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A Marschowsky Bt. rendez6si terv m6dositfsira
ismertet6se

irinyul6 kezdem6nYez6s6nek

Tisztelt K6pvisel6k!

Egy kor6bbi iil6sen mar sz6ba keriilt, hogy a Marschowskyl nf s:eretn: a tulajdon6t k5pezo

z|i. es344helyrajzi szitmiingatlanokat d,sszevonni (ez teu$6szetben a kastely ingatlanilt*s a

mellette taWnitO, jelenleg legel6k6nt hasznillt ziildtertiletbt jelenti). A hat6lyos rendez6si

terviink mindezt nem teszi leliet6v6, mivel a k6t ingatlan pterO dvezetbe tartozik 6s elt6r6

el6ir6sok vonatkoznak r6j uk.

A helyi 6pit6si szabillyzat 6s a szab6lyozhsi terv tertilehp vonatkoz6 konkr6t el6ir6sait a

testtileti ui6sen ismertetni fogiuk. Bekdrtiik tov6bb6 a Regioplan Kft. tervezett m6dositassal

kapcsolatos szakmai ail6sfogialasSt is, mely remdnyeink szeiint szint6n rendelkez6sre till majd

K6rem a testiiletet, hogy a c6g k6relm6t napirendre venni 6s megt6rgyalni sziveskedj6k.

Ezen el6terjeszt6shez mell6kelem az ngyvddi
teriiletr6l k6sziilt szabilly ozhsi terv kivonatot.

Mariak6lnok, 2013. szePtember I 6.

irod6val lpfolytatott levelez6st, tov6bb6 a

dr. Ikfiitz P6ter
JESYzo
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Hakiszi-Miriakf lnok-Piiski
Kdzs6gek Kdrjegrzdsege

9228Hal6szi,
Kossuth Lajos utca 38.

T:irry: telekalakitr[si enged6lyezesi eljrinis ininti kdrelem 
Budapest 2013' auguszltts 7 '

Tisztelt Dr. Knf,nitz Pdter kdrjegyzd!

Alulirott dr. Koncz Arp6d iigyv6d megbfz6m a Marcchowsky ldegenforgalmi 6s Kereskedelmi
Bet6ti Tirsasig (szdkhelye: 9200 Mosonmagrar6vrir, M6ra Ferenc uica 19. fszt. l-;
c6giegyzekszitma: 08-06-010023; statisztikai szimjele: 20715696-6832-212-08.; k6pviseli:
Sielberberg Tamtlsn6 inletuetstb) k6pviseletdben - mell6kelt Qgyvedi meghataknazison alapjrin -

az al6bbiak miatt fordulok Onhtiz.

Az ingatlan-nyilv6ntartr{s adataibol kitfin6en a Tdrsasfg a kiz:ir6lagos tulajdonosa a Mririakilnotr,
belteriilet 343, illetve 344 helyrajzi szhm alatti ingatlanoknak.

Az ingatlanok a volt Marschowszky-kast€ly, illetve a jelenleg legel6kent funkcion6l6 szomsz6dos
telek.

Az 6rintett ingatlanok - k6ztudomdsri t6nyk6nt - a MarschowszJcy csal6d hajdani uradalmi
birtokrinak rilszetk6pert6te iry eleve ery erys6get k6peztek.

Az ingatlanok tulajdoqiogi sorsa is eryiitt mozgotl hiszen a rendszervdltiist kdvet6en
Mosonrnaryar6vrir vr[ros Onkormfunyzatimuft totajOonin k6pezt6k" majd eryiitt keriiltek piiyimt
fitjdn 6rt6kesit6sre.

A Trlrsasrlg a k6t ingattant tetekatakitrisi enged6lyez6si pfnnf,s kenet6ben telekegresiteni
kivdnja.

K6rem a Mririakrilnok bettertilet 343. illewe 344 helvraizj safon-alaflingatlanol<-trrj4rlonpsg'i
k tti"uetieffi szornszgdos telkeket egy telekk6 dsszevoniri
sziveskedj6k az fipitett kiirnyezet alakiais6r6l 6s vddelmdr6l szol6 1997. 6vi LXXVil. tdw6ny 24.
$ (l) bekezdes c) pontja alapjin.

