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Göd Város Önkormányzata
Polgármesterétől
2131 Göd, Pesti út 81.
E-mail: varoshaza@god.hu

ELŐTERJESZTÉS

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének,
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, valamint 
Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságának 

soron következő ülésére

Tárgy: A Dunakanyar Építő Korlátolt Felelősségű Társaság telki szolgalmi jog alapítása iránti 
kérelme

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!

A Dunakanyar Építő Korlátolt Felelősségű Társaság (1139 Budapest, Hajdú utca 27., cg. 01 09 345934., 
adószám:25306949-2-41.) a gödi 6601/1. hrsz-ú ingatlanon 58 lakásos társasházat alakít ki. A társasház 
működéséhez szükséges a jelenleg rendelkezésre álló nyomvonalon a vízbekötés bővítése.

A Tisztelt Képviselő-testület 2022. május 26-i ülésén tárgyalta az ügyet és a 101/2022. (V.26) határozatában 
felkérte a jegyzőt, hogy a fentiekkel kapcsokban kérelmezővel folytasson tárgyalásokat.

Az egyeztetésen kérelmező elmondta, hogy az ingatlan rendelkezik megfelelő csatornabekötéssel az 
Önkormányzatunk tulajdonát képező gödi 6868. hrsz-ú ingatlanon keresztül, amelyre a szennyvízvezetési 
szolgalmi jog bejegyzésre került. Kérelmező továbbá elmondta, hogy az önkormányzati területen keresztül 
a DMRV Zrt. már 10 éve kiépítette a vízbekötést, azonban az arra vonatkozó szolgalmi jog alapítására akkor 
és azóta sem került sor. Az épített ingatlanban található 58 lakás ellátásához ennek a vízbekötésnek a 
bővítésére van szükség, melyre kérik a szolgalmi jog alapítására vonatkozó önkormányzati hozzájárulást.

Kérelmező elfogadta, hogy a szolgalmi jog alapításával járó összes költséget (vázrajz elkészítése, ügyvédi 
díj és földhivatali ügyintézés díjai, stb.) megtéríti, ezért letétbe helyez 500.000 Ft-ot a hivatal pénztárában. 
Valamint kérelmező vállalta, hogy a kérelmét pontosítva újra benyújtja. A módosított kérelem benyújtásra 
került.



Göd Város Önkormányzata
Polgármesterétől
2131 Göd, Pesti út 81.
E-maíl: varoshaza@god.hu

BSSB

A Ptk. 5:160. § [A telki szolgalom fogalma] (1) bekezdésének a rendelkezése szerint telki szolgalom alapján 
az ingatlan mindenkori birtokosa átjárás, vízellátás, vízelvezetés, pince létesítése, vezetékoszlopok 
elhelyezése, épület megtámasztása céljára vagy az ingatlan mindenkori birtokosa számára előnyös más 
hasonló célra más ingatlanát meghatározott terjedelemben használhatja, vagy követelheti, hogy a másik 
ingatlan birtokosa a jogosultságából egyébként folyó valamely magatartástól tartózkodjék.

A Ptk. 5:161. § [A telki szolgalom létrejötte szerződéssel és elbirtoklással] kimondja: a telki szolgalom 
szerződéssel való létesítésére az ingatlan haszonélvezetének alapítására vonatkozó szabályokat kell 
megfelelően alkalmazni.

Az Inytv. 32. § (3) bekezdése alapján telki szolgalmi jog keletkezésére vonatkozó bejegyzéshez közokirat, 
ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett magánokirat alapján van helye azzal, hogy a 
bejegyzéshez vázrajz (Inytv. 37. § (2)) szükséges.

A fentiek alapján az Önkormányzatunknak a kérelem teljesítéséhez szükséges rendelkezni a 
bekötővezeték létesítéséhez történő hozzájáruláshoz, ennek esetleges ellenértékéről és a vázrajz 
rendelkezésre állása alapján a telki szolgalmat alapító szerződés aláírásáról.

Az okiratok rendelkezésre állása hiányában jelenleg a bekötővezeték létesítéséhez történő elvi 
hozzájárulás adható meg azzal, hogy a szolgalmi jog alapítása okiratba foglalt jognyilatkozattal 
történhet meg.

A fentiek figyelembevételével, kérem, a Tisztelt Képviselő-testület és Bizottság döntését az alábbi határozati 
javaslatokból választva.

határozati javaslat;

.../2022. (.......) Ök. határozata

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz,

a) hogy elvi hozzájárulását adja az ingatlan-nyilvántartásba a GÖD belterület 6868. hrsz. alatti 
ingatlan terhére, a GÖD belterület 6601/1. hrsz. alatti ingatlan javára ellenérték fejében 
vízvezetési telki szolgalom alapításához.

