz,ltogy az 1.pontban
körtilírt ingatlanra vevők tulajdonjogát egymás közöttti 1/2-ed 1l2-ed egyenlő aránybart az
ingatlannyilvantartásbabejegyezzék azzal,hogy az ingatlant 593.400 Ft összegű jelzá|og,
4 éves beépítésikötelezettség biáosításiíra Pomáz Nagyközség Önkormanyzata javára
elidegenítésiés terhelési tilalom terheli'

6.) Eladó

-2-

7.) A jelen szerződés után kiszabott illeték és ingatlannyilvántartási bejegyezési költség ftzetése a vevőket terheli.

A jelen adásvételi szerződést mint

akaratunkkal mindenben megegyezőt helybenhagyőlag

aláírtuk.

Poméu,l995januar 25
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Ad6sv6teli sz*rz6ds
:r r ir .i.pid
I erezla, szul.:
amely ldtrejott egyrdszr6l Aranyi Sfndor Balfzs (an:
m6jus 26., szem. sz6ma: l-560526-A161, adbszfuma: 83
Sztoczek u. 13. 5/1.) 6s T6th Krisztina (an: Haru;el Anna, sztil.: Budapest, 1968. mircius 3.,
szem. szhma: 2-680303-5775, adbszhma: 8369512526,lah,tk: Budapest X., Binyatb u. 24.
3ll3), mint elad6k (tovdbbiakban: elad6k),

$::.:

misr6szr6l Bognir Emil Ilezsdn6 (sztil. Littomeitzky M6ria Eva, an: Kany6 M6ria sztil.:
Szeged, 1927. miljus I2., szem. szhma: 2-270512-2753,lal<tk: Budapest XfV., Chiuilr A. u.
14. fsztl3.), mint vev6 (tov6bbiakban: vev6) k0zutt az ahiliroll napon, az alitbbi feltdtelekkel:

1. Elad6k kijelentilq hogy kizir6lagos tulajdonukat kdpezi aPomin,Orlovdc u. 28. -mely az
bedpitetlen teriiLlet
ingatlan-nyilv6ntartilsba a Vroci u. 730119 hrsz alatt lett felv6ve
megjel6lesii,997 nm alapertiletii ingatlan . Szerzodb felek riigntik, hogy az ingatlant 500.000
Ft 6s j6ruldkai erejdig bejegyzett jelzhlogtrog terheli a Postabank Rt javii.ra, valamint be6pitdsi
kotelezetts6g ds ennek biztositris6ra bejegyzettelidegenit6si es terheldsi tilalom

-

Vev6 kijelenti, hogy az ingatlan flrlajdoni lapjatkiv6ltotta, annak tartakni$megismerte.

2. Eladdk eladjnh vev6 megvitsirolja az l. pontban krirtilirt ingatlant megtekintett illapotban
I1.000.000 Ft, azaz Tizeneg5rmilli6 Ft vetelitrdrt, mely dsszeg kifizet6sdre az alitbbiak szerint
keriil sor:

Vev6 jelen okirat aliirhslvalegyrdejiileg megfizet az eladilkkezeihez 1.000.000 Ft, azaz
Egynilli6 Ft-ot foglal6 cimdn, mely osszeg hiinyTalan futveteldt elad6k jelen okiraton
aliirisukkal rryagliuzik Felek a foglal6 jogi termeszetevel tisztiban vannak.
Vev6 a fennmarad6 10.000.000 Ft, azazTinnillif Ft-ot egy risszegben, azofi a napon frzeti
meg az elad6knak, amikor az eladfik az ingatlan tehermentes tulajdoni lap1ifi a vev6nek
6ta$hk

3.

Szprzbdbfelek meg6llapodnak abban, hogy azingatlan birtokba adiisara es a tulajdonjog
a teljes v6tel6r kifizetdsdvel egyidejfileg kertil sor- Vev6 ettbl az id6pontt6l
kezdve viseli az ingatlan terheit es htvza annak hasznait.
futszhlli.sdla

Elad6k jelen okirat al[i,ritsilalvdglegesen 6s visszavonhatatlanul hozzhjhrulmkahhgz, hogy
az 1. pontban kdrtidirt krgatlawa a vev6 javdra - az eladbktulajdonjoginak fenntartrisfl mellett
az ingatlan-nyilvintartixban tulajdonjogot jegyez.zenek be. Elad6k jelen 9o.r,z6des
alitirin{xalk<itelezettsdget v6llalnak tovihbbarra, hogy legk6s6bb avdtelir teljes kiffuetdsdvel
egyidejiileg a Szentendrei K6rzeti Frildhivatal6n6l kdrelmemi fogjrik tulajdonjog fenntart6suk
tdrl6set.

