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Tisztelt Bizottság! 

 

A 186588/1 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület Felső Duna sor – 

Vadevezős utca – Vecsés út által határolt területen található, a közhiteles ingatlannyilvántartás 

adatai szerint „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű, mindösszesen 3.218 m2 

alapterületű ingatlan, 7314/19308 tulajdoni arányban Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonát képezi. 

 

A TETRA-COM Kft. 2018. októberében elkészítette a „Budapest, XXIII. ker. Soroksár 

Vadevezős utca 1-9. közötti szakaszon EUROVELO kerékpárú kiépítése – kisfeszültségű hálózat 

kiviteli terve” tárgyú dokumentumot, melyre vonatkozóan a villamosenergia-ipari építésügyi 

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

tulajdonosi hozzájárulás kiadása szükséges.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági 

és Közbeszerzési Bizottságának 59/2019. (IV.02.) sz. határozatával az elektromos hálózat 

fejlesztéshez az Önkormányzat a szükséges tulajdonosi hozzájárulását megadta az ELMŰ 

Hálózati Kft. részére, az ingatlanban fennálló 7314/19308 arányú önkormányzati tulajdoni 

hányad vonatkozásában.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének az 

Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 

43/2011. (XI.18.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Vagyonrendelet) alapján előírandó 

kártalanítás tévesen az ELMŰ Hálózati Kft. részére lett előírva. 

 

Tekintettel arra, hogy a beruházást az Önkormányzat kezdeményezte, továbbá a kiviteli 

tervdokumentum is az Önkormányzat megbízásából készült el, a kártalanítás összege az 

Önkormányzatot terhelné. A Vagyonrendelet 20/A § (2) a pontja alapján „önkormányzati 

tulajdonú gazdasági társaságok és szervezetek” nem kötelesek kártalanítást fizetni, erre 

tekintettel a korábbi határozat módosítani szükséges, a kártalanításra vonatkozó szövegrészt – 

a Vagyonrendeletben meghatározott kivételre tekintettel – törölni szükséges.   

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságtól a korábbi határozatának módosítását. 

 

Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete 

Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságának …/2019. (IX.3.) határozata a 186588/1 

helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Felső Duna sor – Vecsés út – 

Vadevezős utca által határolt területen található az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 

„kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű, mindösszesen 3.218 m2 

alapterületű ingatlant érintő elektromos hálózat fejlesztéséhez szükséges tulajdonosi 

hozzájárulás megadásáról szóló 59/2019. (IV.02.) GKB határozat módosításáról 

 

Budapest Főváros XXIIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete Gazdasági 

és Közbeszerzési Bizottsága úgy dönt, hogy  

 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági és 

Közbeszerzési Bizottságának 59/2019. (IV. 02.) határozata I. pontja helyébe a következő I. pont 

lép: 
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„I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata az ELMŰ Hálózati Kft. 

(székhely: 1132 Budapest, Váci út 72-74., adószám: 13804983244, cégjegyzékszám:  01 09 

874142) részére, a 186588/1 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület, Felső 

Duna sor – Vecsés út – Vadevezős utca által határolt területen található az ingatlan-

nyilvántartás adatai szerint „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű, 

mindösszesen 3.218 m2 alapterületű ingatlant érintő, a TETRA-COM által elkészített  

„Budapest, XXIII. ker. Soroksár Vadevezős utca 1-9. közötti szakaszon EUROVELO kerékpárú 

kiépítése – kisfeszültségű hálózat kiviteli terve” tárgyú dokumentum alapján történő elektromos 

hálózat fejlesztéséhez, az ingatlanban fennálló 7314/19308 arányú önkormányzati tulajdoni 

hányad vonatkozásában tulajdonosi hozzájárulását adja.” 

 

II. Felkéri a Polgármestert az ELMŰ Hálózati Kft. újbóli értesítésére. 

 

Felelős: Geiger Ferenc polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

elfogadása egyszerű többséget igényel. 

 

 

Budapest, 2019. augusztus 23. 

 

 

 

 

             Váradi László  dr. Spiegler Tamás 

telekgazdálkodási ügyintéző                 aljegyző 

       az előterjesztés készítője              előterjesztő 