Felkéri a jegyzőt a kérelmező költségén ingatlanszakértői vélemény beszerzésére az ellenérték 
megfelelő megállapítása céljából.

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az ingatlanon 
kivitelezési munkálat elvégzése kizárólag a szakértői véleménybe foglalt ellenérték kérelmező 
általi elfogadását követően történhet meg.

Felkéri a jegyzőt a szakértői vélemény, a záradékolt változási vázrajz rendelkezésre állását 
követően a telki szolgalmi jogot alapító megállapodás előkészítésére és annak előterjesztésére.

b) hogy visszavonja a 101/2022. (V. 26.) sz. Ök határozatának alábbi részét:

„úgy határoz, hogy az ingatlan-nyilvántartásban a Göd belterület 6868 hrsz. alatti 1/1 arányú 
tulajdonában lévő ingatlant telekalakítási eljárással az alábbi ábrán megjelölt 3 részre osztja.

• A kialakult 1. rész marad önkormányzati tulajdonban kivett beépítetlen terület 
besorolással,



Göd Város Önkormányzata
Polgármesterétől
2131 Göd, Pesti út 81.
E-mail: varoshaza@god.hu

• a kialakult 2. részt értékesítésre jelöli a 18/1999. (VI. 22.) Ök. rendelet szerinti nyílt 
pályáztatással, azzal a kikötéssel, hogy a vevő vállalja a telekalakítás során felmerült 
összes költséget (értékbecslés, földmérési költség, földhivatali és egyéb eljárási költségek 
stb.)

• a kialakult 3. részt pedig a szintén önkormányzati tulajdonban lévő a 6801/22 hrsz.-ú 
kivett út megjelölésű ingatlanhoz csatolja.

A telki szolgalmi jog a kialakult 2. részen (közterületen) át lenne biztosítható. „

Felelős: polgármester 
Hivatali felelős: jegyző 
Határidő: azonnal

Göd, 2022.
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Göd Város Önkormányzata 
Balogh Csaba Polgármester

■

Polgármesteri Hivatal. Göd
Göd,
Pesti út 81.

2131

Érkezett: 2Q22 JÚN 0 9. '

Szám: -
092.-31X0.22. .

Előírót:

Előadó: ,
4uJhölöC. /t-

Melléklet:

Tisztelt Polgármester Úr!

Alulírott Dunakanyar Építő Kft. (1139. Budapest, Hajdú u. 27., adószám: 25306949-2-41., képviseli 
Szalay Mihály Attila ügyvezető) egy 58 lakásos társasházat építünk a gödi 6601/1. hrsz-ú, természetben 
a Göd, Összekötő úton elhelyezkedő ingatlanon. Az ingatlan vízbekötésének bővítése tárgyában 
megbeszélést folytattunk a Jegyző úrral, melynek eredményeként a korábban beadott kérelmünket 
módosítani szeretnénk a tekintetben, hogy nem új vízbekötést kérünk - több, mint 10 éve már 
rendelkezünk vízbekötéssel a gödi 6601/1. helyrajzi számú ingatlanunkon a 6868. helyrajzi számú 
ingatlanon keresztül -, hanem a már meglévő bekötésünket kell felbővítenünk 63 mm átmérőjűre a 
jelenlegi nyomvonalon, a nyomvonal megváltoztatása nélkül. A jelenlegi bekötés átmérője ugyanis 
kevés az ingatlanon felépült 58 lakás ellátásához, annak felbővítése szükséges. A mostani bővítés 
kapcsán merült fel a DMRV Zrt-nél a szolgalmi jog bejegyzésének szükségessége.

A bekötővezeték és a szolgalmi jog alapítása kapcsán vállaljuk az összes felmerülő költséget-változási 
vázrajzok, telekalakítás, nyíltárkos bemérés, szolgalmi jog bejegyzése, ügyvédi költség, stb... -, melynek 
összegét vállaljuk előzetesen az Önkormányzat számláján letétbe helyezni.

Ismételten kérjük Tisztelt Polgármester Urat, hogy a szolgalmi jog alapításával kapcsolatos 
önkormányzati intézkedések foganatosítása iránt a szükséges intézkedéseket tegyék meg.

Szives intézkedését előre is köszönjük.

Budapest, 2022. 06. 08.

Tisztelettel:
Dunakanyar Építő Kft.

Szh.:1139 Budapest 
Hajdú utca 27.

2^0^S4^2-41

Dunakanyar építőXft. 
Szalay Mihály/AÍtila ügyvezető



Göd Város önkormányzata 
2131 Göd, Pesti út 81.

HATÁROZAT

101/2022, (V. 26.) Képviselő-testületi határozat

"A Dunakanyar Építő Korlátolt Felelősségű Társaság telki szolgalmi jog alapítása iránti kérelme" 

101/2022. (V. 26.) ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

úgy határoz, hogy az ingatlan-nyilvántartásban a Göd belterület 6868 hrsz. alatti 1/1 arányú tulajdonában lévő 
ingatlant telekalakítási eljárással az alábbi ábrán megjelölt 3 részre osztja.