4. Elad6k az itgatlan

igenymentessegeert

szavatoss6got v6llalnak.

- a birtokba adris

Kritlrir rs I arsir Lgyv(.tli Irodl,
0r. K{rlJr Katalin
iigyvdd
Ir165 8I,., Nrgynrezii u. 29.

Tcl /Frr7?6q-4156
t"/'

*r3+c-

f

\

5. Szerzod6 felek tudomfsul veszik, hogy jelen jogiigylet illetekktiteles, a frzetsnd6 illetek
alapja az Illetdkhivatal 6ltal megilllapitand6 forgalmi 6rtdk. Szerzodb felek meg6llapodnak
abban, hogy a jelen jogugyletettel j6r6 valamennyr illetdk fizetds6nek k<itelezettsege a vev6t
terheli. Az ingatlankcizvetit6si dijat az elad6k fizetik.

6.

Szerzodl felek kijelentik, hogy nragyar fllampolgarok,

akik

szerz6d6skrit6si

kepess6gtikben korl6tozva nincsenek.
7. Elad6k tudom6rsul veszik, hogy szem6lyi j<ivedelemad6 bevalldst kell

tennilk.

8. Szerz6d6 felekjelen adisveteli szerzbd6s elkdszitds6vel, ellenjegyz6sevel 6s a ftildhivatali
elj6r6ssal megbizzik a Kddhr es T6rsa Ugyv6di Iroddt (1065 Bp., Nagymezl u. 28., eljttro
tigyv6dk6nt dr. Kfdir Kata iigyvedet).

Felek a fenti meg6llapodast, mint akaratukkal mindenben megegyezbt, helybenhagyblagirt6k
al6.

Budapest, 2000. okt6ber 4.

,A-j G-{-l\
Aranyi Sdndor Balazs
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T6th Krisztina
elad6

elad6

Az okiratot Budapesten, 2000. okt6ber 4-n keszitettem 6s ellenjegyzem.

Kiitlfr 0s't'iirsa UgYv(rli lroda
Dr. Kdrlir (frartn
,oes

nn..r.tlfndLo
.riiic,x

Kata

Dr. Kid6r
Kdd6r es Tiirsa Ugyvedi
1065 Bp., Nagymez6 u. 28.
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Alulirottak, Aranyi Sindor Balfzs (an: Nemet Terezia, sziil.. Budapest, 1956. mijus 26.,
szem. szima'. 1-560526-0161, adiszima: 8326522597,Iakik: Budapest XI., Sztoczek u. 13.
5/1.) es T6th Krisztina (an. Hanzel Anna, sziil.: Budapest, 1968. m6rcius 3., szem. szdma:2680303-5775, ad6szitma: 8369512526,Iakik: Budapest X.,Bdnyatf u. 24.3lI3), mint elad6k
ezennel krjelentj[k, hogy a mai napon Bogndr Emil Dezs6n6 (sziil. Littomeritzky M6ria Eva,
an: Kany6 Mdria, sztil.: Szeged, 1927. m6jus 12., szem. szima.2-270512-2753, lakik:
Budapest XIV., Chiair A. u. 14. fszt/3.), mint vevStbl aPomin Orlov6c u.28. -mely az
ingatlan-nyilv6ntartrlsba a Vroci u. 730/19 hrsz alatt lett felvdve - beepitetlen tertiLlet
meglelol6sti ingatlan v€tel6ri* hiiinytalanul es teljes egeszeben rnegkaptuk, ez6rt jelen
nyilatkozatunk al6ir6sixal veglegesen 6s visszavonhatatlanul hozzi$irrulunk ahhoz, hogy a
fenti ingatlanra a vev6 1/1 h6nyadri, minden korliltozfst6l
nyilvrintartdsba bej e gyzdsre 6s

saj

6t tulaj donj o g fenntart6sunk

.ddH:lyf#,;
Budapest, 2000. okt6ber 16.
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Arahyi S6ndor Balius

