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SŰRGŐSSÉGI ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2022.05.26-i ülésére 

 
a Pomáz belterület 775/12 hrsz-ú kivett helyi közút megnevezésű ingatlan ajándékként 

történő elfogadására 

 

A Pomáz, 775/7 helyrajzi számú kivett beépítetlen terület művelési ágú telek tulajdonosa az 

ingatlan telekmegosztásával fordultak a Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály - 

Földhivatali Osztály 11-hez, melynek során az ingatlant érintő útszélesítéssel kialakuló Pomáz, 

775/12 hrsz.-ú 43 m2 nagyságú kivett helyi közutat, az ingatlanrész tulajdonosai (Dobák Péter, 

Dobák-Moll Mercédesz) Pomáz Város Önkormányzata részére ajándékként felajánlotta. 
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9223/14 - kivett beépítetlen terület - 0.0777 - 
775/12 - kivett helyi közút - 0.0043 - - 

775/13 - kivett beépítetlen terület - 0.0734 - - 

Összesen: - 0.0777 -  0.0777 - - 

 



  
A helyi építési szabályzat 775/7 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 

szerződés elkészítése, valamint annak ingatlan nyilvántartásban való átvezetésének költségeit a 

megajándékozott, vagyis Pomáz Város Önkormányzata vállalja. 

 

A kialakuló Pomáz belterület 775/12 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: Végleges telekalakítási határozat 

 

Pomáz, 2022.05.24. 

 

 Leidinger István 

 polgármester 



Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének

.…/2022(…..) számú Önkormányzati határozata
a Pomáz belterület 775/12 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  az  Önkormányzat  vagyonáról  és  a
vagyongazdálkodás  szabályairól  szóló  18/2021  (X.  8.)  rendelet  19.  §  alapján  az  alábbi
határozatot hozza:

1. Pomáz  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  kialakuló  Pomáz  belterület
775/12  hrsz-ú  43 m2 nagyságú  kivett  helyi  közút  megnevezésű  ingatlant  Dobák
Pétertől  és  Dobák-Moll  Mercédesztől  ajándékként  elfogadja,  az  ajándékozással
kapcsolatos ügyvédi és ingatlan nyilvántartásba való bejegyzési költségeket vállalja.

2. A Képviselő-testület  felkéri  a  Polgármestert,  hogy  az  ajándékozási  szerződés
aláírásáról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatásáról a gondoskodjon.

3. A Képviselő-testület a kialakuló Pomáz belterület 775/12 hrsz-ú 43 m2 nagyságú
kivett helyi közút megnevezésű ingatlant forgalomképtelen törzsvagyonba helyezi.

Felelős: Leidinger István Polgármester, 
Határidő: 2022.09.30.

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály
Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

 

Látta:

…………………………..

       Dr. Balogh Pál

  jegyző
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Szentendrel J6ri:i Hivatal

FOldhlvatali SsztdlY
2OOO Szentendro, Dunakanyar krt. 1

A hatdrozat vd le

2022

U gyiratszdm : 885063-3/2022.
Ugyint6z6: Jand6 M6nika
E: jando. monika@pest. gov.hu
E: (26) 312413t105

Ppsr Mpcvsr
KonUANYHIVATAL

Szentendre,,..,,...,,......., 6v

Tirgy: TelekalakitSs enged6ly
Mel16klet: V6glegess6 v5l6st
r6sz6re 4 pld. v6ltozAsivAzrajz,

K6rjii k, beadvinyaiban h ivatkozzon ii gyi ratsz6m u n kra I

K6relmez6 Ugyf6l: Dob6k P6ter
K6re I mezett i n gatla n : P omd,z belterO let 7 7 5 17 hely rajzi sz6 m (ok)
Az elj5r6s megindul6sSnak napja: 2022.lebruAr 16.

HATANOZAT

DobSk P6ter (clm: 5310 Kisrijsz6llis, Marsalaki u. 1/a.) 6ltal benyUjtott telekalakit6si k6relem alapj6n lefolytatott
eljAr5sban a PomAz belteriilet 77517 helyrajzi sz6mf f6ldr6szletre vonatkoz6an a Buzis Bal6zs 6ltal 14801
munkasz6mon k6szitett, az ingatlanUgyi hat6s5g dltal 66672912021. szdmon zdrad6kolt, E-212022. sz6mon
el6zetes nyilv6ntartdsba vett v6ltoz6si vAzrlz szerinti

t e !e ka la k it 5 s t e n g e d 6ly e z e m.