• A kialakult 1. rész marad önkormányzati tulajdonban kivett beépítetlen terület besorolással,
• a kialakult 2. részt értékesítésre jelöli a 18/1999. (VI. 22.) ök. rendelet szerinti nyílt pályáztatással, azzal 

a kikötéssel, hogy a vevő vállalja a telekalakítás során felmerült összes költséget (értékbecslés, 
földmérési költség, földhivatali és egyéb eljárási költségek stb.)

• a kialakult 3. részt pedig a szintén önkormányzati tulajdonban lévő a 6801/22 hrsz.-ú kivett út 
megjelölésű ingatlanhoz csatolja.



A telki szolgalmi jog a kialakult 2. részen (közterületen) át lenne biztosítható.

Felkéri a jegyzőt, hogy folytasson egyeztetéseket a két verzióról a Dunakanyar Építő Korlátolt Felelősségű 
Társaság képviselőjével, és egyezség esetén terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: polgármester 
Hivatali felelős: jegyző 
Határidő: azonnal

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal, Felelős: polgármester, Hivatali felelős: jegyző

A kivonat hiteléül: jegyzőkönyvvezető
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Göd Város Önkormányzata 
Balogh Csaba Polgármester

Göd,
Pesti út 81.

2131

Tiszteit Polgármester Úr!

Alulírott Dunakanyar Építő Kft. (1139. Budapest, Hajdú u. 27., adószám: 25306949-2-41., képviseli 
Szalay Mihály Attila ügyvezető) egy 58 lakásos társasházat építünk a gödi 6601/1. hrsz-ú, természetben 
a Göd, Összekötő úton elhelyezkedő ingatlanon. Az építkezés már a befejezéséhez közeledik, ezért 
szükségessé vált a jelenleg már meglévő vízbekötés felbővítése. A bővítés a jelenleg meglévő 
nyomvonalon, a 6868. hrsz-ú ingatlanon keresztül fog megtörténni a tervek szerint. Az ingatlan 
rendelkezik megfelelő csatornabekötéssel, melyre vonatkozóan a szolgalmi jog be van jegyezve a 
DMRV Zrt. javára, azonban a meglévő vízbekötésre vonatkozóan szolgalom alapítására nem került sor.

Egyébként a gödi 6868. hrsz-ú önkormányzati ingatlan a tulajdoni lap szerint „kivett, beépítetlen 
terület", míg az ingatlannyilvántartási térkép és a HÉSZ-térkép szerint közterület.

A DMRV Zrt. tájékoztatása szerint a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a vízbekötés 
vonatkozásában a 6868. hrsz-ú ingatlanra a Magyar Állam javára kell a vízvezetési szolgalmat 
bejegyezni, aki képviseletében a szolgalmat alapító szerződést a DMRV Zrt. írja alá, erre vonatkozóan 
megfelelő felhatalmazással rendelkezik.

A vízbekötés elkészültét követően az új bekötővezeték nyíltárkos bemérését és a szolgalmi jog 
ingatlannyilvántartási bejegyzéséhez szükséges változási vázrajzot vagy társaságunk, vagy a DMRV Zrt. 
fogja elkészíttetni.

Kérjük Tisztelt Polgármester Urat, hogy a szolgalmi jog alapításával kapcsolatos önkormányzati 
intézkedések foganatosítása iránt a szükséges intézkedéseket tegyék meg.

Jelen kérelemhez mellékelem az ingatlanok tulajdoni lapjait, a térképmásolatot, a közműtérképet - 
mely tartalmazza a vízbekötésünket is -, a helyszínről készül légi felvételeket, valamint a víz-és 
csatornabekötésünkről készült tervezői rajzot.

Szives intézkedését előre is köszönjük.

Budapest, 2022. 05.10.

Tisztelettel:



Pest Megyei Kormány hivatal
Dunakeszi 2120, Vasút u. 11.

Nem hiteles térképmásolat - Teljes másolat
2022.02.03 11:14:37

Helyrajzi szám: GÖD belterület 6601/1 Megrendelés szám: 262037/6/2022

Méretarány: 1 : 1000

(6862/3)

6601/1

közterü

6801/2

A térképmásolat méretek levételére nem használható!
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Nem hiteles tulajdoni lap

Pest Mtgyá Kormányhivatal
Dunakeszi 2120, Verseny u. 3.

