
















PoMÁz VÁRos öru roRnnÁruYznr polcÁRnlt EsTERE

ttVÉt(ÍM: 20t3 Pomáz. Kossuth Lajos ut(a 23-25.

ÜGYlNT[zÉ5 HELYE: 201] Pomáz, Xosslth Lajos ut(a 23.

ÜGYrÉtÍ0GADÁsl lDó:

Mindán páratlan hét hétÍőjén t3-l7-ig
"Áe&

ttEKTBoNlKUs ÜGytrurÉzÉsltz:

rövidnév: POMÁZONK' KRlD azonosító: ó58'l59708

TttEl0N: (26) 814-]00 IAl(: (26) 325-ó40

l-MAIL: pomaz@pomaz.hu H0NLAP: www.pomaz.hu

Ügyiratszám : 0 l 13 632'Í l /202Í
Ügyintéző: Vereszki Tibor
Telefonszám: (26) 8l4 3Il
E-mail: vereszki.tibo r@pomazht

Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás a 2013 Pomáz,
Árvácska utca 13., 1819/18 helyrajzi számú ingatlan
előtt található Árvácska utca, 176912 helytajzí számű
közterület adott szakaszának felvonulási területként

va|őhaszná|atáhozéskapubejáról<taIakitásához
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Magdus Eszter
részére

Pomáz
Boglárkautca 15. 2' ütő
2013

Tisztelt Magdus Eszter!

A Pomán, Árvácska utca I3., 1819/18 helyajzi számon megvalósítandó építkezéssel

kapcsolatosan Magdus Eszter (2013 Pomáz,Boglarka utca 15. 2. ajtő) kórelmére a tulajdonosi
hozzájárulás tekintetében az a|áhbi nyilatkozatot adom.

A Pomáz, Árvácska utca 13., 1819/18 he|yrqzi számon megvalósítandó építkezéssel
kapcsolatosan a közterület felvonulási területként való haszná|atához és azon kapubejáró

kialakításához a Pomtz Yáros Önkormányzat ttl|ajdonában lévó 176912 helyrqzi szátmil

ingatlan, kivett közterület vonatkozásában a tulaidonosi hozzáiárulást meeadom.

Jelen tulajdonosi hozzájárulás a 0113632-1212021 számú közűtkezelői hoz'zájárulással
együtt érvényes.
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Értesül:
1. Magdus Eszter (20|3 Pomáz, Boglarka utca l5. 2. ajtő + e-mail)
2. Irattér

(Y 
't*

besiagi
Kiemelés

besiagi
Kiemelés



PoMÁz VÁRos öruxonnnÁruyznr polcÁRnnEsTERE

tEvÉl(lM:2013 Pomáz. Xossuth lajos ut(a 23-25'

ÜGYlNTÉzÉs HtIYE:2013 Pomáz, Xossuth lajos utta 23

ÜcYrÉtF0GADÁsl lDÖ:

Minden pálatlan hét hétÍőjén l3-t7-ig

ELtKrR0N lKU5 Ü6YlNÍÉzÉsHtz:

lövidnév: P0MAz0NK. KRlD azonosíttí: 6581 59708

TttEF0N: (2ó) 8l4-300 tAX: (26) 325-640

E-MAIL: pomaz@rpomaz.hu H0NLAP: www,pomaz.hu

Ügyiratszám : 0 | l 3 632-121202l
|J gyíntéző : Vereszki Tibor
Telefonszám: (26) 8la 31 1

E-mail: vereszki.tibo r@pomazhu

Tátgy: Közútkeze|ői hozzájárllás a 2013 Pomáz,
Árvácska utca l3., l8l9/18 helyrajzi számú ingatlan
előtt található Árvácska utca, 176912 helyajzi számu
közterület adott szakaszának felvonulási területként

valőhaszná|atáhozéskapubejarót<ta|akitásához

KozÚrxn ZELŐr H oZzAJÁnuLÁs

Magdus Eszter (2013 Pomáz, Boglárka utca 15. 2. ajtő) kérelmére a20l3 Pomáz,, Arvácska
utc;13., 1819/18 helyrajzi számú ingatlan előtt található Árvácska utca, 1769t2 helyrajzi
számú közterület adott szakaszának felvonulási területként való használatávalo valamint
kapubejáró kialakításával kapcsolatban a 176912 helyrajzi számű, természetben
Árvácska tttca, az ÖnkormányzatkezeIésében lévő kivett közterületet illetően, a közterület
igénybevéte|éhez

alábbi feltételekkel hozzájárulok:

l. Területhasználatkizárőlag a szomszédos ingatlanok telekhatár (kerítéshatár) vonaláig
terjed.

