Ügyiratszám:
Szakmai előkészítő:

01/5364-4/2021
Sebő János

Tárgy:

Előterjesztés a Pomáz belterület 973
hrsz - természetben Alma utca ingatlannyilvántartási rendezéséről.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2021. szeptember 30-i ülésére
a Pomáz belterület 973 hrsz – természetben Alma utca – ingatlannyilvántartási
rendezéséről

I.

Előzmények:

1. Az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonba adásáról
szóló 1991. évi XXXIII. Tv. alapján, az addig állami tulajdonú és tanácsi kezelésű Pomáz
belterület 973 hrsz-ú (természetben: 2013 Pomáz, Alma utca) 1237 m2 kivett beépítetlen
terület megjelölésű ingatlan Pomáz Nagyközség Önkormányzatának tulajdonába került a
36024/1992.07.22. bejegyző határozattal (jelen előterjesztés 1. számú melléklete).
2.

A város helyi építési szabályzatáról szóló 14/2018. (VI. 25.) Pomáz Város Önkormányzata
Képviselő-testületének önkormányzati rendelet 1. számú melléklete (Szabályozási terv)
szerint a Pomáz belterület 973 hrsz-ú ingatlan kiszabályozott út (KÖu-2).
Az ingatlant terheli vezetékjog – jogosult Elmű Hálózati Elosztó Kft. – 76 m2
területnagyságra (tulajdoni lap a jelen előterjesztés 2. számú melléklete).
3. A Pomáz belterület 968/4 hrsz-ú (természetben: 2013 Pomáz, Alma utca 17.) ingatlant
2020-ban megvásárolta Leiner Csilla 2013 Pomáz, Alma u. 17. szám alatti lakos – 1/1-es
tulajdonos.
Mivel az ingatlan felújításra szorul, annak anyagi fedezetét telekmegosztással és az így
kialakuló felső telekrész értékesítésével tervezte megteremteni.
Azonban mivel a Földhivatal nyilvántartásában e telek nem rendelkezik közterületi út
kapcsolattal, kérelmét megfelelősége ellenére azonnal elutasították.
4. Fentiekre hivatkozással kéri a 968/4 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa a 973 hrsz-ú ingatlan
átminősíttetését (jelen előterjesztés 3. számú melléklete).
5. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 5. § értelmében jelenleg a 973 hrsz-ú
ingatlan kivett beépítetlen területként az üzleti vagyonba van sorolva. Mivel a kivett
közterület, út, közút, vízfolyás, árok besorolású ingatlanok a forgalomképtelen törzsvagyon
részét kell hogy képezzék, ezért a tárgyi ingatlant is ide át kell sorolni.

II.

Előterjesztés:
Kérem a Tisztelt Képviselő Testülettől az előterjesztés megtárgyalását, és a ténylegesen
útként funkcionáló ingatlan megfelelő minősítéséről, és az annak megfelelő vagyoni
besorolásáról szóló Képviselő-testületi döntés meghozatalát.

Pomáz, 2021. 09. 08.

Leidinger István
polgármester

Melléklet 1.
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Pomázi Polgármesteri Hivatal

Leiner Csilla

2013Pomáz

Almau.

17

Tisaelt Polgármesteri Hivatal, tisaelt pamázi Önkormányzat

!

Mint az előző leveleimben írtamo egy nagyon komoly problémával szembesültem
o'orvosolni'n,
erre kérnémszépen Öniiket.
Önök tudnak

a napokban, amit csak

20}0-bmmegvásároltam az Alma u.l7-ben egy ingatlant, Hrsz. 96814, atrová a
3
jelentkeztem.
gyermekekkel be is
Az ehbeztafiszl adókat (telek, ház stb ) megfizetéseket természetesen
rendeztem.Sajnos az ingatlan felujítrásra szorul, amihez a CS0K mellett, a felső telelfiész eladásában
döntöttem, miutát magaa telek több mint 2000nm.
Ekkor szembesültem aualaproblémával, hogy a szentendrei Földhivatalnál,bát a szakhatósági engedélyt
Önoktől megkaptam a telekalakításhoz, de a telek előtt fekvő rész, vagyis Alma utca, htsz.973, nincsen még
k(rzűttá minősítve l992-őta ami a pomázi önkormányzathoz tafiozik, de csak kivett beépítetlentertiletként
van felttintewe a Földhivatalban. Vagyis szerinttik nekem nincsen bejánásom a teleke így tennészetesen
elutasítottak......

Ezt Önöknek kellene mihamarabb (30 év után) rendezni, főleg miutrán kérdezem én hova vagyunk bejelentve
négyen a Lakcímkártyámon szerepló Alma utca 17_ben ha ez nem is utca ??? Hogy lehet, hogy 30 éve ezt
ssnki nem vette figyelemben?
Ezennel kérem Önöket, hogy mihamarabb jelentsék a szentendrei Földhivatalnak,
már régen fennálló Alma utcát.
Előre is köszinöm

hogy átminősítik közutta a

az egyíitbnűködéstiket,

Tisáelettel
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Leiner Csilla
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Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének
……/2021 (…..) számú Önkormányzati határozata
a Pomáz belterület 973 hrsz – természetben Alma utca – ingatlannyilvántartási
rendezéséről
Pomáz Város Önkormányzata az önkormányzatnak az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b)
pontjában meghatározott hatáskörében eljárva a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény 5. §-a valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (Mötv.) 107. §-a és az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 11/2012 (IV. 25.) rendelet 2. § és 8. § a) bekezdése alapján az alábbi
határozatot hozza:
1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a Pomáz belterület belterület 973
hrsz-ú (természetben: 2013 Pomáz, Alma utca) 1237 m 2 kivett beépítetlen terület
megjelölésű ingatlant kivett helyi közúttá átminősíti.
2. A Képviselő-testület a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 5. § értelmében
az átminősített ingatlant a forgalomképtelen törzsvagyonba sorolja.
3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az átminősítéssel kapcsolatos ingatlannyilvántartási eljárás lebonyolítására.
Felelős:

Leidinger István polgármester

Határidő:

2021. 10. 30.

Végrehajtásban közreműködik:

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

Végrehajtásról jelentést tesz:

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

Látta:

…………………….
Dr. Balogh Pál
jegyző

