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ELŐTERJESZTÉS 
Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

2013. június 18-ai rendes ülésére 
 

Hiv. szám: 2378-2/2013.  Tárgy: Javaslat az ELMŰ Hálózati Kft. 
részére tulajdonosi hozzájárulás kiadására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Az ELMŰ Hálózati Kft. (1132 Budapest, Váci út 72-74.) megbízásából az Erve-Plan Mérnöki 

Iroda Bt. (1035 Budapest, Kórház u. 25.) hatósági vezetékjog engedélyezési eljárás előtti előkészítő 
eljárást folytat. Kérelmében előadta, hogy járuljunk hozzá, mint Tulajdonosok a Dunavarsány 5022 
helyrajzi számú ingatlant érintően a Dunavarsány, Ipari Park, IBIDEN IV. gyártócsarnok ellátása, 20 
kV-os földkábel hálózat létesítéséhez. A kérelemhez csatolta az Erve-Plan Mérnöki Iroda Bt. által 
készített nyomvonalrajzot (1. sz. melléklet, T12-038-01 rajzszám) és nyomvonalkijelölési rajzot (2. sz. 
melléklet, T12-038-vj rajzszám), továbbá egy megállapodást (3. sz. melléklet) az ELMŰ Hálózati Kft. 
és az Önkormányzat között a közterületen elhelyezett közcélú villamos hálózat nyomvonalára és 
biztonsági övezetére vonatkozóan. A tervezett létesítmény az Önkormányzat tulajdonában lévő 
közterületi ingatlant (utat) érint. 

 
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. tv. 123. § alapján: 

„(1) A közcélú hálózat nyomvonalát úgy kell kijelölni és megtervezni, hogy az lehetőleg 
közterületen haladjon és a lehető legkisebb mértékben érintsen termőföldet vagy egyéb nem 
köztulajdonban lévő ingatlant. 

(2) Közcélú hálózat részét képező kisfeszültségű csatlakozó berendezés az építésére szolgáló 
ingatlan tulajdonosának hozzájárulása alapján is építhető. Amennyiben az építés termőföldet érint, 
ahhoz a termőföld más célú hasznosításának engedélyezéséről szóló ingatlanügyi hatósági 
határozat szükséges. 

(3) A közcélú hálózat idegen ingatlanon történő elhelyezésére a hálózati engedélyes javára a 
Hatóság vezetékjogot engedélyezhet, ha az a közcélú hálózat szükséges fejlesztése érdekében 
indokolt, és az ingatlan használatát lényegesen nem akadályozza. 

(3a) Közterületen elhelyezett közcélú hálózatra és ennek közterületet érintő biztonsági övezetére 
nem kell vezetékjogot alapítani. Az ilyen terület igénybevételére az érintetteknek megállapodást kell 
kötni.” 

 
Kérem, hogy a határozati javaslat szerinti megállapodás (3. sz. melléklet) és tulajdonosi 

nyilatkozat (4. sz. melléklet) elfogadásáról döntsünk. 
 
Határozati javaslat: 
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) az ELMŰ Hálózati Kft. részére a Dunavarsány helység 5022 helyrajzi számú ingatlant 
érintően az Ipari Park, IBIDEN IV. gyártócsarnok ellátása, 20 kV-os földkábel hálózat 
létesítéséhez kiadandó, jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 4. számú 
melléklete szerinti tulajdonosi hozzájárulást, illetve az 5022 helyrajzi számú ingatlan 
fenti beruházással kapcsolatos igénybevételéről szóló, a jelen határozat meghozatalát 
segítő előterjesztés 3. számú melléklete szerinti megállapodást változatlan tartalommal és 
szövegezéssel a saját részéről elfogadja. 

1 
 

mailto:titkarsag@dunavarsany.hu
http://www.dunavarsany.hu/


 

b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti megállapodás és tulajdonosi 
hozzájárulás aláírására, illetve az egyéb szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta:  Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság 

Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette:   Cséfalvayné Hegyes Barbara műszaki ügyintéző 
 
Dunavarsány, 2013. június 6. 
 
 
 

Bóna Zoltán 
polgármester 

 
 
 
Az előterjesztés törvényes: 
 

dr. Szilágyi Ákos 
jegyző 
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