GÖD
Belterület

Nem hiteles tulaj doni lap

Nem hiteles tulajdoni lap - szemle másolat

Megrendelés szám: 940447/6/2022

2022.04,28

€868 helyrajzi szára

1. Az ingatlan adatai: 
alrészlet adatok

művelési ág/kivett megnevezés/

. Kivett beépítetlen terület

5. tulajdoni hányad: 1/1 
bejegyző határozat, érkezési idő: 66302/2ŰŰ2.07.12 
jogéin: ajándékozás 
jogállás: tulajdonos
név: GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
círn: 2131 GÖD Pesti út 81.
tőrzsszáni: 15731106

1.
1 — - - m. R É S Z

bejegyző határozat, érkezési idő: 68406/2001.09.21 
eredeti határozat: 69830/2001.11.19 
Szennyvíz vezetési szolgalmi jog 
jogosult:

név; DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZRT törzsg^* P$Öe63877 
cím : 26ÚŰ VÁC Kodály Zoltán út 3.

H.RESZ

- - 4- -■ -
bejegyző határozat, érkezési idő: 31010/20 08 ?5!E,Í6.

t rendezés 6601/2,6601/3,6602,6801/22,6801/27,Önálló szöveges bejegyzés megosztás és tele 
68Ű1/168-170, helyrajzi számokkal.

"TULAJDONI LAP VÉGE'

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap



Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

Pest Megyei Kormányhivatal
Dunakeszi 2120, Vasút u. 11. Oldal:

41SÚ

terület kat.t.jöv
k.fi 11

Nem hiteles tulajckmi lap - szemle másolat

Megrendelés szám:262119/6/2022

2022.02.03

GÖD
Belterület 6601/1 helyrajzi szám

I.RÉSZ
1. Az ingatlan adatai: 

alxészlet adatok
művelési ág/kivett megnevezés/ mi n. o

. Kivett beépítetlen terület ű
h.rész
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22. tulajdoni hányad; 1/1 
bejegyző határozat, érkezési idő; 39060/2018/2017.01.Ó2 
jogcím vetél 
utalás: TI /21..
jogá11 á s : t ula jdon bs
név: DUNAKANYAR ÉPÍTO KFT.
cím 1139 BUDAPEST Hajdú utca 27.
törzsszám 25306949

A. . > 
h? í ‘

ni. r É s ———-------------
2. bejegyző határozat, érkezési idő: 67134/2001.08.07-^.... V

Önálló szöveges bejegyzés keletkezett a 6601 ingatlan megosztásából.

5.

--------------------------:-------------- ---------------:-------------- ----------------rfeB2------------------------------------------  

bejegyző határozat, érkezési idő: 34248/2Ü1Ú.
Vezetékjog
37;n2 nagyságú területre. 
jogosult: kj

név: ELMÖ HÁLÓZATI KFT. törzsszára ^^^^3 

cím : 1132 BUDAPEST Váci út 72-JMt
____________________________________________ Á _______________________________________________

10. bejegyző határozat, érkezési icjíWl^S&16/2Ű2Í .03 .22
Jelzálogjog 300 ÜÓ0 000 FT, azaz^J^áj-^nszázmillió FT és járulékai erejéig, 
jogosult:

név: ARTEUSCREDIT ZRT. ö 
cím : 1134 BUDAPEST Ról^yt^á

11. bejegyző határozat, Wr
Elidegenítési és terhei-é^i., tilalom 
utalás: III/1Ü . ■
jogosult:

név: ARTEUSCRET|T T, ZRT.^tör zssz ám:
: 1134 Róbert Károly körút 59.

iára: 24103109 
pároly körút 59 .

158416/2Ü21.03.22
bejegyzett jelzálog bizt aeí tására.

24183109
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Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap
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Nem hiteles tulajdoni lap
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HEL YSZINRAJZ M= 1:500

Jelmagyarázat:
Elektromos földkábel (ELMŰ) 
Gázelosztó vezeték (OPUS TIGÁZ) 
Távközlési alépítmény (Magyar Telekom) 
Gravitációs szennyvízcsatorna (DMRV) 
Vízvezeték (DMRV) ni «
Tervezett vízvezeték (@ fi u 0(11

R/f7E>3 ZZ- Gv - 01.
Munka: GÖD, ÖSSZEKÖTŐ ÚT660I/JHRSZ.-ÚINGATE4N

IVÓVÍZ BEKÖTÉSÉNEK TERVE
Terviüjia:

TERP
Tervlapok:

HELESZ/JVRAJZ
Méretarány:

M=l:500
Tervező: KONCZ BT.

Koncz Péter y " Mérn. Kamaraisz.: 13-5568
Dátum:

2022.01.03.



talajban li *





Névtelen térkép
Adja meg a térkép leírását.

Imagé Láhdsat / Copernicus



Jelmagyarázat
9 Gödi melegvíz? strand

9 Termál Csemege



Névtelen térkép
Adja meg a térkép leírását.

Jelmagyarázat
9 Egészség háza

Fenyves Tenisz és Sport Park
9 Gödi melegvíz? strand

Gödi melegvíz? strand

Termál Csemege