2. A kapubejaró lfelhajtő lejtése kerítéshatártól észak-keleti irányban kezdődhet.
3. A kapubej árőlfelhajtő kialakításánál' a kentés előtt elhelyezkedő tűzcsap, valatnint az

elektromos háIozat oszlopának helyzetét figyelembe kell venni a be- és kikanyarodásra
tekintettel is.

4. A kapubejáró /felhajtő kialakítása alatt az Árvácska utca közlekedését,
közlekedésbiztonságát folyamatosan biztosítani kell.

5. A kapubejáró végleges kialakítása előtt új eljárást kellkezdeményezni.

Építtető az á|Iásfoglalásban megállapított feltételekkel szemben a közlekedési hatósághoz
fordulhat, mely a hőzzájárulásuan rogtattakat módosíthatja. (Pest Megyei Kormányhivatal Érdi
Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi osztálya 1141 Bp.,
Komócsyu. 17-19.)

INDoKoLÁs

Magdus Eszter (2013 Pomáz, Boglárka utca 15. 2. ajtó) kérelmével megkereste Hivatalomat
a 2013 Pomáz, Árvácska utca 13., 1819/18 helyrajzi számú ingatlan előtt található
Árvácska utca, 176912 helyrajzi számű közterület adott szakaszának felvonulási
területként való használatával kapcsolatban, közútkezelőihozzájárulás kiadása iránt.
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Megvizsgáltatt az érintett terület út és közlekedési helyzetét, valamint a helyszínt. Ellenőriztem
a helyi rendeletek vonatkozó előírásait. Megállapítottam, hogy feltételeim teljesítésével az
építkezés terüleJe megközelíthető.

Döntésemet a következő jogszabályok alapjan hoztam meg:
A közuti közlekedésről szóló 1988.évi I. tv. (a továbbiakban: Kkt.) 3ó.$ (1) bekezdés szerint:
,l közút felbontásához, annak területén, az alatt vagy felett építmény vagy más létesítmény
elhelyezéséhez a közút területének egyéb nem közlekedési célú elfuglalásához a kazút
kezelőjének a hozzájárulósa szülcséges' A hozzájárulásban a kazút kezelője feltételeket írhat elő.

A Kkt. 40.$-a szerint:

,,A nem közlekedési célú igénybevétellel vagy az útcsatlakoztÍs létesítésével összefiiggésben
okozott kdrért az igénybevevő, illetdleg az útcsatlakozds létesí'tőjefelelős.'

J o gorvo sl ati l ehető s é gre vonatkoz ő tájéko ztatást me gal ap o ző jo gszab ály :

A Kkt. 3 6. $ (2) bekezdése alapján az igénybevételt kérő ahozzájéralás megtagadása miatt, vagY
a megállapított feltételekkel szemben, a közlekedési hatósághoz fordulhat, amely az
igénybevételt engedélyezheti, illetőleg a feltételeket módosíthatja.

H atásköröm et me galap o zza:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 20l|. évi. CLXXXIX. törvény és a közúti
közlekedésről szóló 1988. évi I' tv 33.$ (1) bekezdés bb) pontja.
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1' Magdus Eszter (2013 Pomáz, Boglárka utca 15. 2. ajró + e-mail)
2.Irattár
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Szolgalmi és egyéb 

jogok jel műv. ága ha. m2 jel műv. ága ha. m2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

(1769/2) - kivett, közterület - 1.1598 - 

(1769/7) - kivett, helyi közút - 1.1531 -   

1769/8 - 
kivett, 

közforgalom elöl 
elzárt magánút 

- 0.0067 -   

Összesen: 1.1598 -  1.1598 -   

 
A helyrajzi számozás és területszámítás helyes. Ez a záradék a keltezéstől 
számított egy évig hatályos. 
 
 
Szentendre, 2021. ……… hó ……… nap  
 
 
 záradékoló 

P. H.     Ing.rend.min.száma: 
 
 

Szentendre, 2021. október 3. 
 
 
 
 
 
 
 

készítő földmérő / minőséget tanusító 
 Buzás Balázs 
 földm.ig.sz.: 7260 
 irm.: 2193/2011 

Pomáz 
belterület 

adatszolg. ikt.száma:  
 2-1749/2021 

Buzás Balázs 
2000 Szentendre, Csóka utca 126. 

+36 70 509 4484 

munkaszám:   

VÁLTOZÁSI VÁZRAJZ 
1769/2 helyrajzi számú földrészlet megosztásáról 

M= 1:1000  

 
A változás akaratunknak megfelelően történt: 

....................................................................... 

....................................................................... 
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A vázrajz méretek levételére nem alkalmas! 






