
BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 
POLGÁRMESTERE 

Készült a 2016. február 17. napján tartandó Kt. ülésre! 
Készítette: Handelné Kiscelli Ágnes vagyonhasznosítási ügyintéző 

Tárgy: Utszabályozások eltörlésével érintett 
közterületi ingatlanok ügye, javaslat a 
193/2010. (IV. 14.) Kt. határozat 
módosítására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 377/2008. (VII. 2.) Kt 
határozatában úgy döntött, hogy az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező forgalomképtelen 
közterületi besorolású, a kerületi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok, a 23/1993. 
(VII. 6.) Ök. rendelet alapján az útszabályozás eltörlésével feleslegessé vált, telekalakítás 
során kialakuló, magántulajdonú ingatlanokkal szomszédos részét forgalomképessé 
nyilvánítja azzal, hogy a feleslegessé váló ingatlanrészek pontos nagyságát, a feleslegessé 
válás tényét és az érintett ingatlanrész visszaadásának feltételeit a Kerületfejlesztési és 
Üzemeltetési Bizottság, a tulajdonosok közötti megállapodás feltételeit a Gazdasági és 
Tulajdonosi Bizottság határozza meg. (1. számú melléklet) 

2010. évtől kezdődően az Önkormányzatoknak is fizetni kell a Földhivatalnak az 
ingatlanrészek visszaadására induh eljárások estében. Ezért a Budapest Főváros XVI. kerületi 
Önkormányzat Képviselő-testülete 193/2010. (IV. 14.) Kt. határozatában úgy döntött, hogy az 
útszabályozás eltörlésével feleslegessé vált, telekalakítás során kialakuló ingatlanrészek 
visszaadására vonatkozóan megindult eljárások - a jogszabályváltozások miatt megnövekedett 
költségekből adódó fedezethiány miatt - kerüljenek felfüggesztésre, kivéve, ha az 
útszabályozással érintett utcaszakaszon (saroktól-sarokig) levő valamennyi tulajdonosra eső 
összes költség megfizetését vállalják. (2. számú melléklet) 

Az útszabályozással érintett ingatlanok tulajdonosai (saroktól-sarokig) több esetben 
próbálkoztak az utszabályozások lebonyolításával, azonban már 2 tulajdonos esetén sem volt 
egyetértés a telekalakításban, mivel az eljárás jelentős köhséggel jár. A Budapest Főváros 
Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatalánál (Földhivatal) már volt arra precedens, hogy 
hozzájárult ahhoz is, ha az útszabályozással érintett ingatlan tulajdonosok külön - külön, 
egyenként kérelmezték a telekalakítási eljárásokat. 

A Jávorfa utca 86. szám alatti, 108589 hrsz-ú ingatlan esetében is ez történt. A Képviselő
testület határozata szerint a Jávorfa utca 92., Jávorfa utca 90., Jávorfa utca 86., Jávorfa utca 
80. szám alatti ingatlan tulajdonosainak közösen kellett volna kezdeményezni a telekalakítási 
eljárást, azonban a tulajdonosok ezt egységesen nem vállalták. 

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság 235/2008. (XI.5.) GTB határozatában hozzájáruh 
többek között a Jávorfa utca 108589 hrsz-ú ingatlanhoz az utszabályozások eltörlésével 
feleslegessé vált, korábban közterület céljára lejegyzett területrész visszaadásához, 
térítésmentesen. (3. számú melléklet) 

Nagy Izabella Zsuzsanna, Baloghné Nagy Piroska, Nagy Anna Sára törvényes képviselője 
Tóth Katalin, Nagy Veronika a Jávorfa utca 84. szám alatti ingatlan tulajdonosai ezért kérik a 



Képviselő-testületet, hogy 193/2010. (IV. 14.) Kt. határozatát úgy módosítsa, hogy az érintett 
ingatlan tulajdonosok külön-külön is kezdeményezhessék az útszabályozást, a teljes költség 
vállalásával. (4. számú melléklet) 
Mellékeljük a Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatalának 800008/1/2016 
számú határozatát, mely engedélyezi a (108588) hrsz-ú és a 108589 hrsz-ú ingatlanok 
egyesítését. (5. számú melléklet) 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés tárgyában dönteni szíveskedjen. 

