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Tisztelt Bizottság! 

K. T. (sz. 1971.06. 19.) 1239 Budapest, Vadevezős utca 43. szám alatti lakos, 2019. augusztus 

13. napján azzal a kérelemmel fordult a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári 

Polgármesteri Hivatalhoz, hogy kérelmezze a víz és a villany bevezetését a 1239 Budapest, 

Vadevezős utca 43. szám alatti ingatlanba, mely ingatlan nyilvántartás adatai szerint 3237 m2 

területű „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű belterületű ingatlan az 

Önkormányzat kizárólagos tulajdonában áll.   

K. T. és P. M.-né, a rendelkezésre álló, az önkormányzat gazdagodása elismerésének alapjául 

figyelembe vehető dokumentumok alapján gazdagodásos megállapodást kívánnak kötni a 1239 

Budapest, Vadevezős utca 43. szám alatti ingatlan vonatkozásában.  

Az ingatlant K.r T. és P. M.-né, valamit P. M.-né lánya és kiskorú unokája életvitelszerűen 

használják.  

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. 

szeptember 10. napján tartandó ülésén dönt a 186560/15 helyrajzi számú, természetben a 

Budapest XXIII. kerület Vadevezős utca 43. szám alatt található ingatlan gazdagodásának 

elismeréséről.  

Tekintettel arra, hogy a gazdagodásos megállapodás vonatkozásában a Képviselő-testület még 

nem hozott döntést, így javasoljuk, hogy amennyiben a tisztelt Bizottság hozzájárul a víz és az 

elektromos áram ingatlanra történő bevezetéséhez, így a döntése hatályba lépésének feltételéül 

kösse ki a gazdagodásos használati megállapodás hatályba lépését.  

 

Fenitek alapján kérem a tisztelt Bizottságot, hogy a víz és elektromos áram ingatlanba történő 

bekötéséhez törtétnő hozzájárulásról dönteni szíveskedjen! 

 

Határozati javaslat 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági 

és Közbeszerzési Bizottságának …./2019. (IX.03.) határozata tulajdonosi hozzájárulás 

megadásáról a víznek és az elektromos áramnak a186560/15 helyrajzi számú, 

természetben a Budapest XXIII. kerület Vadevezős utca 43. szám alatti ingatlanba történő 

bevezetéséhez 
 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági 

és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy  

 

„A” változat 

I. nem járul hozzá, hogy K. T. a 186560/15 helyrajzi számú, természetben a Budapest 

Főváros XXIII. kerület Vadevezős utca 43. szám alatt található ingatlanba a vizet és 

az elektromos áramot bevezettesse. 

II.     felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse a kérelmezőt. 

Határidő: 2019. szeptember 30. 

Felelős: Geiger Ferenc polgármester     

 

 

 



„B” változat 

I. hozzájárul, hogy K. T. a 186560/15 helyrajzi számú, természetben a Budapest 

Főváros XXIII. kerület Vadevezős utca 43. szám alatt található ingatlanba a vizet és 

az elektromos áramot bevezettesse.  

II. jelen hozzájárulás hatályba lépésének feltétele, hogy Budapest Főváros XXIII. 

kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete elismerje gazdagodását a 

186560/15 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Vadevezős utca 

43. szám alatt található ingatlan vonatkozásában, és hogy ezen döntése alapján a 

Vadevezős u. 43. szám alatti ingatlanra vonatkozóan megkötendő gazdagodásos 

használati megállapodás hatályba lépjen. 

III. felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse a kérelmezőt. 

Határidő: 2019. október 31.  

Felelős: Geiger Ferenc polgármester 

 

A Bizottság az előterjesztést átruházott hatáskörben, döntési joggal tárgyalja, a határozati 

javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

 

Budapest, 2019. augusztus 27.  

 

 

 

 Hatwagner Cintia  dr. Spiegler Tamás  

 vagyonkezelési ügyintéző aljegyző  

 az előterjesztés készítője előterjesztő 


