
GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2017. október 19-én tartandó ülésére 

Tárgy: Javaslat a Rákos-Hatvan vasútvonal korszerűsítéséhez kapcsolódó, kisajátítást 
helyettesítő adásvételi szerződések megkötésre. 

Előterjesztő: Dr. Gémesi György 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

A Magyar Állam nevében és javára eljáró NIF Nemzeti Infrastruktúra Zrt. (1134 Budapest, Váci út 
45.) jogi képviseletében a Sipos Ügyvédi Iroda (1054 Budapest, Szemere utca 8. V/1.) kisajátítást 
helyettesítő vételi ajánlattal kereste meg Gödöllő Város Önkormányzatát 8 db, a vasútvonal mentén 
elhelyezkedő ingatlan tekintetében. Az ügyvédi iroda a vételi ajánlatokban megjelölte a kisajátításra 
kerülő területek nagyságát, a felajánlott kártalanítási ellenértékeket, és ingatlanonként megküldte az 
adatlapot, mely egyben nyilatkozat az adásvételi szerződés megkötésére szóló kötelezettség
vállalásról. Az adásvétel útján a kisajátítással érintett területek tulajdonjogát a Magyar Állam szerzi 
meg, a vagyonkezelője pedig a NIF Zrt. lesz. 

A kisajátítással érintett ingatlanokat az alábbi táblázatban mutatom be: 

terület 
önk.-i 

i.-ny.-ba 
i.-ny.- kisajá-

tul. títandó kártalaní-megne-
bejegyzett 

on 
vezés (m2) természetben há- kívüli terület tási összeg 

ny ad 
jogosult 

jogosult (m2) (Ft) 

Gárdonyi Géza utca 

kivett egy része keskeny 
1/1 

közterület 745 hosszanti sávban - - 459 1.208.547.-
kisebb beugróval egy 
közterületi részletben 

ELMŰ 
Hálózati 

Elosztó Kft. 
(a továbbiak-

kivett Esze Tamás utca ban: ELMŰ) 
közterület 7941 

végének egy része 
1/1 

javára 
- 22 135.146.-

vezetékjogok 
2241 m2-re, 

31 m2-re, 
1162 m2-re. 

Szántó-Kovács János 
köz egy része ELMŰ 

kivett keskeny hosszanti javára 
közterület 1824 

sávban kisebb 
1/1 

vezetékjog 
- 394 2.420.342.-

beugróval egy 132 m2-re. 
közterületi részletben 
Gárdonyi Géza utca ELMU 

kivett 
egy része keskeny javára 

5647 hosszanti sávban a 1/1 vezetékj ogok 772 4.742.396.-
közterület 

-
vasúti pályatest 64 m2-re, 

mellett 530 m2-re. 
Klapka György utca ELMU 

kivett 
egy része keskeny javára 

8051 hosszanti sávban a 111 vezetékjogok 450 2.764.350.-
közterület 

-
vasúti pályatest 2777 m2-re, 

mellett 969 m2-re. 
Klapka György 

utcáról nyíló ELMŰ 
kivett 

676 
téglalap alakú 

1/1 
javára 

79 485.297.-
közterület közterület egyik vezetékjog 

-

sarka a vasúti 1 m2-re. 
pályatest mellett 

egyéb 

-

-

-

-

-

-



4518 

4558 

földút melletti ELMŰ 
kivett 

3249 
keskeny hosszant sáv 

1/1 
javára 

257 1.578.751.-
közterület a vasúti pályatest vezetékjog -

mellett 7 m2-re. 

Szivárvány utcával 
határos közterület ELM 

kivett 
615 

túlsó vége keskeny 
1/1 

javára 
81 497.583.-

közterület hosszanti sávban a vezetékjog -

vasúti pályatest 7 m2-re. 
mellett 

A kisajátítással érintett területrészek a kisajátítási változási vázrajzon (lsd. melléklet) jelölésre 
kerültek. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Hatvan-Rákos vasútvonal korszerűsítéséhez szükséges kisajátítás Gödöllő Város Önkormányzata 
érdekeit nem sérti. A táblázatban bemutatott kártalanítási összegeket minden egyes érintett ingatlan 
esetében elfogadhatónak tartom. A szóban forgó 8 ingatlan esetében a kártalanítási ellenérték 
összesen 13.832.142.- Ft. 