Megkeres6sem c6lj4 firyelemmel a ftildhivatalokr6l, a Fiildmprdsi 6s T6vdrzekel6si Int6zetr6l, a
Fdldrajzindv Bizottsrigr6l 6s az ingatlan-nyilvrintartrisi eljfnis rdszletes szabilyair6l sz6l6
338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. melldkletdnek 1. pontjrflra is, hory akdrjggzils6g mint els6

telekalakitris
telepfi l6srendez6si kdvetelm6nyeknek 6s a helyj

Amint az a megltatalrnaz{sb6l is kitffnilq Megbfz6 a konibbag Lilrincz Istvrin ery6ni vfllalkoz6
(sz6khelye: 9200 Mosonmaryar6vSr, Hadnaglr utca 7.) r6szdre adott meghataltnaaisSt visszavonta.
E kiirben trij6koztatom, hory Megbfz6 Lilnncz Istv6nnal a kapcsolatot h6napok 6ta nem tudja
felvenni, igy nincs tudomisa felSle, hogy k6pviselet6ben milyen l6pdseket tett.
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Koncz tigyvedi Iroda ><**
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lJ gy sz.6m: | 3 5 8'2 I 20 13 .
tJ gyintlzl: dr. Kr6nitz

T:[rw: T6jdkoztat6 telekalakit6s iigy€ben
eldzetes szaldhat6sr{gi 6ll6sfoglal6s kiadrisi4val
kapcsolatban

Koncz Ugyvddi koda
Dr. Koncz Arp6diigyved
Budapest
Pf .380
1372

Tisztelt trgrved Ur!

Hivatkozva a Marschowslcy Idegenforgalmi 6s Kergskedelmi Bet6ti T6rsasag (9290

Mosonmagyarfv6r, M6ra Ferenc u 19. fJz; 1.) tigyfele rpregbfzisa alapj6n el6terjesaett - a

M6rialdh;lt belterf,let 343 6s 344. helyrajzi sz6mri ipgatlanot telekegyesitds€t drint6 -

megkeres6sere trlj dkoztatom az alibbialcr6l:

- A frldhivatalokr6l, a F6ldmdrdsi 6s Tfvdrzdkeldsi lnt6r-btr6l, a F0ldrajzin€v Bizotts6gr6l is

az ingatlan-nyilvrintartrisi eljSras r6szletes szab6lyairol szol6 33812006. QOI' 23.) Korm.

rendelet 17lC. $ (1) bekezddse alapj6n ,,.-.Az elfizetes szakhatdsdgi dilasfoglalds csak a

fildhivatat dltal zaradikolt vdltozasi vazrSz is tariiletkimutatds alapidn kirlrctd-"
Megkeres6siilfr<iz tehrit csatolniuk kell e jogszabalyban megieltilt __telekalakit6si
dokumentumokat. Ezek hir{nySban az ellzetes szakhat6s6gi Alft[sfoglalis nem adhat6 ki.

- Az [pithsiiryi hatdstlgot mint szakhat6sigot a szakhat6srigi eljrir6s6rt megille t6, tovdtbbd az

epitdsi, a bont6si 6s a haszn6latbavdteli bejelent6sre vonqtkoz6 igazgathsi szolg6ltatiisi dijdt

sz6l6 24/2011. (Vtr. 21.) BM rendelet 2. $ (1) bekezd6senek ac) pontja alapj'in a telekalakitrisi

eljdnisban szalfrat6s6gk6nt val6 e$rlrasdrt telkenkent 5.000,- Ft igazgatitsi szolgiltatfsi dijat

kel| fizehi. A telekalakitasi enged6lyez€si eljrinls igazgatisi szolg6ltatrisi diirir6l sz6l6
L66/20O9. 6Xl. 9.) FVM rendelet 1. $ (2) bekezdflse alapj6n az engeddlyez6si elj6rasban
6rintett ingatlankent telekegyesitds eseten a kiindul6 6llapot szerinti ftildreszletek szimit kell
figyelembe venni. Fentiekre tekintettel az ellzetes szakhat6s6gi elj6rfs (<isszesen 10.000,- Ft
6sszegii) igazgatrisi szolgiltatasi dij6t Mfuiakrilnok Ktizsdg Onkorm6nyzata 58600238-
1 1080604 szrimf kolts€gvetdsi elsa{mo16si sz6mlf,jdra kell 6tutalniuk.

