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Tárgy: Előterjesztés

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2021.09.30-i ülésére
a Pomáz belterület 1052/1 hrsz-ú kivett helyi közút megnevezésű ingatlan ajándékként
történő elfogadására
A Pomáz, 1052, 1051/3 és 1051/4 helyrajzi számú ingatlanok tulajdonosai (Továbbiakban:
Szerződő felek) az ingatlan telekmegosztásával fordultak a Pest Megyei Kormányhivatal
Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 11.-hez (továbbiakban: Földhivatal), melynek
során az ingatlanokat érintő útszélesítéssel kialakuló Pomáz, 1052/1 hrsz.-ú 120 m2 nagyságú
kivett helyi közutat, az ingatlanrész tulajdonosa (Sahin-Tóth Attila Tamás, 1037 Budapest,
Toboz utca 11. III. em. 17.; Továbbiakban: Ajándékozó) Pomáz Város Önkormányzata részére
ajándékként felajánlotta (ajándékozási nyilatkozat a jelen előterjesztés 1. számú melléklete).
Változás előtti állapot
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-

Elmű 45 m2 VMB196/2009 Tigáz 63 m2
BBK/3901/2012

-

0.1271

-

Elmű 60 m2 VMB196/2009 vízvezeték
szolgalom 1050/6 hrsz.
javára: 277/2018 144 m2

-

0.0971

-
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-
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-

Elmű 47 m2 VMB196/2009
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hétvégi ház
és udvar

-

0.0906

-

vízvezeték szolgalom
1050/4 hrsz. terhére:
277/2018 144 m2

1052/5
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terület

-

0.0778

-
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-

-

-

0,3810

-

-

0,3810

-

-

A Földhivatal a Szentendrén 2021. június 21. napján kelt 885095-4/2021. ügyiratszám alatti
Határozatában a telekalakítást engedélyezte. (Telekalakítási engedély a jelen előterjesztés 3.
számú melléklete, míg a Változási vázrajz a jelen előterjesztés 4. számú melléklete)

A helyi építési szabályzat 1052 hrsz-ú ingatlan kivonata
Az ajándék elfogadásához és az ajándékozó szándékának megfelelő telekalakítási és
ajándékozási szerződés aláírásához, valamint az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez
szükséges a Képviselő-testület részéről a Polgármester felhatalmazása. Az ajándékozási
szerződést az Ajándékozó által megbízott ügyvéd készítette el, amely a jelen előterjesztés 2.
számú mellékletét képezi, míg a telekalakítással kialakult állapot ingatlan nyilvántartásban való
átvezetésének költségeit a szerződő felek egyenlő arányban közösen fizetik meg.
A kialakuló Pomáz belterület 1052/1 hrsz-ú kivett helyi közút a törzsvagyon részévé válik,
amely forgalomképtelen ingatlan.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és elfogadását.
Melléklet:
1. számú melléklet: Ajándékozási nyilatkozat
2. számú melléklet: Szerződés tervezet
3. számú melléklet: Telekalakítási engedély
4. számú melléklet: Változási vázrajz
Pomáz, 2021.09.30.
Leidinger István
polgármester

}3oLGÁR ME$TEH! h{E\íATAL
Érkezett:

/

Jo i q

illőzmény:

Ar) ,4

2021 l,|ÁR[ ? 5'

"U, yt

n ll ',''
iru'.

SZAM
Elóadó:

Utószám:

Tamás kiielenterl' lrogy a tulaidonornban lévő. Szentcnclrei
Földlrivatalbarr. Pornáz 105213 lrclvraizi szám alatt rrvilvárrtartott, természetben 2013
Pomáz, Birs utca 9. szánr alatt található' kivett lrétvégiltáz, udvar rnegjelölésű ingatlanból
111200 tulajdoni hányaclot, - rnely a2020. clecember l8.-árr kclt 66501ól202l sz. és S01020312020. munkaszátnú változási vázrajz alaoiárr tör1ónő telekrnegosztás credményekérrt a
Szentendrei Járási Földlrivatalbarr, Porrráz.l052tl helyraizi számí l20 rn2 rrag}rságú kivett
lrelyi közútrrak felel mcg - a Pornáz Város orrkorrnárryzat részórc ajándékozorrr.
Jelen okirat aláírásával egyidejűleg lnegbízom és tnegltataltnazom Dr. Szatmári Mercédesz
ügyvédet, helyetteskérrt Dr. Mikó Attila Ugyvódet (rnindkctten: l l37 Budapest, Pozsorryi út
3. II/2.,), lrogy a ferrti ügylettel kapcsolatbarr a Pottrázi onkonnányzat és rnás ható'ságok,
valamint a Földlrivatal előtt engem képviscljerr és cljárjon. Eljáró ügyvód a jelen ügyleh'e
vorratkozó megliatalmazást és rnegbízást jelerr okirat aláírásával elfogadja'
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szíveskedjerrek.
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Budapest, 202L03.12.
_Trith Attila Tamás
születési rrév: Sahin_Tóth Attila Tarnás
tulaj donos' aj ánd éko ző, megbíző
születési hely, idő: ludapcst, 198l .04. l9'
anyja trevc: Barényi Judit
lakcírn: l037 Budapest, Toboz utca l1.IlI.ern.17
szemólyi szátn: l -8 l 04 l9-l259
szig.szánr: 204578PA
adószárn: 841746l949
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Telekalakítással vegyes ajándékozási szerződés
(Telekcsoport újraosztása)
amely létrejött
-