Az elj6rSsban a Pest Megyei Korm6nyhivatal Allami F66plt6sz a PE/TELEK-AF/00680-212022. Ugyiratsz6m0
szakk6rd6s6ben az al6bbiakat nyilatkozta:

. ,,K5relmezd k6relmdre a Pomdz 775/7 helyrajzi szdml ingatlan 666729/2021 szdmon zdrad*kolt
telekalakttdsa ilgydben az egyes t1ldUgyi eljdrdsok riszletes szabdlyairOl sz6l6 3842016. (Xll.2.)
Korm. rendelet 23/8. $-a alapjdn az aldbbi szakmai 6ll6sfoglaldst adjuk:

o A telekalakitds teleptildsrendez*si kdvetelmdnyeknek 6s a helyi 6pit6si szahdlyzatnak
val6 megfeiei€s szempontjdb6l kikdtis n6|kiil enged6lyezhet6;'

Pc. elj6r6sban a PomAz Vdros Onkorm6nyzat Polg6rmestere az 01t1618-2t2022. sz5m0 k0z0tkezel6i
hozzfiAr ulAsi ba n a kOvetkez6ket nyi latkozta :

. ,,Dob6k P6ter (cim: 5310 Kis[jsz6ll6s, Marsalaki u. 1/a.) 2022. mdrcius 07. napjdn beny1jtott
megkeresds1re, a kdrelemhez csatolt, Pomdz belter(ileti 775/7 helyrajzi szdm(t ingatlant 6rint6,
Buzds Bal*zsfdldmdr1 m6rnok (IRM:2193/2011; 2000 Szentendre, Cs6ka u. 126.) 6ltal kdszitett
14801. munkaszdm(t, 666729/2021. iWat6szdm0 2022. janudr 13. napjdn zdraddkolt vdltozdsi
vdzraiz alapjdn a 775/7 helyrajzi szdml ingatlan megosztdsa sordn kialakul1 775/13 helyrajzi szdm(t
kivett, bedpltetlen terllet, valamint a 775/12 helyrajzi szdml kivett, helyi k;zutat 6rint6en, mint a
775/4 helyrajzi szdmt kivett 0t kezel5je a telekalakitdsi enoeddlv kiaddsdhoz az al1bbi felt1telekkel
hozzdiSrulok:

A keritist 1 6ven beliil dt kell helvezni az ui telekhatdrra.
775/12

/ A beieqvzett tulaidonos kezeli a kivett kdzutat.

Kdrelmezl az hozzdjdrul1sban megdllapltott feltdtelekkel szemben a klzlekeddsi hat6s6ghoz
fordulhat, mely azokat m6dosithatja. (Pest Megyei Kormdnyhivatal Kdztekeddsfelt)gyeleti F6oszt6ly
tJtlgyiOsztdlya 1141 Budapest, Komlcsy u. 17-19."

F0ldhivatali F6oszte[ - F0ldhivatali Oszt6ly 't 1

2000 Szentendre, Dunakanyar kdr0t 1.
Telefon: (26)312413; Fax: (26) 312-331

E-mail: foldhivatal.szentendre@pest.gov.hu
Web: www.foldhivatal.hu, KRID: 2189641 78
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A 384/2016. (Xll. 2.) Korm. rendelet 23. S (4) bekezdes atapjan

885063-3t2022

a telekalakitesi enoed6 es a hozza tartoz6
telekalaki i dokumentaci6 eov 6viq hatalvos

A d0nt6s a kozl6ssel v6glegess6 valik, fellebbez6snek nincs helye.