T6th Krisztina
elad6

elad6

Az okiratot Budapesten, 2000 . okt6ber I 6-n kesziteffem 6s ellenj egyzem

Kiidrir es'l'rirs;1tJ gyveu i
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Dr. K6dir\Karutin
/*Y'd'r
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Dr.KddhrKata
Khdir 6s T6rsa Ugyvddi Iroda
1065 Bp., Nagymez5 u. 28.
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Előterjesztés 1.sz. melléklete

Re: Pomáz orlovácz

u2B'73o/L9 Hrsz

ot

fi+u

-t/z"zr

Tárgy: Re: Pomáz orlovácz u28.730/19 Hrsz
FeIadó : Zsőha D r. Kó nya-Sző ke <d r. ko nya szo ke. zsofi a @ gm a i l. com>
Dátum: 2o2L. 07 . 2L. LI:57
Címzett:''sch midt.i ldiko@ pomaz. h u " <sch m idt. i ldi ko @ pomaz. h u>
CC: Vincze lstván <vincze.istvan@pomaz.hu>, Dr. Tóth lbolya <aljegyzo@pomaz.hu>

Tisztelt Címzettek!
Köszönöm

a tájékoztatást

Tekintve, hogy a korábbi tájékoztatásuk és Polgármester Úrral való szeélyes egyeztetésünkön
is elhangzott, mint lehetőség, hogy a törléshez nem, de a tulajdonjog bejegyzéshez a terhek
változatlanul hagyása mellett hozzájárulnak, kérem szíveskedjenek az igazgatási szünet után
döntésüket e tárgyban is kiegészíteni.
köszönettel:
dr. Kónya-Szőke Zsólía

ügyvéd
+36-70-429-9806

schmidt.ildiko@-pjmaz'hu <schmidt.ildiko@-pomaz.hu> ezt írta (időpont: 202L. júl.2L., Sze,
10:04):

Tisztelt

d

r. Kónya-S zőke

Zsófia|

Csatoltan kÜldöm PomázVáros önkormányzat Képviselő-testületének 202L.07.I5-|
határozatát a Pomáz 730/L9 hrsz. orlovácz utca 28. szám alatti ingatlan vonatkozásában

A Pomázi Polgármesteri Hivatalban augusztus 9-ig közigazgatási szünet van, de alábbi
levelét továbbítoüam a központi levelezési címre, és hivatalos választ a szünetet követően
tudunk küldeni.
Üdvözlettel:
Schmidt l]díkó
Vagyongazdá1kodásí előadó
Ponáz Vános Önkonmányzata
2oL3 Ponáz, Kossuth L. u. 23-25.
Tel.z 26/814-374 Faxz 26/325-640
schmidt. í]diko@pomaz . hu
2o2L. 07 . L9. L7 :33 keltezésse l, Zsófia Dr.

Kó

nya-Szőke írta :

Tisztelt Schmidt lldikó és Vincze lstván!
A Pomáz 730lL9 hrsz-ú ingatlant érintő beépítésikötelezettség és azt biztosító

L/2

202L. 07.26. 10:48

Re: Pomáz orlovácz u28.730/19

Hrsz

elidegenítési,terhelési tilalom tárgyában - a szerződő felek jogi képviselőjeként - az
alábbi kérelemmel fordulok önökhöz:
Tudomásom szerint PomázVáros önkormányzat Képviselő-testÜlete 2021. július 15
napján döntött az ingatlant terhelő jogokról.
Kérem, ha a Képviselő-testÜlet a terhek törléséhez nem járul hozzá, szíveskedjenek a
tu lajdonosvá ltás bejegyzéséhez hozzájá ru l n i a terhek éri ntése nél kü l.
lly módon az önkormányzatjogai változatlanok maradnak, az új tulajdonos pedig 1
éven belÜl eleget tesz a beépítésikötelezettségének' Kész tervrajzal rendelkezik, így
bejegyzését követően azonnal meg tudja kezdeni az építkezést.

jelenlegitulajdonos örökléssel szerezte édesanyja elhunyta után. Nincs anyagi
lehetősége beépíteni,se rendbe tartani.

