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Aiándékozási nvilatkozat

Alulírotg Balogh Zsolt Ádám (anyja neve: Alftldi ÉvaZsuzsannq szül: lg1. .. a6. z7
Nyíregyháza lakcím: 1032 Budapest Kiscelli utca4 8/24) kijelentem, hogy a tulajdonomban
lévő, Pomáz 1057/1 hrsz.-ú 120. m2 nagyságú kivett közutat Pomáz Város Önkormányzat
részéreajándékozom.

Kérem, hogy az ajándékozással kapcsolatos ügyintézést szíveskodjenek intézni.

Budapesf 2021. A9.
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Tulajdonos: Batogh Zsolt Ádám
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AVDH SIGN

AiándékozásÍ nvilatkozat

Alutírotg Majoros Éva (anyja neve: Kergsáes Évao szül: 1983. 08. 27 Budapest, lakcím: l032
Budapest Kiscelli utca 4 8124) kijelentem, hogy a tulajdonomban lévő, Pomáz 1057/1 hrsz._ú

l20'

m2

naryságu kivett közutat Pomríz Város Önkormányzat részéreajándékozom.

Kérem, hogy az ajríndékozással kapcsolatos ügyintézést szíveskedjenek intézni.

Budapest

z$n.09.12

Tulajdonos: Majoros Éva
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Tárgy: Telekalakítás engedély
Melléklet: Véglegesséválást kÖvetően kérelmezo
részére4 pld' változásivázrap,

ratszám 885227 -6 l 2021.
=
Ügyintézó: JandÓ MÓnika
E: jando. monika@pest.gov. hu

Ü gyi

beadvá
ban hivatkozzon Íi ratszámunkra!
Kérelmező Ügyfél: Majoros Évaés Balogh Zsolt
által meghatalmazott Sinka Péter Attila
Kérelmezett ingatlan: Pomáz belterület 1057 helyrajzi szám(ok)
Az eljárás megindulásának napja: 2021. szeptember 22.

HATAROZAT
Majoros Évaés Balogh Zsolt Ádám által meghatalmazott Sinka Péter Attila (cím: 1039 Budapest, Boglár u' 1.
2110.) álÍal benyújtott telekalakítási kérelem alapján lefolytatott eljárásban a Pomáz belterület 1057 helyrajzi
számú földrészletre vonatkozóan a HP-Geo Bt. által s234112021. munkaszámon készített, az ingatlanügyi
hatóság által 66574512021. számon záradékolt, E-29l2021. számon előzetes nyilvántartásba vett változási vázrajz
szerinti
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Az

eljárásban szakhatóságként kÖzremÜkÖdő Pomázi Polgármesteri Hivatal Jegyzője
Ügyiratszámú előzetes szakhatÓsági állásÍoglalásában az alábbiakat nyilatkozta:
a

a

0115829-212021

,,Balogh Zsolt Ádám és Majoros Évafi032 Budapest, Kscetti utca 4' 8/24.: továbbiakban:
Kérelmező; nevében és képviseletében Sinka Péter Attila földmérő mérnÖk jár el) által 2021.
szeptember 06. napján benyújtott megkeresésére, a kérelemhez csatolt, a Pomáz belterületi 1057
helyrajzi számÚ területet érintő, Sinka Péter Aftila földmérő mérnÖk (Földmérő ig. szám: 6995; 2000
Szentendre, Hamvas Béla u' 22') által készítefts2341/2021 munkaszámÚ, 665745/2021.
iktatlszámú, E-29/2021 számon, 2021. augusztus 25. napján előzetesen záradékolt váItozási
vázrajz szerinti telekalakÍtásÍ engedélyezésieljáráshoz előzetes szakhatósági
hozzájárulásomat kÍkötés nélkijl megadom."

megvizsgált közlekedésfelÜgyeleti útÜgyi szakkérdésalapján a PMKH KözlekedésfelÜ9yeleti
Fóosztály Útugyi osztálya aPEIUTt23o2-3t2o21' számÚ szakvéleményében azalábbíakat nyilatkozta:

Az eljárásban

o

,,A Pest Megyei Kormányhivatal FöIdhivatali Föosztály, FÖldhivatali osztály 11., mint í)gygazda,
885227-2/2021 szám(t megkeresése alapján a Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedésfelügyeleti
Föosztáty Útugyi osztály a Pomáz 1057 hetyrajzi számÚ ingatlan megosztásának telekatakÍtási
engedélyezésieljárásában, szakkérdésben,az alábbi rendelkezésre állÓ, valamint hiánypÓtlásban
ka

pott

1'
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e
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:

HP-GEO Bt. (Sinka Péter földmérö, földmérŐ ig' száma: 6995) által készÍtett s2341/2021
munkaszámÚ változási vázrajz és telekalakítási helyszÍnrajz (Földhivatali záradék:
665745/2021, E-29/2021, záradékolás dátuma: 2021. augusztus 25.).