HATÁROZATI JAVASLAT Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 193/2010. (IV. 14.) Kt. határozatát 
az alábbiak szerint módosítja: 

„Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az útszabályozás 
eltörlésével feleslegessé vált, telekalakítás során 
kialakuló ingatlanrészek visszaadására vonatkozóan 
megindult eljárások - a jogszabályváltozások miatt 
megnövekedett költségekből adódó fedezethiány miatt -
kerüljenek felfüggesztésre, kivéve, ha az 
útszabályozással érintett ingatlan tulajdonosa 
valamennyi költség megfizetését vállalja. 

A feleslegessé válás tényét és az érintett ingatlanrész 
visszaadásának feltételeit a Kerületfejlesztési és 
Üzemeltetési Bizottság, a tulajdonosok közötti 
megállapodás feltételeit a Gazdasági és Pénzügyi 
Bizottság határozza meg. 

Határidő: 2016. február 17. 
Felelős: Kovács Péter polgármester" 

Határidő: 2016. február 17. 
Felelős: Kovács Péter polgármester 
(elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel) 

Budapest, 2016. február 1. 

Láttam: 

mcsm László 
jegyző 

Kovács Péter 
polgármester 



Tárgyalásra kijelölt bizottság: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 

Az előterjesztés mellékletét képezi: 
1. 377/2008. (VII. 2.) Kt. határozat 
2. 193/2010. (IV. 14.) Kt. határozat 
3. 235/2008. (XI.5.) GTB határozat 
4. Nagy Izabella kérése, tulajdoni lapok, 
5. Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatalának 800008/1/2016 számú 

határozata 



NAPIREND: 9. Javaslat az utszabályozások eltörlésével érintett 
közterületi ingatlanok átminősítésére 
Előterjesztő: Kovács Péter polgármester 

H A T Á R O Z A T : 
377/2008. (VII. 2.) Kt. A Budapest, Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 

Képviselő-testülete az előterjesztés 2. sz. mellékletét 
képező forgalomképtelen közterületi besorolású, a 
kerületi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok, 
a 23/1993. (VII. 6.) Ök. rendelet alapján az 
útszabályozás eltörlésével feleslegessé vált, 
telekalakítás során kialakuló, magántulajdonú 
ingatlanokkal szomszédos részét forgalomképessé 
nyilvánítja azzal, hogy a feleslegessé váló 
ingatlanrészek pontos nagyságát, a feleslegessé válás 
tényét és az érintett ingatlanrész visszaadásának 
feltételeit a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési 
Bizottság, a tulajdonosok közötti megállapodás 
feltételeit a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság 
határozza meg. 

Megjegyzés [HMl]: Végrchaj 
tásáról szóló jelentési elfogadta: 
89/2009. (111. II.) Kt. 

Határidő: 2008. július 31. 
Felelős: Kovács Péter polgármester 

Ancsin László jegyző 

(21 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 





NAPIREND: 14. Utszabályozások eltörlésével érintett közterületi 
ingatlanok ügye 
Előterjesztő: Kovács Péter polgármester 

H A T Á R O Z A T : 
193/2010. (IV. 14.) Kt. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 

Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az útszabályozás 
eltörlésével feleslegessé vált, telekalakítás során 
kialakuló ingatlanrészek visszaadására vonatkozóan 
megindult eljárások - a jogszabályváltozások miatt 
megnövekedett költségekből adódó fedezethiány 
miatt - kerüljenek felfüggesztésre, kivéve, ha az 
útszabályozással érintett utcaszakaszon (saroktól
sarokig) levő valamennyi tulajdonosra eső összes 
költség megfizetését vállalják. 

Határidő: 2010. április 14. 
Felelős: Kovács Péter polgármester 

(16 igen, 2 nem, 4 tartózkodás) 



2 .SÍZ • /i4 e'CC<J^c£W . 