A

Kénytelen lenne parlagon hagyni Vagy engedélyeznivalakinek a ráépÍtést,aki ily módon
az épület tulajdonjogát szerezné meg az ingatlan-nyilvántartáson kívÜl.
Az ingatlan a HÉsz szerint beépíthető, a vevőnek a HÉSZnek megfelelő beépítésa célja'
Az önkormányzat tulajdonjog bejegyzéshez történő hozzájárulásával
ön kormá nyzat á lta l el rendelt beépítésikötelezettség.

valósulhat meg az

Várom szíves tájékoztatásuk, hogy megadják-e a hozzájárulást, illetve ha nem, annak mi
az indoka.
Tisztelettel:
dr. Kónya-SzőkeZsőfia
ügyvéd
+36-70-429-9806
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Érkezott:

Tárgy: Pomáz

,

El6amlrtY;

orlovácz u.28' 73o/I9 hrsz

Tudomásomra jutott, hogy 2021' augusztus
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testületi ülésen nem került napirendre fenti

ingatlanra beadott kérelem.
202L. augusztus 9-én személyes találkozóm volt a Polgármester úrral, ahol átbeszéltük az újabb
kérelem beadását. Szóba kerÜlt a közművek bevezetése, ahol elmondtam, hogy a közművek az
onkormányzati társulásban még 2007-ben befizetésre kerÜlt. A víz-csatorna közmű egy összegben
be lett fizetve és az ingatlanra bevezetésre került' A gáz is be lett fizetve, amit a Tulajdonos nem

Vezettetett be,ill. nem vett igénybe most meg már nem is aktuális mert az új építésűingatlan
használatba vételéhezmegújuló energia létesítésevan előírva. A villany csak földkábel bevezetés
lehetséges, az oszlop a telek

előtt található.

lgy semmilyen útfelbontásra nincs szükség.

Ha a Polgármester úr akkor közli velem, hogy a TestÜleti ülés előkészítéseelőtt szükséges a közművek

ígazolása,mér bőven lett volna idő arra,hogy megkÜldjem önöknek'
Kérem ezek hiány pótlásával a már beadott kérelemnek helyt adni szíveskedjenek.

Mellékletek: 4 db számlakivonat
Bankszámla kivonat

avízi közmŰ társulás befizetéséről

Szá m la az iv óvíz,szen nyvíz la kossá gi szolgá ltatásá ról

Számla a TIGÁZ RT részérebefizetett díjról.

Kérek visszajelzést ha még valamire szÜkség lenne a kérelem meghozatalához.

Tisztelettel: Nagyné Kovács Mária, 2oL3Pomáz Körte utca 40. tel: 06130/982-9041'
mint Bognár Györgyi Tulajdonos meghatalmazottja'

Pomáz, 2o21'.au9usztus 30

WÁ0ú^
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Fizetési mód: Banki átutalás

A

kelte:

szo|gáltatás

m

e

gnevezé s e :
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0m3
0m3
fuáltatás
Elsámolt

Tótel megnevezése

időszak

Ivóvíz szolgáltatás alapdíj+ vagy
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átalánydíj
904980 számú vízmérőnmért ivóviz
fogyasztassal arrinyos díj

Nettó egységár

mennyiség' és
mértékegység
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Kerekítés(rezsi)
Bruff ó számleértók &sszescn**

-l
I 279

Fízetendő t's6zeg

1

279

Afa összesítő(Ft) 272
A nyilvrántartrís szerinti folyószímla-egyenlege a szitrnla kibocsátásakor: l.279 FÍ
Tájékoáató adatok:
*
Az alapdij fogyasáástól fflggetlenul fizetendó.
* *A
rezsicsökkentés a fogyasáókat a 20 l 3. január

3 l -én hatílyos árképzés szerintí bruttó számlaértékalapulvételévelilleti meg, a
tétel a miír csökkentett összeget tartalmazza'
Fogyasaás megállapítrísárrak módja: szímítottátlag
Következő leolvasás várható időpontja: 2021.08.0l és 202l.08.3l között

Bekötési vízmérő pontossági osáálya: B
Atutalással történő szírnla kiegyenlítés esetén a közlemény rovatban tiirrtesse fel
Köszönjiik!
Hítelesítéslejrírta: a mérő 904980ll hitelességéneklejrárati éve:2024
FelhasználásÍ he|y száma: 0020l 36056
Afa t{blázat:

Pénznem

AFAVo

Nettó díj

Ft

27

i

007

ÁFA érték
272

a

250041255556 befizető azonosítót!

