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Tisztelt Bizottság! 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 1/1 tulajdoni hányadban 

tulajdonosa a 186716 helyrajzi számú, természetben 1239 Budapest, Haraszti út 26. szám alatt 

található sportpályának (a továbbiakban: Ingatlan). 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata elhatározta az Ingatlan 22 kV-os 

elektromos légvezeték hálózatának földkábeles hálózattal történő kiváltását és tervezési 

megbízást adott az IMPULZÍV Kft. részére. Az IMPULZÍV Kft. (2040 Budaörs, Baross u. 

165.) 2019.06.14. napján elkészítette a „Budapest, XXIII. kerület, Haraszti út 22 kV-os hálózat 

kiváltás” tárgyú tervdokumentációt. A tervezési területen lévő és jelentős részben 

magánterületek felett áthaladó 22 kV-os légvezeték hálózat elbontása és új, közterületre 

kialakítandó 22 kV-os földkábeles hálózat építése okán a villamosenergia-ipari építésügyi 

hatósági engedélyezési eljárásról szóló 382/2007. (XII.23.) Korm. rendelet 13. § alapján 

tulajdonosi hozzájárulás kiadása szükséges. 

A Képviselő-testület Szervezeti és Működés Szabályzatáról szóló 26/2019.(XII.13.) 

önkormányzati rendelet 3. mellékletének – a Képviselő-testület által a bizottságokra átruházott 

– nem hatósági hatáskörök jegyzéke 3.4.11 pontja szerint a Gazdasági és Közbeszerzési 

Bizottság megadja a tulajdonosi hozzájárulást önkormányzati tulajdonú ingatlanon és 

ingatlanban az önkormányzat vagyonrendeletében meghatározott „karbantartás” és 

„üzemeltetés”-i tevékenységek körébe nem tartozó, engedélyhez vagy bejelentéshez kötött és 

nem kötött tevékenység végzéséhez. A vagyonrendelet szerinti „karbantartás” és „üzemeltetés” 

körébe tartozó tevékenységekhez nem kell hozzájárulást kérni.  

 

Fentiekre figyelemmel kérem a Tisztelt Bizottságot, hozza meg döntését a tulajdonosi 

hozzájárulás IMPULZÍV Kft. részére történő megadásának tárgyában.  

 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági 

és Közbeszerzési Bizottságának …./2020. (III.03) határozata a 186716 helyrajzi számú, 

természetben 1239 Budapest, Haraszti út 26. szám alatt található ingatlan 22 kV-os 

légvezeték hálózatának földkábeles hálózattal történő kiváltásához szükséges tulajdonosi 

hozzájárulás megadásáról 

A Képviselő- testület úgy dönt, hogy  

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata tulajdonosi hozzájárulását adja az 

IMPULZÍV Kft. részére a 186716 helyrajzi számú, természetben 1239 Budapest, Haraszti út 

26. szám alatt található ingatlan 22 kV-os elektromos légvezeték hálózatának földkábeles 

hálózattal történő kiváltásához szükséges, a 3. számú mellékletet képező kiviteli 

tervdokumentáció szerinti munkálatok elvégzéséhez.  

II. felkéri a Polgármestert az ELMŰ Hálózati Kft. értesítésére. 

Határidő: 2020. december 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 



 

Az előterjesztést a Bizottság átruházott hatáskörben, döntési joggal tárgyalja, a határozati 

javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges. 

Budapest, 2020. február 19. 

 

 

 

 dr. Winkler Krisztina Kisné Stark Viola   

 lakásgazdálkodó ügyintéző mb. osztályvezető  

 az előterjesztés készítője előterjesztő 
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