NAPIREND: 7. Javaslat az utszabályozások eltörlésével érintett, közterület céljára lejegyzett terület
részek visszaadására (Budapest, XVI. Kerület, Jávorfa utca) 
Előadó: Zsinka László, a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság levezető elnöke 

Határozat: 
-2^Í^08."(Xr.S.) GTB 

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Tulaj
donosi Bizottsága hozzájárul a Budapest, XVI. Kerület, ̂ JÉffliÉiw .̂ 107689, 107688, 107687, 
107696, 108565, 108576, HMHI 108593, 108597, 108641, 108425, 108472, 108494, 
108426, 107453, 107701, valamint 108542 hrsz-ú ingatlanokhoz az utszabályozások eltörlé
sével feleslegessé vált, korábban közterület céljára lejegyzett területrész visszaadásához, térí
tésmentesen. 

Határidő: 2008. november 30., a tulajdonosok értesítésére 
Felelős: Kovács Balázs a Bizottság elnöke 
(Szavazás: 8 igen 0 nem 0 tartózkodás) 

Határozat: 
236/2008. (XL 5.) GTB 

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Tulaj
donosi Bizottsága hozzájárul a Budapest, XVI. kerület. Jávorfa u. 108579 és 108489 hrsz-ú 
ingatlanokhoz sarokletöréssel, az utszabályozások eltörlésével feleslegessé vált, korábban 
közterület céljára lejegyzett területrész térítésmentes visszaadásához. 

Határidő: 2008. november 30., a tulajdonosok értesítésére 
Felelős: Kovács Balázs a Bizottság elnöke 
(Szavazás: 8 igen 0 nem 0 tartózkodás) 





TAKARNET Földhivatali Információs Rendszer https://www4.takamet.hu/tknet/nemhiteles_teljes5_p.hrsz_s6?sid=05. 

https://www4.takamet.hu/tknet/nemhiteles_teljes5_p.hrsz_s6?sid=05
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Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatala fé or«í 

XVI.KER. ÖNKORMÁNYZAT 
BUDAPEST XVI.KER. 
Havashalom utca 43. 
1163 

XVI. ker. Polpá-rvtoBteri Hivatal 

II 

Ügyi'ratszám:800008/1/2016 

Ügyiratszám:800008/1/2016 

Kérjük, hogy válaszában a fenti 
ügyiratszámra szíveskedjen hivatkozni! 

Ügyintéző: Rusznákné Szabó Györgyi 
Telefon: 422-4510/772 

Tárgy: Nagy izabelía (1201 Budapest Attila u. 4. 
1/2.) telekalakítási határozata 
Változással érintett földrészlet: Budapest XVI. 
ker. (108588) és 106589 helyrajzi számú ingatlan 
egyesítése {T-82027 térrajzszámú változási 
vázrajz) 

A Budapest Főváros Kormányhivatal XIV. Kerületi Hivatala mint a telekalakítási eljárás tekintetében 
kijelölt első fokú telekalakítási hatóság meghozta az alábbi 

H A T Á R O Z A T O T 

Nagy Izabella ( 1201 Budapest Attila u. 4. 1/2.) - telekalakítási eljárása ügyében a telekalakítási 
kérelmének helyt adok, és a Határkő KKt. (1161 Budapest Batthyány u. 91.) - azon belül Somló Zsolt 
- által készített hivatalom által 2015. június 10-én újrazáradékolt T-82027 ttsz.-ú változási vázrajzban 
foglaltak szerint 

e n g e d é l y e z e m . 

A Budapest XVI. ker. (108588) hrsz-ú 104 területű földrészlet é s a 108589 hrsz-ú 569 
területű földrészlet egyesítését úgy, hogy változás után a 

108588 hrsz-ú földrészlet területe 673 legyen. 

A 373/2014. (XII.31.) Korm rendelet 4. mellékletének 2. pontja alapján megkeresett a Budapest 
Főváros Kormányhivatala Hatósági Főosztály Hatósági Osztálya BPB/007/08996-2/2015 számú 
végzésével kijelölt Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzat Jegyzője (1173 Budapest 
Pesti út 165.) - mint telekalakítási szakkérdésben első fokon eljáró kijelölt építésügyi szakhatósági 
jogkör gyakorlója - "a telekalakítás megfelel-e a településrendezési követelményeknek és a helyi 
építési szabályzatnak " szakkérdésben a 6-1358/4/2015 számú szakhatósági állásfoglalását az 
egyesítéshez megadta. 