Tamássy Péter József tulajdonos,
Ujlaki István tulajdonos,
Ujlakiné Menyhart Ibolya Klementina tulajdonos,
Iványi Árpád tulajdonos,
Tóth Róbert Kálmánné tulajdonos és
Sahin-Tóth Attila Tamás tulajdonos, ajándékozó
Pomáz Város Önkormányzata ajándékozott
(továbbiakban Szerződő felek) között alulírott napon az alábbi feltételekkel:
1./
A.
Tamássy Péter József 903/971 hányadú és Iványi Árpád 68/971 hányadú
tulajdonát képezi a Szentendrei Járási Földhivatalban, Pomáz
1051/4 hrsz-on
nyilvántartott, természetben 2013 Pomáz, Birs utca 7. sz. alatti kivett hétvégi ház, udvar
megjelölésű, 971 nm alapterületű ingatlan.
Az ingatlant illeti: a Pomáz 1051/3. hrsz-ot terhelő vízvezeték szolgalmi jog.
B.
Ujlaki István 1273/2650 hányadú, Ujlakiné Menyhart Ibolya Klementina
1273/2650 hányadú, Iványi Árpád 28/2650 hányadú,Tóth Róbert Kálmánné 38/2650
hányadú és Sahin-Tóth Attila Tamás 38/2650 hányadú tulajdonát képezi a Szentendrei
Járási Földhivatalban, Pomáz
1051/3 hrsz-on
nyilvántartott, természetben 2013 Pomáz, Meggyfa utca 20. sz. alatti kivett egyéb épület,
udvar megjelölésű, 1325 nm alapterületű ingatlan.

-

Az ingatlant terheli:
A Pomáz 1051/4. hrsz-ot illető vízvezeték szolgalmi jog és
az ELMŰ Hálózati Elosztó Kft.-t illető vezetékjog.
C. Iványi Árpád 600/1200 hányadú,Tóth Róbert Kálmánné 450/1200 hányadú , SahinTóth Attila Tamás 150/1200 hányadú tulajdonát képezi a Szentendrei Járási Földhivatalban,
Pomáz
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alatt nyilvántartott, természetben 2013 Pomáz, Birs utca 9. szám alatt található, kivett
hétvégi ház, udvar megjelölésű ingatlan. Az ingatlan összesen 1514 nm.
Az ingatlant terheli:
III./3. sorszám alatt Elmű Hálózati Elosztó Kft. javára vezetékjog és
III./4. sorszám alatt Tigáz –DSO. Földgázelosztó Kft. javára vezetékjog.

Szerződő felek a 2020. december18.-án kelt 665016/2021. sz. változási
vázrajz alapján kezdeményezték az 1. pontban megjelölt ingatlanok
telekalakítását, melyet a Pest Megyei Kormányhivatal 885095-4/2021. sz.
határozattal engedélyezett és ezen határozat 2021.07.12.-én véglegessé vált.
2./