Javaslom, hogy a vételi ajánlatokban foglalt feltételekkel Gödöllő Város Önkormányzata értékesítse 
a Magyar Állam részére az érintett ingatlanok kisajátítással érintett területeit, kisajátítást helyettesítő 
adásvétellel. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatok elfogadásával hozza meg 
tulajdonosi döntéseit. 

Göd ö 11ő,2017. október" " 

' ( r , 

Dr. Gé~. isi .. ~ I ,or~ y 
pol '~ter · \ 

„ 

-

-



HATÁROZATI JAVASLAT 

1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Gödöllő Város Önkormányzata kisajátítást helyettesítő 
adásvétel keretében eladja a Magyar Állam részére a gödöllői ingatlan-nyilvántartásban 4349 
helyrajzi szám alatt felvett ingatlan 459 m2 nagyságú területét, 1.208.547.- Ft-os kártalanítási 
ellenérték fejében. 

2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Gödöllő Város Önkormányzata kisajátítást helyettesítő 
adásvétel keretében eladja a Magyar Állam részére a gödöllői ingatlan-nyilvántartásban 5175/1 
helyrajzi szám alatt felvett ingatlan 22m2 nagyságú területét, 135.146.-Ft-os kártalanítási 
ellenérték fej ében. 

3. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Gödöllő Város Önkormányzata kisajátítást helyettesítő 
adásvétel keretében eladja a Magyar Állam részére a gödöllői ingatlan-nyilvántartásban 5175/2 
helyrajzi szám alatt felvett ingatlan 394 m2 nagyságú területét, 2.420.342.- Ft-os kártalanítási 
ellenérték fejében. 

4. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Gödöllő Város Önkormányzata kisajátítást helyettesítő 
adásvétel keretében eladja a Magyar Állam részére a gödöllői ingatlan-nyilvántartásban 4412 
helyrajzi szám alatt felvett ingatlan 772 m2 nagyságú területét, 4.742.396.- Ft-os kártalanítási 
ellenérték fej ében. 

5. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Gödöllő Város Önkormányzata kisajátítást helyettesítő 
adásvétel keretében eladja a Magyar Állam részére a gödöllői ingatlan-nyilvántartásban 4478 
helyrajzi szám alatt felvett ingatlan 450 m2 nagyságú területét, 2.764.350.- Ft-os kártalanítási 
ellenérték fejében. 

6. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Gödöllő Város Önkormányzata kisajátítást helyettesítő 
adásvétel keretében eladja a Magyar Állam részére a gödöllői ingatlan-nyilvántartásban 4482 
helyrajzi szám alatt felvett ingatlan 79 m2 nagyságú területét, 485.279.- Ft-os kártalanítási 
ellenérték fejében. 

7. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Gödöllő Város Önkormányzata kisajátítást helyettesítő 
adásvétel keretében eladja a Magyar Állam részére a gödöllői ingatlan-nyilvántartásban 4518 
helyrajzi szám alatt felvett ingatlan 257 m2 nagyságú területét, 1.578.751.- Ft-os kártalanítási 
ellenérték fejében. 

8. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Gödöllő Város Önkormányzata kisajátítást helyettesítő 
adásvétel keretében eladja a Magyar Állam részére a gödöllői ingatlan-nyilvántartásban 4558 
helyrajzi szám alatt felvett ingatlan 81 m2 nagyságú területét, 497.583.- Ft-os kártalanítási 
ellenérték fejében. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Gödöllő város polgármesterét - ingatlanonként külön-külön - a 
kártalanítási ellenértékek elfogadásáról és a kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződések 

megkötésére vonatkozó kötelezettségvállalásról szóló nyilatkozatok megadására, továbbá a 
kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződések megkötésére. 

Határidő: 

Felelős: 

a nyilatkozatok megadására 5 munkanap, az adásvételi szerződések megkötésére a 
vevőt képviselő ügyvédi iroda eljárásához igazodóan. 
Dr. Gémesi György polgármester 
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UVA TERV Zrl. 
1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. 