Bruttó érték
1

279

Adatkezelés nyilv.szám: NAIH_S69 1 /20 1 2
Amennyiben elszímoló szÍmlája nem szolgáltató általi leolvasás alapján keriilt kibocsátásra, kérjük, hogy legfeljebb két hónapon
belül eryeaesse le a soron kíviili leolvasrís időpontját, és tegye lehetövé annak elvégzését.Időpont_egyeztetését telefonos

ügyfélsZolgálatunkon keresztiil kezdeményeáeti.
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Nyugta

Sorszám: 0086-3754647

Dátum: 2002.05.06.

Br:gnár Emilné által (megbízásából) fizetett 146.500 H|JF azaz,
kelrbevételezni:
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Kiállító:

Főkönvvi

Szöveg

F00l07

Bognár Emilné Bp Cházár

számlászám

Jogcrm

pÉNzgszr
Ellenőr:

SZÁZNEGYVENHATEZERÖTSZÁZ HUF-t

Utalványozó

az alábbiak szerint

Összeg

HUF

A l4

146.500

Melléklet:

Összesen:
146.500

.......db

Könyvelő

Az összeg befizetőjének aiálrása:

Azonosító

Pénuáros:

l

1\|tu--i-

F IZETVE
l00l

MÁJ

6

"6- &ffi#üx

fr'**'f}

*l.

É-.F' lt

d--{'"i_ l'

":

i

r*_Í*1

.f,::.: .;l

RT

i

.q|

Bognár Emilné
íí46.Budapest; CházárA.u. í4.

Diósdi Üzemigazgatóság
Szentendrei SzolgáltaÉsi Üzem
20oo. Szentendre, Paprikabíró u. 16.
11147073-2-09

O
l'-

c\l

(o
oo

c3
I

Készpér'z"

2002.S',5.06-

fizetve

,.,]'.]'-'-_2002.0á06.

''''Fofrőli orlovácz

u.28.73o l L9'hrcz
Ber.j.sz.: ö 84 oo4o 2

1994.

éviXLltv. 17. (2) bekezdés

ala pján

:

szedett

fej lesztési

hozzájárulás

..

I

146500

1 db

146500

146500

$

i
Í

É

Í

azaz

t,

egy szfunegyv

enhatezer{tszáz Ft

I
t

''Mentes az adó alól''

1.,-'!.'-'i

i\

.. rt..rt r.r

szá,_--

:eai':áil A:.u' t

F-' ?.

r!

r.r..

'-'-''

.':

Elókészítő
Bruder Zoltán

Üzemvezető
Ftilöp Sandor

A száirlálai sz3|ep19 /'.-:
.;saiei::?,-.e

r r

---*-f4ffi00'''

i

íáÁFnn
i.' r-zt -.}ia lé,; i: ::;'..;,

!

l,.t:,tit:

lE Bank
,:.::!-. r :.::

1

1

OcffpJl

i

ra,,.,

j' '_' ,|'|'ai. :. ''"|
: 1;i.'l

I

ő

:

-i::

-:..a

:::1,

1 I

47 07 +01 000q03

j: .':j

:._,'

':

,::":

1: .l:

_-'::''í::a;.:':''

r. .:'ll.

,,-;,,

: .:. i,..,i.,,,

Pomázi Polqármesteri Hivataf
2OI3 Pomáz, Kossuth L. u. 23_25. Te1: (26)325-133, Faxz (26)325_640
Befejezett Közmő Érdeke]tséqi_hozzájárulás Egyéni Taqnyi1vántartó Adat1ap

Azonositó régi:
új:

Tag neve: BOGNÁR EM]LNÉ

Tngatlan adatai: Utca neve: ORLoVÁCZ
:130/79
Hrsz
Közm'Ű' tipusa : IvővizI

0800002
0801097

Házszámz 28.