3./
Szerződő felek jelen okirat aláírásával egyidejűleg, végleges, feltétlen és
visszavonhatatlan hozzájárulásukat adják ahhoz és egyben közösen kérik a Földhivatalt,
hogy minden további hozzájárulásuk nélkül a jövőben a csatolt változási vázrajzon a
telekalakítás eredményeként létrejött új ingatlanokat az alábbi tulajdoni viszonyokkal
és terhekkel, telekalakítás – a Pomáz Város Önkormányzata javára ajándékozás jogcímén jegyezze be és vezesse át:
A.
Tamássy Péter József 1/1 hányadú tulajdonát képezi a Szentendrei Járási
Földhivatalban, Pomáz
1052/4 hrsz-on
nyilvántartott, természetben 2013 Pomáz, Birs utca 7. sz. alatti kivett hétvégi ház, udvar
megjelölésű, 906 nm alapterületű ingatlan.
Az ingatlant illeti: a Pomáz 1052/2. hrsz-ot terhelő 277/2018 vízvezeték szolgalmi jog,
144nm.
B.
Ujlaki István 1/2 hányadú és Ujlakiné Menyhart Ibolya Klementina 1/2 hányadú
tulajdonát képezi 1/1-ed hányadban a Szentendrei Járási Földhivatalban, Pomáz
1052/2 hrsz-on
nyilvántartott, természetben 2013 Pomáz, Meggyfa utca 20. sz. alatti kivett egyéb épület,
udvar megjelölésű, 1271 nm alapterületű ingatlan.

-

Az ingatlant terheli:
A Pomáz 1052/4. hrsz-ot illető 277/2018 vízvezeték szolgalmi jog, 144nm és
az Elmű Hálózati Elosztó Kft. javára 60 nm VMB-196/2009 vezetékjog
C.
Iványi Árpád 1/1 hányadú tulajdonát képezi a Szentendrei Járási Földhivatalban,
Pomáz
1052/5 helyrajzi szám
alatt nyilvántartott, természetben 2013 Pomáz, Birs utca 9. szám alatt található, kivett
beépítetlen terület megjelölésű ingatlan. Az ingatlan összesen 778 nm.
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D.
Tóth Róbert Kálmánné 3/4 hányadú, Sahin-Tóth Attila Tamás 1/4 hányadú
tulajdonát képezi a Szentendrei Járási Földhivatalban, Pomáz
1052/3 helyrajzi szám
alatt nyilvántartott, természetben 2013 Pomáz, Birs utca 9. szám alatt található, kivett
hétvégi ház, udvar megjelölésű ingatlan. Az ingatlan összesen 735 nm.
Az ingatlant terheli:
az Elmű Hálózati Elosztó Kft. javára 47 nm VMB-196/2009 vezetékjog
Felek megállapodnak továbbá abban is, hogy a 1052/5 hrsz-ú telekrészre a vízvezeték a
1052/3 hrsz-ú telekrészről ikermérővel kerül elvezetésre, így a 1052/3 hrsz-ú telek
mindenkori tulajdonosa biztosítja a 1052/5 hrsz-ú telek mindenkori tulajdonosának az
ikermérőhöz való hozzáférést valamint a javítás, karbantartás érdekében a vezetékhez való
hozzáférést.
E.
Sahin-Tóth Attila Tamás 1/1 hányadú tulajdonát képezi a Szentendrei Járási
Földhivatalban, Pomáz
1052/1 helyrajzi szám
alatt nyilvántartott, természetben 2013 Pomáz, Meggyfa utca alatt található, kivett helyi
közút megjelölésű ingatlan. Az ingatlan összesen 120 nm.