A d0nt6s ellen a kOzl6st6l szamitott 30 napon belul kOzigazgatasi per indithat6 a Pest Megyei Kormanyhivatat
Foldhivatali F6osztaly Foldhivatali Osztaly 11-n6l el6terjesztett, de a Budapest Korny6ki Torvenyszekhez cimzett
keresetlevel beny0jtasaval. A keresetlevelben azonnali jogvedelem kerhet6. Azonnali jogvedelem keret6ben
kerhet6 a halaszt6 hataly elrendelese. A halaszt6 hataly elrendelese eseten a kozigazgatasi cselekmeny nem
hajthat6 vegre, annak alap.ian jogosultsag nem gyakorolhat6 6s egy6b m6don sem hatalyosulhat.
Termeszetes szem6ly a keresetlevelet elektronikus Uton, vagy papk alapon is beny0jthatja.
Az elektronikus ugyintezes 6s a bizalmi szolgaltatesok altalanos szabalyair6l sz6l6 2015. 6vi CC) ll. toNeny 9.S-
aban meghaterozott szemelyek 6s szervezetek kiza16lag elektronikus uton nyUjthatjak be a kereseflevelet.
Elektronikus oton a keresetlevelet csak az IKR-rendszeren keresztul lehet benyu.jtani, amely az alabbi elektronikus
fel0leten talelhat6:,,https://e-kormanyablak. kh. gov. hu/client".

A bir6sagi jogorvoslati el.iaras illeteke 30.000,- forint. Az 0gyfelet a bk6sagi felulvizsgalati eljaresban tdrv6nyen
alapul6 illetekjeljegyzesi jog illeti meg.

INDOKOLAS
K6relmez6 a rendelkez6 reszben reszletezett telekalakltasi engedelyezesi k6relmet nyijtott be a Pest Megyei
Kormenyhivatal Foldhivatali F6osztely Foldhivatali Osztaly 11-hez, mint telekalakitasi hatosaghoz, melynek alapjen
kozigazgatasj hatdsagi eljeras indult.

Az eljaras soran megallapitottam, hogy a kerelemmel egyutt a jogszabalyban el6irt telekalakitasi dokumentaci6
hiAnytalanul beny[jtasra kerult, tov6bbe a k6relem benyujtasakor a telekalakitasi eljaras eloirt dija megfizetesre
kerult.

Az eljaresban a 38412016. (Xll.2.) Korm. rendelet 2318. S alapjan a Pest Megyei Korm6nyhivatal Allami F66plt6sze,
mint szakkerdo szery - a haterozatom rendelkezo reszeben idezett - hozzejed' allasfoglalasat az alabbiakkal
indokolta:

. ,,Az apltett kdrnyezet alaklrusar'l es v5delmer'l sz6l6 1997. 6vi LXXVlll. toNen 23. I fi) bekezdese
szerint telket csak (tgy szabad alakltani, hogy az a tertilet rendeltet'senek megfelel1 hasznebta
alkalmas legyen, bvebbe annak alakja, terjedelme, beeplteftsege 6s megkAzefithebsege a
jog sz a b Al yokn a k m egfel e lje n.

. A telekalakltesrdl sz6l0 85/2000. (X1.8.) FVM rendelet (a tovebbiakban: FVM rendelet) 3. S 0)
bekezdase szerint a telket - a nem 6.plt6.si telek telekegyeslt,se 6s telekhater-rendezese kivetel,vel
- 1gy kell kialakltani, hogy a kialakul, telek k1z- vagy magan0tr'l gapjermlvd kdzvetlentil
me g kA ze I I t h e tde k le g ye n e k.

. Az orszegos telepal'srendezesi es epltesi k1vetelmdnyekrdl sz'l6 253/1997. (X11.20.) Korm.
rendelet (a bvAbbiakban: OTE9 111. S fi) bekezdese szeint az e rendelet llJlt. fejezetenben
mehaarozoft telepal'srendezesi kovetelmenyeknel szigor0bb k)vetehenyeket - a 32. S (2)
bekezddse szerinti elhelyezesi ds beepltdsi szabely, valamint a 42. S ea) bekezdese szerinti
kovetelmeny kivdtelevel- a helyi 4pftesi szabelyzat mege aplthat.

. A hatAlyos teleptlbsrendezesi eszkaz a Pomez Veros Onkormenyzat Kepvisel,].est1/€-tenek
142018. (V1.25.) szeml 

'nkormAnyzati 
rendelete Pomez Veros Helyi Epttdsi Szabelyzaterd @

bvebbiakban: HES4. A HESZ ne ekletet kepez, Szabalyozesi TeN a Ergyi ingattant ,,Lke-s" jefi
keftv'rosias lak\teralet ,pltesi Avezetbe sorolja. A kialaklthat' legkisebb telekteri)let 720 m2, a
legkisebb te/ekszdlessdg 15 m, a legnagyobb beeplthet1sag 20 %.

