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A Képviselő-testület 2019. december 12-én megtartott ülésén a gödöllői 4427/2 és 4427/5 
helyrajzi számú közterületeket Meggyes köz néven nevezte el.

A 4427/2 lírsz-ú közterület Fenyvesi nagyútként szerepel az ingatlannyilvántartásban; a 
4427/5 hrsz-ú közterület vonatkozásában az utcanév átvezetésre került Meggyes köz néven.
A 4427/2 hrsz-ú út egy szakaszának átnevezését kérték az ott lakók, akiknek az újonnan 
felépült kétlakásos lakóépületekre a Fenyvesi nagyút 2/A.-2/G. címek lettek megállapítva.

A 4427/2 hrsz-ú terület megosztását a Pest Megyei Kormányhivatal a 241.177/2020.09.22 
számú határozatával engedélyezte 4427/33 és 4427/34 hrsz-ú helyi közutakra, a változás 
átvezetése megtörtént.
A Fenyvesi nagyút folytatásaként így kialakult 4427/33 hrsz-ú közterület Tél köznek való 
elnevezését javaslom. A 4427/34 hrsz-ú közterület elnevezése Fenyvesi nagyút marad.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13 § (1) bekezdés 
3. pontja az önkormányzat kötelező - a 42. § 8. pontja szerint át nem ruházható képviselő
testületi feladatok közé sorolja a közterület elnevezését.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14./A § (1) 
bekezdése alapján minden belterületi és olyan külterületi közterületet el kell nevezni, amely 
olyan ingatlanhoz vezet, amelyen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
törvény szerinti épület található.

Közterület elnevezéseként nem alkalmazható:

> ugyanazon településen vagy a fővárosban ugyanazon a kerületen belül azonos jellegű 
közterületre alkalmazandó azonos,

> kormányrendeletben meghatározottak szerint a közterületek megkülönböztetését 
lehetővé tevő szabályokkal való ellentét miatt összetéveszthető, vagy

> kormányrendeletben meghatározottak szerint a közterületek elnevezésére vonatkozó 
technikai feltételekkel ellentétes elnevezés.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörömben a
tudomásulvétellel kapcsolatban az alábbi haté [javaslatot fogadtam el.

Gödöllő, 2020. november „'V?.

& Dr. ?örgy
r



HATÁROZATI JAVASLAT

1. Gödöllő Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a gödöllői 4427/33 helyrajzi számú közterületet 
Tél köz néven nevezi el, a 4427/34 helyrajzi számú közterület elnvezése Fenyvesi 
nagyút marad.

2. Gödöllő Város polgármestere felhatalmazza dr. Kiss Árpád jegyzőt az elnevezéssel 
kapcsolatos intézkedések megtételére.



Pest Megyei Kormányhivatal

Ügyiratszám: 241.177/2020.09.22 241.177/2020.

Tárgy: Telekalakítás

Kérjük, hogy válaszában a fenti 
számra szíveskedjen hivatkozni!

HATÁROZAT

A GÖDÖLLÖ-i, belterület, 4427/2 helyrajzi számú 11831 m2, kivett művelési ágú, út 
megnevezésű és a II/l. sorszám alatt 1/1 hányadban GÖDÖLLŐ VAROS 
ÖNKORMÁNYZATA Törzsszám:15395113 cím: 2100 GÖDÖLLŐ Szabadság tér 7 
tulajdonát képező ingatlant lejegyeztem és 

4427/33 helyrajzi számú (kivett megnevezés: helyi közút) 1607m2
4427/34 helyrajzi számú (kivett megnevezés: helyi közút) 10224 m2

belterületi ingatlanokra megosztottam.

A GÖDÖLLŐ-i, belterület, 4427/33 helyrajzi számú ingatlanra a tulajdonjogot az eredeti 
szerzések (átadás, eredeti felvétel,) jogcímén és telekalakítás jogcímén

II/l. sorszám alatt 1/1 hányadban GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
Törzsszám: 15395113 cím: 2100 GÖDÖLLŐ Szabadság tér 7

javára bejegyeztem.

III/l. sorszám alatt a vezetékjogot 95 m2 területre, a VMB - 131/2009. engedélyszámú, 2062 
GODOJBESNYO EP 20 kV-os vezeték javára az ELMŰ HÁLÓZATI ELOSZTÓ KFT. 
Törzsszám: 13804983 cím: 1132 BUDAPEST Váci út 72-74. javára -a gödöllői 4427/2 
helyrajzi számú ingatlanról- ide átjegyeztem.

III/2. sorszám alatt a vezetékjogot 200 m2 nagyságú területre a VMB-190/2010. 
engedélyszámú Gödöllő 0,4 kV-os 7.sz. vezetékrendszer (20022) javára az ELMÜ
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2100 Gödöllő. Ady Endre sétány 60. Tel.: (06-28) 514-305. (06-28) 514-315; Fax: (06-28) 514-306 

e-mail: foldhivatal.gadollo@pest.gov.hu; web: http://www.kormanyhivatai.hu/hu/pest



HÁLÓZATI ELOSZTÓ KFT. Törzsszám:13804983 cím: 1132 BUDAPEST Váci út 72-74. 
javára -a gödöllői 4427/2 helyrajzi számú ingatlanról- ide átj egyeztem.