-

Az ingatlant terheli:
az Elmű Hálózati Elosztó Kft. javára 45 nm VMB-196/2009 vezetékjog és
Tigáz 63nm BBK3901/2012. vezetékjog
Sahin-Tóth Attila Tamás ajándékozó jelen okirat aláírásával egyidejűleg ellenérték
nélkül elajándékozza a – fenti 3/E. pontban megjelölt ingatlanban lévő 1/1 hányadát
Pomáz Város Önkormányzatnak, mint ajándékozottnak, aki az ajándékot, köszönettel
elfogadja. Az ajándékozás célja, hogy a jelen szerződésben hivatkozott és kért telekalakítás
átvezetésre kerüljön, tekintettel arra, hogy az ajándékozási ügylet a telekalakítás előfeltétele.
Ajándékozó és ajándékozott – a fentiekre is tekintettel- jelen okirat aláírásával
egyidejűleg, végleges, feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulásukat adják ahhoz és
egyben közösen kérik a Földhivatalt, hogy minden további hozzájárulásuk nélkül– a
fenti 3/E. pontban megjelölt ingatlanra Pomáz Város Önkormányzat javára 1/1
hányadban a tulajdonjogot ajándékozás jogcímén jegyezze be és vezesse át.
4./ Szerződő felek kijelentik, hogy - Pomáz Város Önkormányzata kivételével- cselekvőképes
magyar állampolgárok és valamennyi szerződő fél devizabelföldinek tekintendő személy
illetve Önkormányzat, szerződéskötési képességükben kizáró vagy korlátozó ok nem áll fenn,
így a jelen szerződés engedélyezés alá nem esik.
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5./
Felek egyúttal kérik az illetékes földhivatalt, hogy jelen szerződéssel kapcsolatos
küldeményeket, határozatokat a jelen szerződésben rögzített lakcímükre és levelezési
címükre küldeni szíveskedjenek.
6./
A Szerződő felek ezúton hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataikat a jelen
szerződés és mindazok a nyilvántartások tartalmazzák, amelyekbe a jelen szerződés és a felek
tulajdonjogának ingatlan nyilvántartási céljából szükséges.
Eljáró ügyvéd felhívja a felek figyelmét, hogy személyi adataik és lakcímük megváltozását
kötelesek a Földhivatalba a helyrajzi szám és az ingatlan címe feltüntetésével bejelenteni.
7./
Felek kijelentik, hogy az adó-, és illetékszabályokra vonatkozó tájékoztatást
tudomásul veszik, ily módon jelen szerződés kapcsán felmerülő mindennemű költség
(beleértve a földhivatali igazgatási szolgáltatási díjat is) a feleket egyenlő arányban közösen
terheli. Felek a B400 sz. nyomtatványt – eleget téve jogszabályi kötelezettségüknek, jelen
szerződés aláírásakor – kitöltötték. Felek tudomásul veszik azt az ügyvédi tájékoztatást, hogy
az eljáró ügyvéd adó- és illetékügyben eljárást és felelősséget nem vállal.
A Pomázi Önkormányzatot kivéve a Felek, tekintettel arra, hogy vagyongyarapodás
nem történt, már most kérik a NAV-tól az illetékmentesség megadását.
8./
Felek jelen szerződés aláírásával megbízzák és meghatalmazzák Dr. Szatmári
Mercédesz ügyvédet, helyettesként Dr. Mikó Attila Ügyvédet (mindketten: 1137 Budapest,
Pozsonyi út 3. II/2.,), ügyvédet jelen okirat szerkesztésével, ellenjegyzésével és a Földhivatal
előtt való eljárással. Eljáró ügyvéd a jelen ügyletre vonatkozó a meghatalmazást és megbízást
jelen okirat ellenjegyzésével elfogadja.
9./
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. vonatkozó szabályai az
irányadóak.
10./ Szerződő Felek kifejezetten felhatalmazzák a szerződést készítő és ellenjegyző
ügyvédet, hogy esetleges név-, adat-, számelírás, vagy nyilvánvaló számítási hiba
tekintetében, ezen hibákat közvetlenül a szerződés szövegére írás útján, és bélyegzővel ellátva
kijavítsa. Az ilyen kijavítás nem minősül szerződés módosításnak.
11. / Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodást arányosnak és egyenértékűnek tekintik,
jelen szerződés megkötésekor nem állnak sem kényszer, sem fenyegetés hatása alatt, minden
lényeges körülményt ismernek, egymást tévedésbe nem ejtették, amennyiben a szerződés
szerinti feltételek teljesülnek egymással szemben semmilyen további követelést nem
támasztanak.
Felek kijelentik, hogy az okiratot készítő és ellenjegyző ügyvéd tájékoztatását az ingatlannyilvántartási bejegyzések jogalapító hatályáról, a széljegyről, a tulajdonjog megszűnéséről és
keletkezéséről, továbbá minden egyéb a szerződést érintő szabályról, körülményről
megértették, további kérdésük, észrevételük nincs és ezen jogszabályi rendelkezések
ismeretében írják alá jelen ingatlan adásvételi szerződést.
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A Felek rögzítik, hogy valós, kinyilvánított szándékukat, akaratukat a jelen okirat teljes
terjedelmében és mindenre kiterjedően tartalmazza, azt az eljáró ügyvéd teljes terjedelmében
és mindenre kiterjedően feltárta, tisztázta. Felek tudomásul veszik, hogy az eljáró ügyvéd a
fentiek szerint kinyilvánított akaratukat, nyilatkozataikat valóságosnak és hitelesnek
elfogadva jár el.
A jelen ingatlan adásvételi szerződést a Felek mindegyike elolvasta, az abban foglaltakat
mindenre kiterjedően megismerte, annak tartalmát, rendelkezéseit, jogkövetkezményeit
értelmezte, megértette, magára nézve kifejezetten elfogadta.
Kijelenti a Felek továbbá, hogy a szerződés szövegezését egyértelműnek és érthetőnek
találják, hogy annak tartalma nem sérti a jóhiszeműség követelményét, nem tér el a
szerződésre irányadó rendelkezésektől és minden tekintetben összeegyeztethető a szerződés
tárgyával és rendeltetésével. Felek jelen szerződést átolvasás és közös értelmezést követően,
mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírásukkal látják el, egyúttal
elismerik, hogy annak 1-1 példányát átvették.
Budapest, 2021.
………………………………………………
Iványi Árpád
születési név: Iványi Árpád
tulajdonos