Figyelembe v€ve a klzigazgatitsi hatdsdgi eljdnis 6s szolgfltatas 6ltal6nos lnbinlatbl sz6l6
2004.fv{C)(L. trirveny 7, g-ban foglalt elve! mely szerint akongazgatilsi hat6s6g fgy jar el,



bogy az tigyfdl sz6m6ra a legkevesebb k6lts6get okozzL taj6koztatrom kell ont az

al6bbiakr6l:

Vdltozrisi viurajz ndlkiil is egydrtelmiien l6that6, hogy a tervezett telekeryesites

M6riak6lnok K6zs6g Ontorma"liata Kdpvisel6-testrilet6nek a helyi 6pit6si szabrilyzatr6l

sz6l6 3/2000. (11. t6.; Ontonoaiy"Xi rendelet6vel, illetve a hatflyos szabillyozitsi terwel

ellent6tes. A szakhat6sdgi ddnt6s tehdt k6relmiik fentieknek megfelel6.benyfjtdsa eset6n

is elutasit6lesz. A szab1iyozhsi tervbenugyanis az}vezetihatrirvonal a343' 8s344' helyrajzi

J"-rr ingatlanok megl6* telekhaili*[n tutaftuto. Ennek megfelel6en a kdt ingatlan jelenleg

elt6r6 iivezeti besorollsba tartozik. E hatSrvonal elmozditfus6t a helyi 6pit6s szabalyzat 5'$ (2)

bekezd6se csak abban az esetben teszi lehet6v6, amennyiben az Ovezeti hatarvonal nem

megl6vS telekhatiirra illeszkedik. Az 6pit6si ovezetek hatirvonala a helyi 6pit6si szabillyzat 5'

g 1i; bekezd6se alapjiin ktitelez6 szabilyozfusi elemnek min6siil. Az 5. $ (4) bekezddse szerint

a ttitetezO szabhlyiz1si elemek megv6ltozt atisirhoz a szabfulyozdsi terv m6dosit6sa sztikseges,

erre azonban csak a K6pvisel6-testiilet jogosult.

Fenti esetben tehht a telekegyesit6shez hozzdjdrulni nem

elkertil6se v6gettjavaslom a fent leirtak

M6riak6lnok, 20 13. augusztus 12.

A fiilosleges kiadasok
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T6rgy : k6pvisel6-testtilet 6sszehiv6sa iriinti k6relem

Tisztelt Dr. Krdnitz P6ter kdrjegyz6!

Budapest, 2013. szeptember 9.

Alul(rott dr. Koncz Arpdd iigyv6d megbiz6m a Marschowsky Idegenforgalmi 6s Kereskedelmi
Bet6ti T6rsasig (sz6khelye: 9200 Mosonmagyarfvhr, M6ra Ferenc utca 19. fsa. l.;
c$gjegyzdkszhma: 08-06-010023; statisztikai szrimjele: 20715696'6832-212-08.; k6pviseli:
Sielberberg Tam6sn6 luzlevezetl) k6pviseleteben _ kor6bban megkiilddtt iigyvddi
meghatalmazason alapjr{n - az aldbbiak miatt keresem meg Ont.