. A tervezett telekatakifts megfelel a hatelyos H:SZ szabetyozesenak.

. Fentiek alapjan a brvezett telekalakites az Etv., az OTEK, az FVM rendelet, 6s a HESZ eldresainak
megfelel."

Az eljarasban a 38412016. (Xll.2.) Korm. rendelet 23. $ (15) bekezdese alapJan a Pomaz Varos Onkormanyzat
Polgarmestere a kozUtkezel6i hozzejerulasban az alabiakkal indokolta:

. Kerehez0 2022. mercius 09. napjAn erkezett beadvAnyAval kAz(ttkezel1i hozzejeruas kiadesara
irenyul6 kerelmet nyljtott be fenti Hrgy0 telekalakltAsi Agyeben, fAldhivatali hienyp1 es keretdben.



Megvizsgeltam a beadveny hftah es mege apitottam, hogy a telekalakltAs a fenti fefterclekkel
kAz ttke ze I 6 i sz e m po n tb 6l e ng e de I ye z het6.
Dant'somet a kAvetkez' jogszabdlyok alapjdn hoztam meg:
Az egyes f,ldilgyi eljArAsok reszbtes szabelyair5l sz6l6 384nU 6. (Xll. 2.) Korm. rendelet 23. g (1 5)
bekezdese szerint:
,,ha a telekalaklt,s megbvA kaz(tt teraletOt 6inti, akkor a kerebmhez szr,ksdges me Okelni a koz(tt
ke ze l6je n e k hoz z 6j e r u b s,t. "

H a tA s k5rd m et m eg a I a poz z a :
/ A Magyarorszeg helyi 1nkormAnyzatairOl sz'l6 2011. evi. CLXXXIX. t,Neny es az a

faldmavebsagyi hat'segi 6s igazgatesi feladatokat e eb szeNok kijelol,serd sz6t6 383/2016.
(Xll. 2.) Korn. rendelet 79/ll. g-a.

A kaz(tti kAzlekeddsr6l sz'l6 1988.6vi l. tv. (Kkt.) 36.5 () bekezdds alapjdn:
/ ,,a koztit felbont^sAhoz, annak teriibrcn, az alaft vagy felett 

'pitmeny 
vagy m1s l'tesltmeny (a

bvebbiakban egyAtt: epttmenl elhelyezesehez, a k'z(it terlletenek egyeb nem k,zlekedqsi
ceru effogbhsehoz (a bvebbiakban egyiift: nem kozlekedesi cehi igenybevetet) a k6z0t
kezel6jenek a hozzdjdrulSsa szriksdges. A hozzejerubsban a kAztt kezel'ja felrctebket lrhat
e16."

Jogowoslati lehet1s6gre vonatkoz6 t'jbkoztaast meg al apoz6 jogszabely :/ A Kkt. 36.5 G) bekezdese alapj'n az igenybevebft ker, a hozzAjerubs megtagadesa miaft
vagy a mege apltott feltetebkkel szemben a kdzlekedesi hat's'ghoz fordulhat, amely az
igenybeveteft engedelyezheti, i et1leg a fefteteleket m6doslthatja."

A fenti t6nyallas, a benyiitoft 6s az eljirasban keletkezett iratok, az iigyben kiadott szakmai ellesfoglales,
tovibbi a hivatkozott, hatilyos jogszab6lyok alap,en a rendelkez6 r6szben foglaltak szerint dOntottem, a
te I e ka I a kitest en g ed 6 I y ez e m.

Felhivom a k6relmez6 figyelm6t, hogy jelen hatirozat nem vonja maga ut6n az ingatlan-nyilvantartison
tOrt6n6 ,tvezet6st.

Az eljeras igazgatasi szolgaltat6si dijanak merteke16l a telekalakitasi engedelyezesi el.iSres igazgatasi szolgattatasi
dijar6l sz6l6 166/2009. (Xll. 9.) FVM rendelet'1. g rendetkezik.