2. A

3.

https://www.pomaz.hu/helyi-epitesi-szabalyzat-hesz tink-en etérhető

Szabátyzat

(HÉs4'

Helyi

Építési

Pomázi Polgármesteri Hivatal JegyzŐje áItal kiállÍtott, 01/5829-2/2021 ügyiratszám(l végzés,
mely alapján a teruezett telekalakÍtás a Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének a
városi helyi épÍtésiszabályzatrÓl szÓIó 14/2018 (VI.25,) számú önkormányzati rendeletének
megfelel.

Földhivatali FŐosztály _ FÖldhivatali osztály 1'1
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

4.

885227-6t2021

Pomáz Város Önkormányzat Polgármesfere által kiáltított 01/5829-4/2021 ügyiratszámú
köz(ltkezelli hozzájárulás, melyben, mint a 1057/1 hrsz.-Ú kivett helyi közút, és a 1061 hrsz.-Ú
kivett köztert)let közútkezelljeként a telekalakítási engedély kiadásához kikÖtés nétkül
hozzájárul.

a

Ezen dokumentumok alapján az útügyi hatÓság a telekalakÍtáshoz hozzájárul az alábbi feltétetlet:
A FÖldhivatali nyilvántaftásba történő bejegyzéshez a kÖzúti köztekedésröt szltl 1988' évi l. Tv'
32. s 0),@ és (3) pontjaiban foglalt vonatkozÓ megnevezéseket kett alkalmazni, azaz a
telekalakÍtással létrejövő 1057/1 hrsz.-(l fÖldrészletet "Kivett, helyi köz(lt", megnevezésse/ kel/

o

o
o

A

bejegyezni.

Amennyiben a telekalakÍtással létrejövö 1057/1 hrsz.-ú ,,kivett helyi közút" a későbbiekben a
szomszédos úthálÓzat (1061 Meggyfa utca) részétfogjaképezni és azzal egységben kÖzútként
fog funkcionálni, úgy a tényleges közÚtként történő hasznosÍtást megelőzöen a területeket
össze kellvonni.
AtelekalakÍtássallétrejövő 1057/1 hrsz'-ú, ,,kivett, helyi közút" művetésiágú ingatlan mindenkori
tulajdonosa (kezelője) a telekalakÍtást követöen kÖfeles ellátni a hatátyos jogszabátyokban
(1988' évi l. töruény, a 30/1988' (lv. 21.) MT rendelet, valamint az 5/2004. (l. 28.) GKM rendetet
a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairÓl) és előírásokban meghatározott közÚtkezetői
feladatokat. Ezen kötelezettség nem nyilatkozatfüggő, hanem jogszabályi előÍrás.''

384/2016' (Xll. 2.) Korm. rendelet 23.

$ (4) bekezdés alapján a tglekalakítási enqedélv és a hozzá

telekalakÍtási dokumentáciÓ eov évig hatályos^

tartozÓ

Döntésem ellen fellebbezésnek helye nincs.

A

határozat bírÓsági ÍelÜlvizsgálatát annak kézhezvételétólszámított 30 napon belÜl a Budapest Környéki
Törvényszékhez címzett, a Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatali FŐosztály Földhivatali osztály 11_hez (2000
Szentendre, Dunakanyar krt. 1.) benyújtott (közigazgatási határozat felülvizsgálata iránti) keresettel lehet kérni. A
bírÓságijogorvoslati eljárás illetéke 30.000,- Forint. Ügyfelet a bírÓsági felülvizsgálati eljárásban törvényen alapulÓ
illeték_feljegyzésijog illeti meg.

INDOKOLAS
Kérelmező a rendelkező részben részletezett telekalakítási engedélyezési kérelmet nyújtott be a Pest Megyei
Kormányhivatal FÖldhivatali FŐosztály Földhivatali osztály 11-hez, mint telekalakítási hatÓsághoz, metynek alapján
közigazgatási hatÓsági eljárás indult.

Az eljárás során megállapítottam, hogy a kérelemmel egyÜtt a jogszabályban eloírt telekalakÍtási dokumentáciÓ
hiánytalanul benyújtásra került, továbbá a kérelem benyújtásakor a telekalakítási eljárás elóírt díja megfizetésre
került.

Az eljárásban az

53112017. (Xll.29.) Korm, rendelet 1. melléklet 18. táblázat 12. pontja alapján közreműkÖdŐ
Pomázi Polgármesteri Hivatal Jegyzője, mint szakhatÓság - a határozatbm rendelkező részébenidézett - elözetes
hozzá1árull ál lásfog la lását az alá bbiakkal n dokolta

o

i

:

,,Kérelmező elÖzetes szakhafósági állásfoglalás iránti kérelemmet fordutt a Pomázi Polgármesteri
Hivatal Jegyzöjéhez.
Kérelmezö az eljáráshoz szükséges terv dokumentációt csatotta kérelméhez'
A negküldÖtt s2341/2021' munkaszámú, 665745/2021. iktatÓszámú, E-29/2021. számon, 2021.
augusztus 25' napján elŐzetesen záradékolt változási vázrajzot áttekintve megállapítottam, hogy a
telekalakítással érintett ingatlan a Pomáz Város Önkormányzat Képviselö-testületének a város helyi
épÍtésiszabályzatárll szÓll 14/2018. (Vl'25.) szám(l önkormányzati rendetetének (továbbiakban:
HÉs4térképmelléktete alapján Lke-S jet(i, kertvárosias laklövezetében hetyezkedik et. Az Lke-S
jelű Övezetben a tegkisebb beépíthetö telek teri|tete 720 m2, a legkisebb beépÍthető tetek szélessége
15 méter, a maximális beépÍtettségterepszintfelett és alaft 20-20 % lehet.
A telekalakítás fentiek szerint nem eltentétes a HÉSZ, a tetekalakÍtásrót szlló 85/2ooo. (Xt.8') FvM
rendelet, az országos településrendezési és épÍtésikövetelményekről szllÓ 253/1997. (Xtl.2o.)
Korm' rendelet, az épÍtettkörnyezet alakításárll és védelméröl szltl 1997. évi LXXVttl' törvény
előÍrásaival."

885227-612021

3

Az eljárásban a közlekedésbiztonságiszakkérdés a 383/2016. (Xll.2.) Korm. rendelet 79/H. s (1) bekezdés a) és b)
pont alapján a Pest Megyei Kormányhivatal KÖzlekedésfelügyeleti Főosztály Útugyi osztály bevonásával
vizsgáltam, melynek alapján az alábbiak voltak megállapíthatÓak:

.

a

telekalakítás úttjqvi érdeket nem séft' közlekedésbiztonsáqi kockázatnövekedést nem ielent. feltáratlan inqatlan nem keletkezik. a kialakítandl ingatlanokrÓl a
közúthálÓzathoz vall hozzáfé rés jól megoldh atl."

,,Útagyi szempontbll

A kérelmező a kérelem beadásakor benyújtotta az ELMÚ Hálózati Elosztó Kft' telekalakításhoz hozzájáruló
nyitatkozatát, iItetve 2021. november 3_án a Pomáz belterület 1059/4 helyrajzi számú ingatlan szolgalmi
j

ogos

u ltj ai

nak a

tu lajdon os i

hozzáiárulását is.

A fenti tényállás, a benyÚjtott és az el1árásban keletkezett iratok, az ügyben kiadott szakhatÓsági állásfoglalás'

a

vizsgált szakkérdések, továbbá a hivatkozott, hatályos jogszabályok alapján a rendelkező részben foglaltak szerint
dÖntÖttem, a telekalakÍtást engedélyeztem.

Felhívom a kérelmező figyelmét, hogy jeIen határozat nem vonja maga után az ingatIan-nyilvántaÉáson
töÉénő átvezetést.
Az eljárás igazgatási szolgáltatási dÍjának mértékérőla telekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási
díjáról szólÓ 166/2009' (Xll. 9.) FVM rendelet 1. $ rendelkezik.

A

dÖntés elleni fellebbezés |ehetőségét az általános közigazgatási rendtartásrÓl szÓlÓ 2016. évi CL. tv'

(továbbiakban: Ákr.;116. $-a alapján zártam ki, egyidejűleg biztosÍtottam a bírÓsági felÜlvizsgálat lehetőségét. A
bírÓsági felülvizsgálati eljárásban az illeték-feljegyzésijogot az 1990. éviXClll. tv. 62. s h) pontja alapozza meg.

A döntés bírósági felÜlvizsgálatára az nur' lll' $ (1) bekezdése alapján van lehetöség.
Az Ákr. 82. s (1) bekezdése szerint a hatÓság dÖntése végleges' haazta hatÓság már nem változtathatja meg' A
véglegesség a döntés közlésével áll be.

A megyei

kormányhivatal hatáskÖrét a 38312016' (Xll'2.) Korm. rendelet 53'

383/2016. (Xll.2.) Korm. rendelet3' $ (3) bekezdés b) pontja határozza meg.
Szentendre ,2021. november 30

$ (1) bekezdés, illetékességéta

Kor

Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott nevében és megbízásábÓl

ka

Határozatot kapják:

'
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3'
4.
5'
6.
7.
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Majoros Éva és Balogh zsolt Ádám által meghatalmazott Sinka Péter

Cristina
Bellorin Contreras HectorJose
ELMU Hálózati Elosztó Kft.
Pomázi Polgármesteri Hivatal Jegyzóje
Kulcsárotilia

Attila

'1039 Budapest, Boglár u.

1

. 2110.

1056 Budapest' Belgrád rakpar127'2l5'
1056 Budapest' Belgrád rakparl27.2l5'
'l

132 Budapest,Yáci út72-74.

20í3 Pomáz, Kossuth L. u.23-25'(01l5829-2l2021.)

PMKH KözlekedésfelÜgyeleti Flosztály Útugyi osztály (elektronikusan utugy@pest.oov.hu) (PE/UT/2303-312021.)
lrattár

Véglegesséválás után:

8.

Majoros Évaés Balogh zsolt Ádám által meghatalmazott Sinka Péter Attila(3 pld) 1039 Budapest, Boglár u. 1. 2110+ melléklet