………………………………………………
Tóth Róbert Kálmánné
születési név: Barényi Judit
tulajdonos

születési hely, idő: Nyíregyháza, 1978.04.02.
anyja neve: Papp Klára Ilona (Szabóné Papp
Klára)
lakcím: 2013 Pomáz, Birs utca 9.
levelezési cím: 1033 Budapest, Apát utca 6.
személyi szám: 1-780402-7278
szig.szám: 929893 BE
lakcímkártya szám: 232810 LN
adóazszám: 8406330228

születési hely, idő: Gyömrő, 1942.11.21.
anyja neve: Nusser Erna Mária
lakcím: 1033 Bp. Búza utca 6. VIII.em. 77.
személyi szám: 2-421121-2078
szig.szám: 365203MA
lakcímkártya szám: 172907 WL

……………………….....................
Sahin-Tóth Attila Tamás
születési név: Sahin-Tóth Attila Tamás
tulajdonos, ajándékozó
születési hely, idő: Budapest, 1981.04.19.
anyja neve: Barényi Judit
lakcím: 1037 Bp. Toboz utca 11.III.em.17.
személyi szám: 1-810419-1259
szig.szám: 204578PA
lakcímkártya szám: 145994 YL
adószám: 8417461949

Tamássy
Péter József
tulajdonos

Ujlaki István
tulajdonos

Ujlakiné
Menyhart
Ibolya
Klementina
tulajdonos

Iványi
Árpád
tulajdonos

………………………………….
Tamássy Péter József
születési név: Tamássy Péter József
tulajdonos
születési hely, idő: Budapest, 1961.08.28.
anyja neve: Lendvai Erzsébet Klára
lakcím: 2072 Zsámbék, Bartók Béla utca 15.
személyi szám: 1 610828 1978
szig.szám: 810769CE
lakcímkártya szám: 449680 PL
adószám: 8345723632

Tóth Róbert
Kálmánné
tulajdonos

Sahin-Tóth
Attila Tamás
tulajdonos

Pomáz Város
Önkormányzata
tulajdonos

Dr. Szatmári
Mercédesz
ügyvéd
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……………………………………….
Ujlaki István
születési név: Ujlaki István
tulajdonos
születési hely, idő: Románia, Tirgu Mures
(Marosvásárhely), 1979.11.30.
anyja neve: Kiss Viorica
lakcím: 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca
43-45. 5em. 4a.
személyi szám: 1-791130-0012
szig.szám: 208451EE
lakcímkártya szám: 906455 PL
adószám: 8412404610

………………………………………..
Ujlakiné Menyhart Ibolya Klementina
születési név: Menyhart Ibolya Klementina
tulajdonos
születési hely, idő: Románia, Tirgu Mures
(Marosvásárhely), 1976.01.10.
anyja neve: Havadi Ibolya
lakcím: 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca
43-45. 5em. 4a.
személyi szám: 2-760110-0093
szig.szám: 698473AE
lakcímkártya szám: 906456 PL
adószám: 8398205466
………………………………………..
Pomáz Város Önkormányzata
ajándékozott, tulajdonos

Ellenjegyzem, Budapesten: 2021.
KASZ: 36072729

Cím:
képviselő:
Pomáz Város Önkormányzata
képviselőjének aláírását
Ellenjegyzem, Pomázon: 2021.
KASZ:
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Kérelmezó Ügyfél: lványi Árpád által meghatalmazott Sinka Péter Attila
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Az eljárás megindulásának napja: 2021. április 30.