III/3. sorszám alatt a vezetékjogot 141 m2 nagyságú területre a VB-511/2011. 
engedélyszámú "Gödöllő, Meggyes terület (4427/4-31 hrsz.) villamos energia ellátása, 0,4-os 
földkábel és szigetelt szabadvezeték hálózat létesítése" javára az ELMŰ HÁLÓZATI 
ELOSZTÓ KFT. Törzsszám:13804983 cím: 1132 BUDAPEST Váci út 72-74. javára -a 
gödöllői 4427/2 helyrajzi számú ingatlanról- ide átjegyeztem.

A GÖDÖLLŐ-i, belterület, 4427/34 helyrajzi számú ingatlanra a tulajdonjogot az eredeti 
szerzések (átadás, eredeti jelvétel,) jogcím én és telekalakítás jogcímén

II/l. sorszám alatt 1/1 hányadban GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
Törzsszám: 15395113 cím: 2100 GÖDÖLLŐ Szabadság tér 7

javára bejegyeztem.

III/l. sorszám alatt a vezetékjogot 706 m2 nagyságú területre a VMB-190/2010. 
engedély számú Gödöllő 0,4 kV-os 7.sz. vezetékrendszer (20022) javára az ELMÜ 
HÁLÓZATI ELOSZTÓ KFT. Törzsszám: 13804983 cím: 1132 BUDAPEST Váci út 72-74. 
javára -a gödöllői 4427/2 helyrajzi számú ingatlanról- ide át jegyeztem.

111/2. sorszám alatt a vezetékjogot 3 m2 nagyságú területre a VB-511/2011. engedélyszámú 
"Gödöllő, Meggyes terület (4427/4-31 hrsz.) villamos energia ellátása, 0,4-os földkábel és 
szigetelt szabadvezeték hálózat létesítése" javára az ELMŰ HÁLÓZATI ELOSZTÓ KFT. 
Törzsszám: 13804983 cím: 1132 BUDAPEST Váci út 72-74. javára -a gödöllői 4427/2 
helyrajzi számú ingatlanról- ide átjegyeztem.

Az eljárásért lerótt 13.200.-forint igazgatási szolgáltatási díjat GÖDÖLLŐ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA viselte.

Döntésem ellen fellebbezésnek helye nincs.
A határozat bírósági felülvizsgálatát annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a 
Budapest Környéki Törvényszékhez címzett, a Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatali 
Főosztály Földhivatali Osztály 6. (2100 Gödöllő, Ady Endre sétány 60.) benyújtott 
(közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt) keresettel lehet kérni. A bírósági jogorvoslati 
eljárás illetéke 30.000,- Forint. Az ügyfelet a bírósági felülvizsgálati eljárásban törvényen 
alapuló illeték-feljegyzési jog illeti meg.

INDOKOLÁS

A bejegyzés a PMKH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 6. Gödöllőn, 2020.08.27-én 
kelt 840226-2/2020 számú határozata, a Gödöllőn, 2020.09.21-én kelt 840226-3/2020 számú 
végzése, 840226-4/2020 számú megkeresése, az Elmü Hálózati Kft. Budapesten, 2020. május 
11-én kelt HDO/458/2020, iktatószámú nyilatkozata, az 53/2020 munkaszámú változási 
vázrajz és kérelem alapján történt.
A döntés elleni fellebbezés lehetőségét 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-feljegyzési 
jogot az 1990. évi XCIIL tv. 62. § h) pontja alapozza meg.
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A döntés bírósági felülvizsgálatára az Ákr. 114.§ (1) bekezdése alapján van lehetőség.
Hatásköröm és illetékességem az 1997. évi CXLL tv. 9. §-án, a 383/2016. (XII.2) 
kormányrendelet 36-37 §-án alapul.
Tájékoztatom a feleket, hogy a személyi adataikban bekövetkezett változást /pl. névváltozás, 
lakcímváltozás/, az azt igazoló okirat bemutatásával kötelesek a Földhivatali Főosztály 6. 
számú Földhivatali Osztályához bejelenteni.

Gödöllő, 2020. 10. 12.

Dr. Tárnái Richárd kormány megbízott 
nevében és megbízásából.

v^zetp-Totapacsos

Értesülnek:
1 E LM Ű HÁl ÓZ ATI F LOSZTÓ KFT.
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Megj.: Hiv.szám: HDO/458/2020
Földmérés
GÖDÖl L Ő POl GÁRMFSTFRI HIVATAL JEGYZŐJE
IWgj ■ ♦ KOR Adatlap

1132 BUDAPEST Váci út 72-74.

Helyben
? I00 GÖDÖl l Ö Szabadság tér 6

+ vázrajz másolat
GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Dr. Gémrsi György polgármester 2100 GÖDÖLLŐ Szabadság térő.
Megj.: + számla
Irattár Helyben
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