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Tisztelt Bizottság! 

 

A 195325/5 helyrajzi számú, természetben a 1237 Budapest, Szent László utcában található, 

a közhiteles ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett építési terület” megnevezésű, 

mindösszesen 2.417 m2 alapterületű ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) 1/4 tulajdoni arányban 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának, valamint 3/4 tulajdoni arányban 

Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonát képezi. Az Ingatlan természetben az újtelepi 

LIDL-áruház előtti buszforduló által körbezárt területen található. Az Ingatlanra az ELMŰ 

Hálózati Kft. részére mindösszesen 218 m2 térmértékű vezetékjog van bejegyezve. 

 

Az ELMŰ Hálózati Kft. Távvezeték Osztály, Tervező Üzeme elkészítette az Ingatlannal 

szomszédos 195325/3 helyrajzi számú, természetben a 1237 Budapest, Ciklámen út 3. szám 

alatt található, „kivett áruház, udvar és parkoló és magánút” megnevezésű ingatlan alatti 

fogyasztásmérő-szekrény villamosenergia-ellátásához szükséges, földkábeles 

csatlakozóvezeték létesítésének műszaki tervdokumentációját, melyre vonatkozóan a 

villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásról szóló 382/2007. (XII.23.) 

Korm. rendelet 13. § alapján tulajdonosi hozzájárulás kiadása szükséges. Az tervezett 

beruházás által megvalósítandó földkábel az Ingatlant 2,5 méter hosszan érinti.  

 

A Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2011. 

(XI.18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti 

tulajdonosi jogok gyakorlásáról (továbbiakban: Vagyonrendelet) 20/A.§ (2) a pontja alapján a 

közterületi ingatlanon közművezetékek elhelyezésére vonatkozó szabályok: „Az 

önkormányzati tulajdonosi hozzájárulás megadásáért, az önkormányzat tulajdonában lévő 

ingatlanon közműkábel fektetése kapcsán, valamint szolgalmi-, vezeték- és használati jog (a 

továbbiakban együtt: közérdekű használati jog) alapítása és biztonsági övezet létrehozása 

esetén, valamint igénybevételre vonatkozó megállapodás esetén a kérelmező - az 

önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok és szervezetek kivételével - kártalanítást köteles 

fizetni.” Az önkormányzati tulajdonon végzett beruházások kapcsán javasolt kártalanítási 

összegek számításának módja a Vagyonrendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.  

 

Javasoljuk az Ingatlanon történő elektromos hálózat fejlesztés vonatkozásában a tulajdonosi 

hozzájárulás megadását, valamint a Vagyonrendelet 4. melléklete alapján meghatározandó 

kártalanítási összeg (2,5 fm esetében: mindösszesen 4.538,- Ft, melyből az Önkormányzatot a 

tulajdoni hányada alapján megillető összeg: 1.134,- Ft) előírását. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának a Képviselő-testület Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019.(XII.13.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének 

(A Képviselő-testület által a bizottságokra átruházott – nem hatósági – hatáskörök jegyzéke) 

3.3.4. pontja szerint a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság: 

 

„3.3.4. Dönt nettó 5.000.000.- forint értékhatárig forgalomképes önkormányzati ingatlan és 

ingó vagyon tekintetében a tulajdonost megillető jogok (a polgármester hatáskörébe utalt 

ügyek, és a vagyonkezelői jog ellenértékének meghatározása kivételével) gyakorlásáról, 

jelzáloggal vagy bármely más módon történő megterheléséről.” 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságtól döntésének meghozatalát. 
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Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete 

Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságának …/2020. (I.14) határozata tulajdonosi 

hozzájárulás megadásáról a 195325/5 helyrajzi számú, természetben a 1237 Budapest, 

Szent László utcában található, a közhiteles ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett 

építési terület” megnevezésű, mindösszesen 2.417 m2 alapterületű ingatlant érintő 

elektromos hálózat fejlesztéséhez 

 

Budapest Főváros XXIIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete Gazdasági 

és Közbeszerzési Bizottsága úgy dönt, hogy 

 

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 195325/5 helyrajzi számú, természetben a 1237 Budapest, Szent László 

utcában található, a közhiteles ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett építési terület” 

megnevezésű, mindösszesen 2.417 m2 alapterületű, 1/4 tulajdoni arányban Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának tulajdonát képző ingatlant érintő, az ELMŰ 

Hálózati Kft. Távvezeték Osztály, Tervező Üzem által elkészített  „1237 Budapest Ciklámen 

utca 3. Hrsz:195325/3 szám alatti fogyasztásmérő szekrény villamosenergia-ellátása 

földkábeles csatlakozó vezeték létesítése” tárgyú, TVO: 190909 azonosító számú dokumentum  

alapján történő elektromos hálózat fejlesztéséhez, az ingatlanban fennálló 1/4 arányú tulajdoni 

hányada vonatkozásában tulajdonosi hozzájárulását adja, egyúttal a beruházáshoz 

kapcsolódó kártalanítási összeget - a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2011. (XI.18.) önkormányzati rendelet 4. sz. 

mellékletének előírásait figyelembe véve - 1.134,- Ft (azaz ezeregyszázharmincnégy forint) 

összegben határozza meg. 

 

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

 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

Határidő: 2020. január 31. 

 

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

javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel. 

 

Budapest, 2020. január 07. 

 

 

 

 

             Váradi László  Kisné Stark Viola 

  telekgazdálkodási ügyintéző        mb. osztályvezető    

     Vagyonkezelési Osztály                                                         Vagyonkezelési Osztály   

        az előterjesztés készítője            előterjesztő 

 

 

Melléklet:  