HATAROZAT
lványi Árpád álta| meghatalmazott Sinka Péter Attila (cÍm: 1039 Budapest, Boglár u. 1' 2t10.) által benyújtott
telekalakÍtási kérelem alapján lefolytatott eljárásban a Pomáz belterÜlet 1051/3' 105114, í052 helyrajzi számú

földrészletekre vonatkozóan

a

HP_GEO Bt' által s01020-3/2020' munkaszámon készített,az ingatlanÜgyi

hatóság által 6650'1612021' számon záradékolt' E-5l2021. számon előzetes nyilvántartásba vett változási vázra1z

szerinti

te !e ka la

k

ítá st

e n g e d é Iyeze m'

egyidejűleg a 885086412020. számÚ telekalakítási engedélyemet hatályon kívÜl helyezem.

Az

eljárásban szakhatóságként közreműködő

Pomázi Polgármesteri Hivatal Jegyzője

ÜgyiratszámÚ előzetes szakhatÓsági állásÍoglalásában az alábbiakat nyilatkozta:

o

a

0111237-1/2021

,,Pesf Megyei Kormányhivatal Földhivatali FŐosztály _ Földhivatali osztály 11. 2020.06.25-én
érkezett 885086-2/2020. számÚ megkereséséhez csatolt, a Pomáz, Meggyfa utca 1052 hrsz'-Ú
fÖldrészletet érintó, HP-Geo Bt. 2000 Szentendre, Hamvas Béla utca 22. Sinka Péter fÖldmérö által
készítetts01020-3/2020 munkaszámÚ, E-5l2021. számon 2021.02.01-én záradékolt előzetes
nyilvántartásba vett változási vázra1zot, telekosztási engedélyezésieljáráshoz a szakhatÓsági
hozzfiárulásom at megadom.''

Az eljárásban

megvizsgált közlekedésfelÜgyeleti útÜgyi szakkérdésalapján

a

PMKH

KÖzlekedésfelÜgyeleti

Főosztály Útugyi osztálya aPE|UTt01253-2t2o21. számÚ szakvéleményébenaz alábbiakat nyilatkozta;

l

,,A Pest Megyei Kormányhivatal FÖldhivatali osztály 11. tárgyi megkeresésére a Pest Megyei

Kormányhivatal KÖzlekedésfeltigyeleti Főosztáty Útugyi osztáIy (a továbbiakban: Útugyi osztáty), a

Pomáz, belterület 1051/3 hrsz'', 1051/4 hrsz., 1052 hrsz. alatti ingatlanok

telekalakÍtási

engedélyezési eljárás közlekedéshatlsági szakkérdésébena megkereséshez csatolt, és Buzás
Balázs (földméri ig.sz.: 6995) tÖldmérö által készített s01020-3/2020 munkaszámÚ, 2021 . február 1'
napján záradékolt váItozási vázrajz és telekalakÍtási helyszínrajz alapján a hozzájárull
szakvéleményétaz alábbi kikÖtésekkel adja meg:

1. A

2.

telekalakífással létrejövő 1052n hrsz-Ú földrészletet ,,kivett helyi közÚt" művelési ág
megnevezéssel kell az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezni' A telekalakÍtással létrejövő
kÖz(tttelek mindenkori tulajdonosa (kezelÖje) kÖteles eleget tenni a hatályos jogszabályokban és
a tová b b i vo n atkozÓ e l őí ráso kb a n m eg h atá rozott (l tke ze l l i fe l ad ata i n a k.
Azt megelőzően, hogy a létrejrvö 1052n hrsz-Ú fÖldrészlet a helyiközúthálÓzat részévéválik és
az a 1061 hrsz-ú (Meggyfa utca) érintett szakaszával egységben a kozúti használat
FÖldhivatali Főosztály _ FÖldhivatali osztály 11
2000 Szentendre' Dunakanyar körút 1.
Telefon: (26)312-413; Fax: (26) 312-331
E-mail: foldhivatal.szentendre@pest.gov.
hu
Web: www.foldhivatal.hu

2

3.

885098-3/i021.

rendelkezésére fog állni, a 1052/1 hrsz-ú föIdrészletet a 1061 hrsz-ú föIdrészlettel össze kell
vonni, és egyidejűleg az eltérő művelési ágakat szÍjkségesetén, (ttként összhangba kell hozni'
Pomáz Város Önkormányzata 2021' április 13' napján kelt, 01/1237-2/2021 szám(t közútkezelői
hozzájáru lása feltételeinek betaftását az engedélyes részéreelőírom'"

A

38412016. (Xll. 2.) Korm. rendelet 23' $ (4) bekezdés alapján
telekalakÍtási dokumentáció eoy éviq hatályos'

a telekalakÍtási enqedély és a hozzá

tartozÓ

Döntésem ellen fellebbezésnek helye nincs.