UTCA

ÁlfandÓ cime ..: 1146 BUDAPEST, CHÁZÁS ANDRÁS U.14.mgf.3.
Egyéb adatok:
Megjegyzés: I0/0L.Aranyi Balázs

Forint adatok:
Eiz.'98-iq
Fíz. kezdete

29,400.-

1995.09.01

Fiz. '98-tÓ1

96, 600

Befizetési

M

Kiv

35

Dátum Kiv

29,4OO

L997.r2.3L 1l

L54

2r3
31

oso 1998. 03.23

I
1,050 1998.06.25 ]161
1, O5O L998.09.22 r"t31
1,

94

1, Oso 1998.

r62
225
35

12.21 n3l

L999.03.23

1
1,050 7999.06.22 7r8l
1, O5O L999.09.2r r82l
1, O5O

91

1,

56

2461

050 7999.1,2.2r

1,050 2000.03.21-

91

54

s4

I

1,0s0 2000.06.2r rrll

L61"

2L1
99'7

1,OsO 2000.09.21

l-831

050 2000.Lr.21"

2241

1,

2,OOO

-P

2005.0r.25 171
Befizetve
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Totá] Ft
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1,050. -
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.
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I
1,050 1998.01.27 ]34l
1, O5O 1998. rO.2L 7921

1. O5O 1998. 05.2r

1,050 1998.07.2r
1, O5O 1998.

04.2r

73

1,050 1998.08.24
1, O5O 1998. 71'.23

1, 05O

1999.0r.2L 151

1,

050 1-999.02.23

1, O5O

rggg.04.2O

1,

050 L999.0s.21

1,

oso rg99.O'7

1
.2r :'39l

1, O5O 1999.1.0.21,
1, OsO
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75

2Bl
15

1, O5O

I

I
1,050 20oo.o'/.27 1391
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60, 30O
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11

2OOr.02.02 24:|

-2,OOO 2005.02.28
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1, O5O 1999.08.24

1, O5O 2OOO. 02.22
1, O5O 2000.05.23

1,OsO 2OOO.OB.22
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-3, 60O
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adatokkaf rendefkező TAG a közműfej1esztésí hozzájárufását
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Pomázi Po.Lgármesteri Hivata]
2013 Pomáz, Kossuth L. u. 23_25. Tefz (26)325-133, Eax:. (26)325_640
Befejezett Közmő Érdeke]tségi_hozzájárulás Eqyéni Tagnyilvántartó Adatlap

Azonosító régi: 99999200260I

Tag neve: BOGNÁR EMILNÉ

Utca neve: ORLOVÁCZ
130/19
Hrsz:
Közmű' típusa Csatorna l
lngatlan

adatai:

z 1]46 B U D A P E s T,

Álfandó címe

új: 2002607

Házszám: 28.

UTCA

CHÁZÁS ANDRÁS

Egyéb adatok:
Megjeqyzés: I00/'02

Forint adatok:
Eiz. kezdete

2002.07.01

Fiz

9B

-ig
0

178

239
48

111
181

24r
48

118
r'71
243
52

779

I19
246
JZ

161
512
630
685
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Fiz. '98-tóf

Dátum Kiv. I
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r42l
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Totáf Et

240,000 . -
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e4l
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2,000 2003

01,

01 .1,6 136

|
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2,000 2004 0r.26

711

2,000 2004.02.19
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2,000 2004.06.

18

2,000 2004.09.

10

2,000 2004 01.20 140

|

2,000 2004 .08 .24 764

|

2,000 2004 10.19 204l
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Pomáz Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
.…/2021 (…..) számú önkormányzati határozata
Pomáz, Orlovácz utca 28. szám, 730/19 hrsz.-ú ingatlan tulajdonjog bejegyzéshez való
hozzájárulásról

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b)
pontjában meghatározott határkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 29.§ (1) és (5) bekezdés alapján az alábbi
határozatot hozza:

1.

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pomáz, belterületi 730/19 hrsz., 997
m2 területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű, természetben Orlovácz utca 28.
szám alatt található ingatlan vonatkozásában, mint a bejegyzett Elidegenítési és
terhelési tilalom a beépítési kötelezettség biztosítására kedvezményezettje,
előzetesen hozzájárul, hogy Bognár Györgyi 1147 Budapest, Cinkotai út 148., alatti
lakos, mint az ingatlan tulajdonosa, nevezett ingatlant elidegenítse azzal a feltétellel,
hogy a vevő vállalja a beépítési kötelezettség teljesítését.

2.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1. pont szerinti adásvételi
szerződés létrejöttét követően, az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez, a
határozathozatal idején érvényben lévő terhek változatlanul hagyása mellett, a vevő
tulajdonjogának bejegyzéséhez való hozzájárulást megadja.

Felelős: Leidinger István polgármester
Határidő: 2021. október 8.
Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály
Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztés és Városüzemeltetési Osztály

Látta:

………………………..
Dr. Balogh Pál
jegyző