Munka száma: 52.13915031504 
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Gödöllő 

település 

belterület 

Megblzó: NIF Nemzeti lnfrastruktűra Fejlesztő Zrt. 
1134 Budapest, Véci út 45. 

Adatholgáltatás iktatószáma: 2-112812015 
Munkabeje/entő száma: 63412014 

KISAJÁTÍTÁSI VÁLTOZÁSI 
a 4349 helyrajzi számú földrész/etról 

a (Budapest-) Rákos (kiz.) - Hatvan (kiz.) vasúti vonalszakasz rekonstrukciójához 

Méretarány: 1 :1000 

Budapest, 2015. augusztus 

Kész/16 és minőséget tanúsltó: 

···----~~4~-------
Balog Erika 

Okl. főldméró és térinformatikai mémők 

Főldméró ig. szarna: 4103 

Ing.rend.min.száma: 1900/2005 

MMK: 01-11828/GD-T 

2. Tkm 
A kisajátítási változási vázrajz a területkimutatássa/ együtt érvényes! 

Pest Megyei Kormányhivatal 
Szám: PED/EH/667-3/2015. 
A területfelhasználás! követelményekkel nem ellenté
tes, az épitésjogl követelményeknek megfelel, a 
záradék kisajátltásl eljárás céljára lelt kiadva. 

·1_ 1- h ./\ ; 0- c;1 s 

b - rJ-T/J.._cH" 

A helyrajzi számozás és a területszámítás helyes. A záradék a 

. kef te,zést61 sz~mftott egy évig hatályos, későbbi felhasználás előtt a 
: ljázrajzot_[ljra záradékoltatni kell. 

Gődö .. Üö,~~ év : .. .Q~ ...... hólfnap Íj 
(. , .... _fL~?.'~_d~-----

. záradál<oló 

Ing.rend.min.száma: tj_ e_ '5).. /}_cc cf 



1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. 

Munka száma: 52.139/5031504 
Megblzó: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zrt. 

--- __ ._UM Budapest, Váci út 45. 

z~,;-adék az újrazáradéko\és 
1.eltezésétől számltott 

település 

belterület 

Adatszolgáltatás il<tatószáma: 2-120812015 
Munkabe]etentő száma: 63412014 

e.gy évig hatályos. helyrajzi számú földrészletről 
a (Budijpest-) Rákos (kiz.) - Hatvan (kiz.) vasütí vonalszakasz rekonstrukcíójáhOZ 1 ') 

1 '-· 
() 

1 

' __ :Méretarány:-1:1000----J 

'\ 
~ ~ 

'<; 
~ 

!:!:!-

617115 

L~ 

617116 

5 1 1 

617111 

~ 6171/8 

augusztus 

A l<isajátítási változási vázrajz a területl<imutatással együli érvényes! 

lJ 527713 

527711 527712 

~IQ 

Pest MeQY"'i KOITTlánynivatal 
Szám: PEDIEH/667-7512015. 
A területfelhasználási követelményekkel nem ellenté-
tes, az építés\ogi követelményeknek megfelel, a 
zaradék klsaiátílási eliárás célíára lett kiadva. 

Budapest. 2015. november 16. 

dr. Tarnai Richárd ~-snvmcg:ottott nevobOO M.m«J'o~b6l, · 
1 

/ 'Atra Kawlin 
f €11~1tu\1~~.ao11ruutl 

i__J 

c;:J 

527714 

q_J ;\i- f t1_ cLJ 

~.--·;Lee ((}__otS 

5179 . 517811 

e[]\ l[J 

.L--'11-.L--~-t.t.L- f--l··-- J'I --L-.,,._.J.Lf„.,.. 

5177!1 

517812 ~ 

5158 
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1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. 

Munka száma: 52.139/5031504 

Megbizó: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
1134 Budapest, Váci út 45. 