A

határozat bÍrósági fe|ülvizsgálatát annak kézhezvételétőlszámított 30 napon belÜl a Budapest Környéki
TÖrvényszékhez cimzett, a Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatali Fóosztály FÖ|dhivatali osztály 11-hez (2000
Szentendre, Dunakanyar krt. 1.) benyÚjtott (kÖzigazgatási határozat felülvizsgálata iránti) keresettel Iehet kérni. A
Lí_!-l-:
:-_.-*.__l-rl
:ll_1!l__
A^A
É-'"|'-.
l'1
-l|!.-I^
^^
bíriságijogoív-.osiaii
eijái'ás
iiietéke 30.000,_
Forini' Ugyíeiet a bírÓsági feiüivizsgáiati eijárásban törvényen aiapuiÓ
illeték_feljegyzésijog illeti meg.

lNDoKouÁs
Kérelmezl a rendelkezÖ részben részletezett telekalakítási engedélyezésikérelmet nyújtott be a Pest Megyei
Kormányhivatal FÖldhivatali FÓosztály FÖldhivatali osztály 11-hez, mint telekalakítási hatÓsághoz, melynek alapján
kÖzigazgatási hatÓsági eljárás indult.

Az eljárás során megállapítottam, hogy a kérelemmel együtt a jogszabályban elöírt telekalakítási dokumentáció
hiánytalanul benyújtásra került, továbbá a kérelem benyújtásakor a telekalakítási eljárás előírt díja megfizetésre
került.

Az eljárásban az

53112017. (Xll.29.) Korm. rendelet 1. melléklet 18. táblázat'12. pontja alapján közreműkÖdő
Pomázi Polgármesteri Hivatal Jegyzlje, mint szakhatÓság - a határozatom rendelkező részébenidézett - elÓzetes
hozzflárull ál lásfog la lását az alábkr ia kkal in dokolta:

.

változási vázrajzot és a kapcsolódl telekalakítási helyszÍnrajzot áftekintve megáIlapÍtoftam, hogy
a telekalakÍtással éinteft ingatlan Lke-í helyezkedik el.
A tervezeft telekalakÍtás az övezeti határvonalaknak és a szabályozási vonalnak megfelel, a táryyit telekalakÍtás
sem a Pomáz Vátos Önkormányzatának a Helyi épÍtésiszabályzatrll és szabátyozásitervrőt szóIi a 14/2018'
(vl.25,) sz' rendeleftel (a továbbiakban: HÉSZés SZT), sem a telekalakításrol szóIó 85/2o0O. (Xl.8.) FvM
rendeleftel, sem az országos településrendezési és építésikövetelményekról szóIó 253/1997. (XIl'20.)
Korm.rendelet
sem az építeftkömyezet alakÍtásáról és védelméúIszóló 1997. évi LXXVltl. tv.

,,A megküldött

prÉn,

ren de l kezé se ive l

nem ell e ntéte s' "

Az eljárásban a közlekedésbiztonsági szakkérdés a 383/2016. (Xll'2.) Korm. rendelet 79/H' $ (1) bekezdés a) és b)
pont alapján a Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedésfelügyeleti Főosztály Útugyi osztály bevonásával
vizsgáltam' melynek alapján az alábbiak voltak megállapíthatÓak:

.

megküldÖtt hivatkozott változási vázrajz és telekalakÍtási helyszínrajz alapján megállapÍtottam,
hogy a tervezett telekalakÍtás Útügyi érdeket nem sért. A telekalakítással kialakításra kerül a 1052/1
hrsz-ú ,,kivett helyi köz(tt" múvelésiág megnevezésű Úttelek, amely a késöbbiekben a szomszédos
helyi köz(lt telke szélesÍtésétfogja szolgálni. A telekalakításhoz Pomáz Város Önkormányzata 2021.
április 13. napján kelt, 01/1237-2/2021 szám(l közÚtkezelöi hozzájárulását feltételekkel megadta. A
feltételek betartását az engedélyes részéreelöÍrtam'''

,A

A

kérelmezö 202l. június 2-án benyújtotta a Tamássy Péter József tulajdonostárs, az ELMÚ Hálózati
Elosztó Kft. és aTigáz Földgázelosztó Zrt. telekalakításhoz hozzájáruló nyilatkozatát.

