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Előterjesztés a Pomáz 0127 hrsz 

(vízfolyás) – ingatlan-nyilvántartási 

rendezéséről. 

SÜRGŐSSÉGI 

ELŐTERJESZTÉS  

a Képviselő-testület 2022. május 26. 14,00 órakor kezdődő ülésére 

a Pomáz külterület 0127 hrsz. (vízfolyás) – ingatlan-nyilvántartási rendezésére 

 
 

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 

0127 hrsz-ú 0,0951 ha kivett vízfolyás megjelölésű ingatlan Pomáz Város 

Önkormányzatának tulajdonába került a 430536/2020.12.07. bejegyző határozattal. 

  

2.  

 
 



Az ingatlant terheli vezetékjog – jogosult Elmű Hálózati Elosztó Kft. – 236 m2 

területnagyságra (tulajdoni lap a jelen előterjesztés 1. számú melléklete). 

 

3. A terület északi részén a 10118 hrsz. és a 10119 hrsz. ingatlanokon a Pomázi Állatvédő és 

Állatsegítő Egyesület állatmenhelyet tart fenn, ezért a területen több építményt, épületet 

helyezett el. A 253/1997 (XII. 20.) kormányrendelet (OTÉK) 33. § (1) pontja szerint épület 

csak olyan telken vagy építési telken helyezhető el, amelynek megközelíthetősége 

gépjárművel közterületről vagy magánútról közvetlenül biztosított. 

 

4. A fentiekre hivatkozással érintett lehet legalább 13 ingatlan. 

 

 
 

5. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 5. § értelmében a kivett közterület, út, 

közút, vízfolyás, árok besorolású ingatlanok a forgalomképtelen törzsvagyon részét 

képezik, átsorolása nem válik szükségessé. 

 

 

II. Előterjesztés: 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő Testülettől az előterjesztés megtárgyalását, és a ténylegesen 

útként funkcionáló ingatlan megfelelő minősítéséről szóló Képviselő-testületi döntés 

meghozatalát. 

 

 

Pomáz, 2022. 05. 06. 

 

 

  Leidinger István 

 polgármester 









 



Pomáz Város Önkormányzatának
……/2022 (05. 26.) számú Önkormányzati határozata

a Pomáz külterület 0127 hrsz. ingatlan (vízfolyás) ingatlan-nyilvántartási 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 18/2021. (X. 8.) rendelet 2. § alapján az alábbi határozatot hozza:

1. Pomáz  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete,  a  Pomáz  külterület  0127  hrsz-ú
0,0951 ha kivett vízfolyás megjelölésű ingatlant kivett közterületté átminősíti.

2. A Képviselő-testület  felkéri  a Polgármestert  az átminősítéssel  kapcsolatos ingatlan-
nyilvántartási eljárás lebonyolítására.

Felelős: Leidinger István polgármester

Határidő: 2022. augusztus 31.

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály
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