KISAJÁTÍTÁSI VÁLTOZÁSI 
a 517512 helyrajzi számú fö/drész/etrő/ 

Gödöllő 
település 

belterület 

Adatszolgáltatás iktatószáma: 2-120712015 

Munkabeje/entö száma: 63412014 

a (Budapest-) Rákos (kiz.) - Hatvan (kiz.) vasúti vonalszakasz rekonstrukciójához 

Méretarány: 1:1000 

:11 

D 
528313 

5283/4 

528211 

528212 

J 
?8111 

Budapest, 2015. augusztus 

Kész/tő és minőséget tanúsltó: 

·------~~:!.Ul~: ____ _ 
Balog Erika 

Okl. főldméró és térinformatikai mérnök 

Fő/dméró ig. száma: 4103 

Ing.rend.min.száma: 1900/2005 

MMK: 01-11828/GD-T 

79. Tkm 
A kisajátítási változási vázrajz a területkimutatássa/ együtt érvényes! 

Pest Megyei Kormányhivatal 
Szám: PED/EH/667-74/2015. 

527012 

A területfelhasználási követelményekkel nem ellenté
tes, az épltésjogi követelményeknek megfelel, a 
záradék kisajátitásl eljárás céljára lett kiadva. 

Budapest. 2015. november 16. 

dr. Tarnai Richárd 
._ormányme-gblrott nwl-O<in 6<J m~zá.Mli61 

/(. 
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527112 

527212 

5269 
L,J 

L!J \.~ %. 
a~ 527011 ~ 
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~ 

527211 Q 
q[ 

527411 

527512 
527511 

527713 

527711 
527712 

Esze Tamás utca 

2a 

l'LJ/l (/Qo[ :S 

f - 53/lLo/) 
A helyrajzi számozás és a területszámítás helyes. A záradék a 

· kéltezestpl számffott egy évig hatályos, későbbi felhasználás előtt a 
vázrajzot Újra záradékoffatni kell. 

:. c\lcÁ'.f' . A C '.$7 · 
G,ödőllő, ......... év ., ... :'.J ......... hó ...... nap ) 

\ ·---~-~dl·_:D ______ _ 
{ záradékoló 

Ing.rend.min.száma: 0c S'L/
1 

CCC::· J' 
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UVATERVZrt. áMI 
1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. 

Munka száma: 52.13915031504 

Megbízó: NIF NemzetUnfrastruktúra Fejlesztő Zrt 
1134 Budapest, Yáci.:út 45. 

Pest Megyei Kormányhivatal 
Szám: PED/EH/667-33/2015. ,..,,...--:~··· --~......___ 
A területfelhasználási követelményekkej.'llem elÍenté=·~.(1 '.._ 

tes. az építésjogi követelményeknl'!K ,~fr1egfelel a ·· > '\. 
záradék kisajátítási eljárás céljára letl'kíadva. • ·· ·:>\ 
Budapest, 2015. november 16. (-·-~·· '"° ,(:';;-~ ".;; ') 
dr. Tarnai Richárd / ·;;,, ·z~ j['c;;_:;i\ ;; 
korrmlnymopblzoUnov.,,.n„meohlz4sób61· ~· ,~: . . \m;'.1\.'_,?\ -

""Afra Ka1aljft;.Lc,I cL 
ép ~halóoáglOgíf~b~•; / 

\ / 

'-.... ,.~ 

Gödöllő 
település 

belterület 

Adatszolgáltatás iktatószáma: 2-115812015 
Munkabejelentö száma: 63412014 

.G l{. ..2-5G r KISAJÁTÍTÁS/ TOZÁS/ VÁZRAJZ . 
1 

' a 4412 helyrajzi számú földrészletről : 
~[Budapest-) Rákos (kiz.) - Hatvan (kiz.) vasúti. vonalszakasz rekonstrukciójához 

ÍJ;\ í ;·1 ~: ..:.. 1 ! ,), ·'-

-Méretarány: 1:1000 

~ 
Budapest, 2015. augusztus 

Készft6 és minőséget tanúsftó: 

·------~1~-----···-----· 
Balog Erika 

Okl. főldméro és térlnfo1177aUkal mémők 

Fő/dméro ig. száma: 4103 

Ing.rend.min.száma: 190012005 

MMK: 01-11828/GD-T 

32. Tkm 
A kisajátítási változási vázrajz a területkimutatással együtt érvényes! 

<1ci'::f.~I0_o\) 

~ ~:rrrr:LC71s-

A/lr06 1>,AOIJ, 0„,, 

r--.,,_ 

A helyrajzi:Számo5as és a területszámítás helyes. A záradék s 

keltiiiestól számított egy évig hstéfyos, későbbi felhasznélás elátt a 

vázrajzot.újra zéredékoltatni kell. 

