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Tisztelt Képviselő-testület!
Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
43/2011. (XI.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 20/B § (2) bekezdés alapján
„Az önkormányzat tulajdonában lévő közterületi ingatlanokon közérdekű használati joggal és
biztonsági övezettel való megterhelése, valamint az ezzel összefüggő tulajdonosi hozzájárulás
megadása kapcsán kétoldalú megállapodás kötésére van szükség, mely tartalmazza a mindkét fél
által elfogadott kártalanítási összeg mértékét, valamint annak megfizetésének feltételeit. A
megállapodás megkötése nettó 1.000.000,- Ft szerződéses összegig a polgármester, nettó
1.000.000,- Ft szerződéses összeg felett a Képviselő-testület dönt.”
Az ELMŰ Hálózati Kft a „CS-4707 (cím) (hrsz.; …. Kft.) villamosenergia-ellátása” beruházás
kapcsán Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat tulajdonában lévő
közterületekből a biztonsági övezettel együtt, összesen 2.674 m2 területet kíván igénybe venni. A
Rendelet 20/B §, valamint a 4. számú melléklete szerint a nettó kártalanítási összeg: 2.674 m2 x
1.000,- Ft/m2 x 1,00 x 1,10 = 2.941.400,- Ft.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt Megállapodást fogadja el, és hatalmazza
fel a Polgármestert annak aláírására.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslat I. pontjában szereplő "jelen
határozat melléklete" alatt jelen előterjesztés mellékletét kell érteni.
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatom terjesztem elfogadásra a Képviselő-testület elé:
Határozati javaslat:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2017.(XII.05.) határozata kártalanítási megállapodás elfogadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
II.

jóváhagyja a jelen határozat mellékletét képező, az ELMŰ Hálózati Kft-vel kötendő
nettó 2.941.400,- Ft kártalanítási összegről szóló megállapodást.
felhatalmazza a Polgármestert, az I. pontban meghatározott megállapodás aláírására
azzal, hogy annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet,
továbbá a szükséges nyilatkozatok megtételére.
Határidő: 2018. december 15.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester

A Képviselő-testület az előterjesztést döntési hatáskörben tárgyalja, a határozati javaslat
elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges.
Budapest, 2017. november 20.
Kisné Stark Viola
osztályvezető
előterjesztés készítője
Melléklet:

Megállapodás kártalanításról
Átnézeti rajz

Geiger Ferenc
polgármester
előterjesztő