A fenti tényállás, a benyújtott és az eljárásban keletkezett iratok, az 0gyben kiadott szakhatÓsági állásfoglalás, a
vizsgált szakkérdések, továbbá a hivatkozott, hatályos jogszabályok alapján a rendelkezó részben foglaltak szerint
döntÖttem, a telekalakítást engedélyeztem'

;'

J

885098-3i2021

3

8850864l2o2o. ügyiratszámú 2o2o. augusztus 7. napján véglegessévált telekalakítási határozat az
so1o2o/2o20. munkaszámú,665329t2020. iktatószámri változási vázraiz alapián még hatályos'
A kérelmező s1020_3/2020. munkaszámon új változásivázrajzoÍ készítetett, ennek alapján új telekalakítási
engedélyezésieljárás tefolytatását kezdeményezte, ezért a 8850864/2020' számú határozatot hatályon kÍvüI
helyezem.

A

Felhívom a kérelmező figyelmét, hogy jelen határozat nem vonja maga után az ingatlan-nyilvántartáson
történő átvezetést.
Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértékérőla telekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási
díjárÓl szdr ft6l2009. (Xll. 9.) FVM rendelet 1. $ rendelkezik.

döntés elleni fellebbezés lehetőségét az általános kÖzigazgatási rendtartásrÓl szÓlÓ 2016. évi CL' tv.
(továbbiakban: Ákr.1 1'16' $-a alapján zárham ki, egyidejűleg biztosítottam a bírósági felÜlvizsgálat lehetóségét' A
bírÓsági felülvizsgálati eljárásban az illeték_feljegyzésijogotaz 1990. évi XClll' tv. 62. s h) pontja alapozza meg'

A

A döntés bírÓsági felülvizsgálatára az Axr' llq. $ (1) bekezdése alapján van lehetőség'
Az Akr. 82. s (1) bekezdése szerint a hatóság döntése végleges, ha azt a hatÓság már nem változtathatja meg' A
véglegesség a döntés közlésével áll be.
kormányhivatal hatáskörét a 383/2016. (Xll'2.) Korm. rendelet 53.
383/2016' (Xll.2.) Korm. rendelet 3. $ (3) bekezdés b) pontja határozzameg.

A megyei

$ (1) bekezdés, illetékességéta

Szentendre, 2021' jÚnius 21
Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott nevében és megbÍzásából
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Ujlaki lstván
Ujlakiné Menyhart lbolya
ELMÚ HálÓzati Elosztó Kft'
Tigáz'Dso Földgázelosztó Kft.
Pomázi Polgármesteri Hivatal JegyzŐje

1033 Budapest, Búza u. 6.8177.

Tóth Róbert

1o. PMKH
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23-25. (0111237-112021'\

KÖzlekedésfelügyeleti Föosztá! Útugyi osztály (elektronikusan utuov@oest.oov.hu) (PE/UT/O'1253-212021.)

Véglegesséválás után:

12.

1039 Budapest' Boglár u.

lványi Árpád által meghatalmazott Sinka Péter Attila (3
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í 039

Budapest, Boglár u' 1 ' 2110'
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melléklet
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Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.…/2021(…..) számú Önkormányzati határozata
a Pomáz belterület 1052/1 hrsz-ú kivett helyi közút ajándékként való
elfogadásáról
Pomáz Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott határkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 107. §-ban foglaltakra, továbbá a és az Önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2012 (IV. 25) rendelet 9. § (1) bekezdése alapján az
alábbi határozatot hozza:
1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pest Megyei Kormányhivatal
Földhivatali Főosztály Földhivatal Osztály 11. Szentendrén 2021. június 21. napján
kelt 885095-4/2021. ügyszámú telekalakítási engedély S01020-3/2020 munka számú
változási vázrajz szerint kialakuló Pomáz belterület 1052/1 hrsz-ú 120 m 2 nagyságú
kivett helyi közút megnevezésű ingatlant Sahin-Tóth Attila Tamás (1037 Budapest,
Toboz utca 11. III. em. 17.) szám alatti lakostól ajándékként elfogadja, az
ajándékozással kapcsolatos ingatlan nyilvántartásba való bejegyzési költségek rá eső
részét vállalja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az ajándékozási szerződés
aláírására.
3. A Képviselő-testület a kialakuló Pomáz belterület 1052/1 hrsz-ú 120 m 2 nagyságú
kivett helyi közút megnevezésű ingatlant forgalomképtelen törzsvagyonba helyezi.
Felelős: Leidinger István Polgármester,
Határidő: 2021.11.30.
Végrehajtásban közreműködik:
Végrehajtásról jelentést tesz:

Látta:
…………………………..
Dr. Balogh Pál
jegyző
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