Megk<iszdnve a 1358-2/2013. iigysaimri vflaszlevelet, egyben tudom6sut v6ve az abban
foglaltakat; kdrem, hogy sziveskedj6k kdzbenjrimi, hogy a miriak6lnoki K6pvisel6-testiilet a
M6riak6lnok, beltertilet 343, illetve 344 helyrajzi szim alatti lngatlanok egyesit6sdnek akadrilyit
kdpezb k0telez6 szabfulyozitsi elemnek - a he-lyi epitdsi srabiiyzatr6l sz6l6 31200A (n.16.)
dnkorminyzati rendelet 5. $ (4) bekezddse alapjdn - a m6dosftisiir6l el6zetes t6rnogat6 hatrirozatot
hozzon.

A kor6bban el6adottak szerint a Tarsas6g a k6t ingatlant tElekalakitrisi enged6lyez6si eljrlrrls
keretdben telekegyesiten i kiv6nj a.

A Trirsasrig tObb jdv6beni elkdpzeldssel bir az ingatlanok hasznpsit{sa kdrdben, ezek a tervezdsnek
olyan el6zctes szakasz6ban 6llnak, hogy jelenleg a,Tr{rsas6g a jggszab6lyi k<irnyezet ellen6rz6se 6s
adott esetben esetleges m6dosit6s6nak lehet6s6gdrrek felt6rk6pepdse el6tt 6ll.

A kdrelem indoka ez6rt az, hogy a Trirsas6g j6v6beni berutrrizdsi terveinek egyikdnek alapjit
k6pezi a telekalakitits. Az ingatlanok iizleJi c6lir, befektetdsi hagznositrisa el6feltdteldt kdpezi, hogy
a jelenleg k6t elkiildntil6 - gyakorlatban jelenleg is egysdget kdpez6 - ingatlanok ingatlan-
nyilvintart6silag egyesitesre keriiljenek.

A k6sribbi hasznosit6s szempontj6b6l annak tervezdsi oldalft sem drdemes ds ktilts6ghatdkony
eleve elkezdeni, amig ezen el6felt6tel nem teljestilt.

Az ingatlanok egys6gben tdrtdn6 tervez€sdnek, egy kivitelezendd projekt iizleti terveinek
kidolgozas6nak elvi 6s gyakorlati akad6lyat kdpezi az, hogy jelenleg a helyi dpitdsi szabiiyzat ak6t
ingatlan ktiz<itt <ivezeti hatdrvonalat von.

Az el6zetes iizleti, befektetdsi tervez6s sor6r mindaddig, amig a helyi 6pit6si szabillyzat
m6dosikisa sor6n az konkrdt szdveg ds konkret terkdpes mell6klet szintj6n el nem kdsziil 6s nem iill
rendelkezdsre nem drdemes elorel6pni.

K6rem, tehit t6mogatis6t, hogy a K6pviselo-testiilet napirendj6re vegye ds thrgyalja a
M6riak6lnok, beltertilet 343, illetve 344 helyrajzi szhm alatti ingatlanok kd,zdtt hriz6d6 dvezeti
hatirvonal trirles€t a helyi 6pit6si szabLlyzatb6l.



A k6t ingatlan kapcsrin azok elGr6 szabdlyoz6si mutat6ra teki

szigorubb mutat6k vonatkozzanak az egyesitest kiivetOen a Ket I

A projekt kapcsin jelenleg enn6l r6szletesebb el6ad6st nem

t"iurct iildsdn szobeli el6adrist Megbiz6rn nem kivin, mivel ne

d<int6shez esetlegesen valamely tov6bbi inform6ci6 ennek el

k6rem, hogy uttOt ir6sban 6rtesiteni sziveskedjenek a l

el6rhetSsdg6 n: 1372 Budapest, Pf.: 380.

Tisztelettel: ^ x-^ i"d
dr. Koncz Ary6d

ug1v6d

I a T6rsas6g v6llaln6, hogr a

vrinunk tenni, igY a K6Pviscl6-
tud jelenleg tenni. AmennYiben a

n6lkiil6zhetetlen lenne, {rgY
Ugyv6di Iroda levelezdsi

KONCZ [rcvvEut IRODA
dr. Koncz *irPrld iiglvid
1072 BudaPest' Rikoczj rit 42'

Eir{KE lrodahaz

Leveiezdsi "i* 
i:lZ Budapest' Fl:380