C?ödöllö,~ év ... d:Q ........ M~?. .. nap 

.. J\,"'1;;;. _____ _ 
záradéko/ó 

Ing.rend.min.száma: Q C ~-/'2. C::c:. cf 

-' .. -.--------.-------------------------------------------------------...':!"~"":----:--------------------- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- --·------------- --
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UVATERVZrt . .JM~I 
1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. 

Munka száma: 52.139/503/504 

Megbízó: NIF Nemzeti lnfrastruíctú;~fejlesztö Zrt. 

1134 Budapest, Váci út 45~ 
1 

J.o -G-0 .L 

Pest Megyei Kormányhivatal 
Szám: PED/EH/667-38/2015. 
A területfelhasználási követelményekkel nem ~ellenJé=-- . , 
les. az építésjogi követelményeknek méQ'(.Elleih.ac .r.,:z1 ,.,.~ 
záradék kisajátftási eljárás céljára lett ki.aefv. <j:'l ~· . ·<e·/;.. ~ 
Budapest.2015. november16. /:;;_r;?'' ~·· '; ..r;'~.~; 
dr. Tarnai Richárd / ,~:::_\\>O J.. :SZ::\0i '~:, 
l<cnm1""'1ogblzDltnov4ban„mogbfZ<l'""'6t lifra .Katan~l.\~iffi~I [)\ 

Op\ hat6ságl0D~J 

', ~Jl / 

'--,'-----~ 

Gödöllő 
település 

belterület 

Adatszolgáltatás iktatószáma: 2-116312015 

Munkabeje/entő száma: 63412014 

.~ 

i 
GínG 

! 

KISAJÁTÍTÁSI TOZÁSI VÁZRAJZ 
a 4478 helyrajzi számú földrészletről 

',-r\f,\€~'-jx;:tir1-s:.: 2',~sac(ilBL1dapest-) Rákos (kiz.) - Hatvan (kiz.) vasúti vonalszakasz rekonstrukciójához 

Méretarány: 1:1000 

:g_ 
e: 
(/) 
CD 
c:o 

.... 
co 
.... 

Budapest, 2015. augusztus 

Készlt6 és minőséget tanúsft6: 

j]rC ~ ·---- ... „~~-- ___ „ ________ _ 

Balog Erika 

0 

Okl. RJ'.dfT!~Tf' és lérinformalfkaí mérnők 

Fő/dmérő 1,g. száma: 4103 

Jng.rend:i'iiln.száma: 190012005 

MMK: 01-11828/GD-7:: · 

37. Tkm 
A kisajátítási változási vázrajz a területkimutatással együtt éNényesR 

b.'J,'?>l 
~ 

% 

0.. l-.. i-'4-/1..otr 

f -c;'o/)_o;(S 

A helyrajzi számózás és a terO/etszámitás helyes. A z8radék a 

kelteiéstiíl számított egy évig hatályos, késóbbi felhasználás előtt e 

vázrajzot újra záiedéi<o/tatni kell. 

Gődől/6;'J!.:!.J. év ... .. d9. ....... hÓ~.nap 
---A~::o:ld _____ _ 

záradékoló 

lng.rend.mln.sztima: 
rL~ ~?-(Le.s::. 8-
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1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. 

Munka száma: 52.139/503/504 

Megbízó: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
1134 Budapest, Váci út 45. 