Földmérési é s földügyi osztály 
Budapest,XIV..Bosnyák tér 5. Levélcím: 1590 Budapest, Pf. 101 Telefon: (06 1) 4 2 2 4 5 1 0 Fax:(06 1) 422 4511 

E-mail: titkarsag2@foldhlv.hu Honlap: vww.foldhivatal.hu 

mailto:titkarsag2@foldhlv.hu
http://vww.foldhivatal.hu


A telekalakítási eljárásban hivatalom a fenti ügyiratszámon szakkérdésben történő állásfoglalással 
kapcsolatos megkereséssel fordult Budapest Főváros Kormányhivatala Műszaki Engedélyezési 
és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztályhoz . 

A földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, 
továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. 
sz. melléklet A) táblázat szerinti közlekedésbiztonsági szakkérdést megvizsgálva a szakkérdés 
vonatkozásában - tervezett telekalakítási eljárásban a közlekedésbiztonsági és útügyi érdekek 
érbvényre juttatása - a BF/UO/NS/A/770/1/2015 számú vizsgálat az alábbiakat írja elő:: 

A (108588) és a 108589 hrsz.-ú földrészletek T-82027 sz. változási vázraiz szerinti egyesítése 
közlekedésbiztonsági szempontból feltétel nélkül engedélyezhető". 

A telekalakítási engedély a jogerőre emelkedéstől számított 1 évig hatályos; a telek adataiban, 
továbbá a bejegyzett jogok és feljegyzett tények vonatkozásában a telekalakítással bekövetkező 
változásnak az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésére irányuló eljárás ezen időszak alatt 
kezdeményezhető. 
Tájékoztatom, hogy a telekalakítási engedély önmagában jogot nem keletkeztet. A telekalakítás 
ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez bírósági líatározat vagy - kérelem esetén - külön jogszabályban 
meghatározott okirat ( megállapodás) és az érintett ingatlanok minden tulajdonosa által aláírt változási 
vázrajz is szükséges 

Határozatom ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Budapest Főváros 
Kormányhivatala Földhivatali Főosztályához címzett fellebbezéssel lehet élni, amelyet a 
Budapest Főváros Kormányhivatal XIV. Kerületi Hivatalánál kell benyújtani. A fellebbezés 
elektronikus úton történő benyújtására - technikai okok miatt - nincs lehetőség. A fellebbezés 
díja 30.000,- (harmincezer) Ft, amely a hivatal pénztárába történő készpénzbefizetéssel, vagy a 
Budapest Főváros Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya előirányzat felhasználási 
keretszámlája javára történő készpénz-átutalási megbízással, vagy átutalási megbízással 
teljesíthető. (10023002-00301208-00000000) 

I N D O K O L Á S 

Nagy Izabella ( 1201 Budapest Attila u. 4. 1/2.) mint kérelmező, a Határkő KKT. által T-82027 
számon készített földmérési munkarészek alapján, telekalakítási engedély iránti kérelmet adott be a 
Budapest XVI. kerület. (108588) és 108589 helyrajzi számú ingatlan egyesítésére. 
A kérelmet a telekalal<ítási eljárásra vonatkozó a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési 
Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 
373/2014.(Xií.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) alapján megvizsgálva az alábbiakat állapítom 
meg: 

- a kérelmező az engedély iránti kérelem benyújtására jogosultj 
- a kérelemhez szükséges telekalakítási dokumentáció csatolták, 
- a dokumentációt arra jogosult személy készítette, illetve 
- a kérelem elbírálásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj befizetésre került. 
A földhivatal a telekalakítási dokumentáció részét képező változási vázrajzról megállapította, hogy 
annak adattartalma az állami alapadatok közé beilleszthető, ezért azt 2015.június 10-én 
jóváhagyó záradékkal látta el. 

- Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Jegyzője - mint telekalakítási 
szakkérdésben első fokon eljáró kijelölt építésügyi szakhatósági jogkör gyakorlója - a 
6-1358/4/2015 számú szaklíatósági állásfoglalásával a megosztáshoz kikötés nélkül hozzájárult. 

Álláspontía; "... Állásfoglalásomat a Közigazgatási liatóségi eliárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény 44.5-a . a Budapest Főváros XVI. .kerület Városrendezési 
és Építési Szabályzatáról szóló 30/2000..( VII.14.) rend. 1. sz.melléklete és 33. $ (6) bek., az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Tv. 23.^ (1) be., valamint a 
földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről. 



továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014. (XII.31.) Korm. Rendelet 4. 
melléklete alapján adtam meg." 

A Budapest Főváros Kormányhivatala Műszaki Engedélyezési é s Fogyasztóvédelmi Főosztály 
Útügyi Osztálya által kiadott BF/UO/NS/A/770/1/2015 számú nyilatkozat indokolása:: 

.Az eljárást kezdeményező ügyfél benyújtotta Somló Zsolt földmérő mérnök (HATÁRKŐ Kft. 
1161 Budapest. Batthyány u. 91.) által 2009. március hónapban készített, a BFKH XIV. 
Kerületi Hivatala Földmérési és Földügyi Osztály által utoljára 2015. június 10-én záradékolt. 
7-82027 számú változási vázraizot. valamint Budapest Főváros XVI. ker. Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal Építésügyi Iroda 2015. szeptember 14-én kelt. 6/23756-02/2015. 
ügyiratszámú közútkezelői nyilatkozatát, melyben a telekalakításhoz útkezelői hozzáiáruiását 
feltétel nélkül megadta. 

A benyújtott iratok és hozzáiáruló dokumentumok alapján megállapítható, hogy a tervezett 
telekmegosztás közlekedési szempontból engedélyezhető, a közúti közlekedés biztonságának 
követelményei és az útügyi érdekek nem sérülnek." 

A telekalakítási engedély hatályát a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről 
feladatairól, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló a 373/2014. (XII.31.) 
Korm. Rendelet (továbbiakban: R.) V. Fejezet 37.§ (5) bekezdése szabályozza. 
A fellebbezési jogot a Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény. 98. (1) bekezdése és a 102.§ biztosítja. A fellebbezési díjat a 166/2009. (Xií. 
9.) FVM rendelet 1. § (3) bekezdése alapján állapítottam meg. 
Az eljárás 2015.július 29. napján indult 
A telekalakítási engedélyezési eljárás ügyintézési határidejét a R. 37. § (1) bekezdése alapján előírt 
határidőn belül meghoztam. 
A Budapest Főváros Kormányhivatal XIV. Kerületi Hivatala hatáskörét a földhivatalok, valamint 
a Földmérési é s Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes 
földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014 (XII. 31.) Kormányrondolot 6.§ (1) 
bekezdése és 9. § (1) bekezdése, míg illetékességét 3. § (2) bekezdése é s az 1. melléklet 
állapítja meg. 

dr. Molnár Csaba József hivatalvezető megbízásából 
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Budapest, 2016. január 12. 

Kapja: < 
1 Nagy Izabella Zsuzsanna « f ÜDAPESTAttila utca 4 .1 /2 . 
2 XVI.KER. ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST XVI.KER.Havashalom utca 4 3 . 
3 XVII.KER. ÖNKORMÁNYZAT BUDAPESTPf.: 110 . 
4 Nagy János Imre BUDAPEST XX.KER.Károly utca 8 1 . 
5 HATÁRKŐ BUDAPESTBatthyány utca 91 
6 BFKH ÚTÜGYI OSZTÁLY BUDAPEST lll.KER.Mozaik utca 5. 
7 BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALT^ BUDAPESTPf.: 2 3 4 
8 BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA XIV.KERŰLETI HIVATALA BUDAPEST 

XIV.KER.Bosnyák tér 5. 
9 Irattár Helyben 
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