A d0nt6s elleni fellebbezes lehetoseget az dltalAnos kozigazgatesi rendtart6sr6t sz6l6 2016. evi CL. tv.
(tovebbiakban: At<r.1 t'tO. S-a alapjan zartam ki, egyidejuleg OiztoJttottam a bir6sagi felutvizsgatat lehet6seg6t. A
bir6sAgi felolvizsgelati eliarasban az illetekjeljegyzesi jogot az 1990. 6vi XClll. tv. 62. S h) pontja atapozza meg.

A dontes bk6sagi felulvizsg e|ate? az Akt.114 S (1)bekezd6se alapjen van lehet6seg.

Az Akr. 82. S (1) bekezd6se szerint a hat6s6g dont6se v6gleges, ha azt a hat6sag mar nem vattoztathatja meg. A
veglegesseg a d0ntes kozlesevel att be.

A megyei kormSnyhivatal hataskoret a 383/2016. (Xll.2.) Korm. rendelet 53. S (1) bekezdes, illetokesseget a
383/2016. (Xll.2.) Korm. rendetet 3. S (3) bekezdes b) pontja hatarozza meg.
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'1. Dob6k P6ter 5310 Kisrtjszellas, Marsalaki u. 1/A.
2. Dobak-Moll Mercedesz 1213 Budapest, Toportyen u. 16.
3 Pomaz Varos Onkormanyzat Polgarmestere 2013 Pomaz, Kossuth Lajos u. 23-2 S. (01t1618-2t2022.)
4. PirKH A ami F6ep[6sz elektronikusan (PE/TE LEK-AF]OO6BO-2]2O2Z.|
5. P[rKH Kdzleked€slel0gyeteti F6osztely Ut0gyiOszteV (elekkonikusan utuov(Aoest.qov.hu) (ai6koratasut)
6. lrattar

Veglegesse valas utan:

7. Dobak P6ter (3 pld) 5310 KisUjsza es, Marsalaki u. .t/A. + me ektet

885063-3t2022

Szentendre, 2022. Sptilis 25.

Dr. Tarnai Richard kormenymegbizott nev6ben es megbizas6b6l

Haterozatot kapjdk:
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Buzds Baldzs
2000 Szentendre, Csoka utca 126.

+36 70 509 4484

munkaszdm: 14801

K3

9781/3

780/5

A vAzrajz mdretek levetel$re nem alkalmas!

VALTOZASI VAZRAJZ
775/7 helyrajzi szdmi foldrdszlet megosztdsArol

M= 1:500

6ear NllDu
Pomdz
belterulet

adatszolg. ikt.szdma:
2-2408/2021

E-zfzozz

A vAltozAs akaratunknak megfele16en tortent:

Atelekalakitdsta $8.ffil .,3,,,n0.,*...,.szdmri

775111

77811

ciuxooaot'tArnx:
Psz. Y X
1 647582 257000

775/13

7797

Vdltoz6s el<itti 6llapot Vdltoz6s utdni6llapot a.c)
N

O)
0)
6
0)

HRSZ

Al16szlet ci

.5

Terirlet

AK HRSZ

Al16szlet o
c

=

Terulet

AK
Szolgalmi6s egy6b

jogokjel mriv.6ga ha. m2 jel m[iv.6ga ha. m2

1 2 J 4 5 b 7 I I 10 1t 12 13 14

775/7 kivett, be6pitetlen
brAbt 0.0777

(775/12) kivett, helyi kozit 0.0043

775/13 kivett, bedpitetlen
brilet 0.0734

Osszesen: 0.0777 0.0777

Szentendre, 2021. december 7.

Buzlr Belrtrs
ft ldm616 m6rn6k
IRM:2193/2011
MMIC13.14291 GD.T
+36 70 S094484

A helyrajzi szdmozds 6s brAbtszdmitds helyes. Ez a zdraddk a keltezdst6l
szdmitoft egy 6vig hatAlyos.

Szentendre, 2021 JH'J I
-eiK

Orre. {?n
zArad6kol6

lng.rend.min.szdma:

ro,aof.ffii3nn"
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P, H,fdldmdr6 / mindsdget tanusit6
Buzds Baldzs

foldm,ig.sz.: 7260
irm.: 2193/201 1

,
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valdsdtoludmitott
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