KISAJÁ SI VÁL 

Gödöllő 

település 

belterület 

Adatszolgáltatás iktatószáma: 2-116712015 

Munkabejelent6 száma: 63412014 

a 4482 helyrajzi számú földrész/etről 
a (Budapest-) Rákos (kiz.) - Hatvan (kiz.) vasúti vonalszakasz rekonstrukciójához 

Méretarány: 1: 1 OOO 

Budapest, 2015. augusztus 

Kész/tő és minőséget tanúsltó: 

······~-~---··-··· 
Balog Erika 

Okl. fő/dmérő és térinformatika/ mémllk 

Földmérő lg. szllma: 4103 

Ing.rend.min.száma: 1900/2005 

MMK· 01-11828/GD·T 

A kísajátftási változási vázrajz a területkímutatássa/ együtt érvényes! 
41. Tkm 

Pest Megyei Kormányhivatal 
Szám: PED/EH/667-42/2015. 
A területfelhasználási követelményekkel nem elfenlé-

!~~d:: ki:~J!~~~'il 1elj~:::lj:r~~~n~i~dv~~gfefel, a 

Budapest, 2015. november 16. 

dr. Tarnai Richárd 
l<ofTTlAnimogblzotl""'6""n6'mogb1Ll<áb61; 

'í} 

4484 

4485 

4486 

~ 

CL')., ~ 11 I ')__ C-vf S

r-~c;-~(2=1~ 

~1· 

A helyrajzi számozás és a területszámltás helyes. A záradék a 
k~lte?ést61 szám/toti egy évig hatályos, későbbi felhasználás előtt a 

· 'vázrajzot újra záradékoltatní kell. 
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UVA TERV Zrt. -
1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. vlA-c ·:J..Dl 

Gödöllő 

település 

belterület 

Munka száma: 52.139/503/504 

Megbizó: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
1134 Budapest, Váci út 45. 

Adatszolgáltatás iktatószáma: 2-116812015 

Munkabejelentő száma: 63412014 

KISAJÁTÍTÁSI VÁLTOZÁSI VÁZRAJZ 
a 4518 helyrajzi számú földrészletról 

a (Budapest -) Rákos (kiz.) - Hatvan (kiz.) vasúti vonalszakasz rekonstrukciójához 

42. Tkm 
Méretarány: 1 :1 OOO 

A kisajátítási változási vázrajz a területldmutatással együtt érvényes! 
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Budapest, 2015. augusztus 

Készítő és minőséget tanúsító: 

~!Cl ----„·---~------------
Balog Erika 

Okl. fő/dmérő és térinformatikai mémők 

Főldmér6 lg. száma: 4103 

Ing.rend.min.száma: 1900/2005 

MMK: 01-11828/GD-T 
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A helyrajzi számczás és a területszámftás helyes. A záradék a 

keltezéstől számltott egy évig hatályos, későbbi felhasználás előtt a 

vázrajzot újra záraáékoltatni kell. 
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Zrt. 6'M 
1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. 

Munka száma: 52.139/503/504 

Gödöllő 

település 

belterület 

Megbizó: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
1134 Budapest, Váci út 45. 

Adatszolgáltatás iktatószáma: 2-116912015 
Munkabejelentö száma: 63412014 

KISAJÁTÍTÁSI 
a 4558 helyrajzi számú földrészletról 

a (Budapest -) Rákos (kiz.) - Hatvan (kiz.) vasúti vonalszakasz rekonstrukciójához 

Méretarány: 1:1000 

Budapest, 2015. augusztus 

Készftő és minőséget tanúsftó: 

...... ~e!-~---···· 
Balog Erika 

Okl. főldméró és térlnfonnatíkal mémok 

Foklméro lg. száma: 1103 

Ing.rend.min.száma: 1900/2005 

MMI<: 01-11828/GD-T 
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43. Tkm 
A kisajátítási változási vázrajz a területkimutatással együtt érvényes! 

Pest Megyei Kormányhivatal 
Szám· PED/EH/667-4412015. é 
A terOletfelhasználásl követelményekkel nem fe\l~nt ~ 
tes az épltésjogl követelményeknek meg e e ' 
zá~dék klsajátrtásl eljárás céljára lett kiadva. 

Budapest, 2015. november 16. ,~T--· ., 
/ · ··"e,11~.tdl.l i'fi:;r ', 

dr Tarnai Richárd ' •? ~ i.I '// • 
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A helyrajzi számozás és a területszámflás helyes. A záradék a 
keltezést61 számftott egy évig hatályos, későbbi felhasználás előtt a 
vázrajzot újra záradékoltatni kell . 

Gődől/6~év „„~„.„h~?..nap () 

·---J~~_(_h_1~-----· 
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