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 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. 
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ELŐTERJESZTÉS 

 
Tárgy: Kártalanítási megállapodás megkötése az ELMŰ Hálózati Kft.-vel a Kistarcsa 
külterület 0249/16 hrsz.-ú és a Kistarcsa belterület 6092 hrsz.-ú ingatlanokra 
vonatkozóan, Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 53/2012. (XII. 20). számú önkormányzati rendelet 
módosítása a polgármesteri hatáskörök kiterjesztése érdekében 
 

I. Kártalanítási megállapodás megkötése az ELMŰ Hálózati Kft.-vel a Kistarcsa 
külterület 0249/16 hrsz.-ú és a Kistarcsa belterület 6092 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozóan  
Az ELMŰ Hálózati Kft. új villamos-energia vezetékeket kíván létesíteni a Kistarcsa, Kossuth 
u. 25. hrsz.: 6166/2, Top Stabil 92 Kft. villamosenergia- bővítés (Sepland: CS-15741) 
beruházás kapcsán. A vezetéklétesítés érintené Kistarcsa Város Önkormányzata tulajdonában 
álló Kistarcsa külterület 0249/16 hrsz.-ú, legelő, járási mintatér, nádas, erdő megnevezésű és a 
Kistarcsa Belterület 6092 hrsz.-ú, kivetett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanokat is.  
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET) 121. § (1)-(2) bekezdései, és a 
123. § (3)-(3a) bekezdései értelmében:  
121. § (1) A hálózati engedélyes közcélú hálózat idegen ingatlanon történő építése céljából 
a) *  
b) vezetékjogot, 
c) használati jogot 
d) *  
kérhet. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogok gyakorlása során 
a) a jelek elhelyezésével, mérésekkel, vizsgálatokkal, 
b) a létesítmények elhelyezésével, vagy azok megközelítésével, azokon való munkavégzéssel, 
c) az ingatlan használatának akadályozásával vagy korlátozásával okozott kárt az engedélyes 
az ingatlan tulajdonosának vagy használójának (a továbbiakban együtt: tulajdonos) 
köteles megtéríteni. 
 
123. § (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 elhelyezendő közcélú hálózatra és ennek közterületet érintő biztonsági 
övezetére nem kell vezetékjogot alapítani. A közcélú hálózat közterületen történő 
elhelyezését a közterület tulajdonosa tűrni köteles. A közterület igénybevételével - 
beleértve a közterület használati korlátázását is - okozott károkért a hálózati eszköz 
beruházója köteles kártalanítást fizetni. 
 

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700086.tv#lbj678id24f5
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700086.tv#lbj679id24f5
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700086.tv#lbj684id24f5


 

A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. 
(XII.23.) Korm. rendelet 10. § (1)- (1a) bekezdései szerint: 

(1) A VET 121. §-ában meghatározott jogok gyakorlása során az ingatlan használatának 
akadályozásával vagy korlátozásával okozott kárral összefüggésben fizetendő 
kártalanítás összegében a hálózati engedélyes és az ingatlan tulajdonosa állapodik meg. 
Megállapodás hiányában a hálózati engedélyes a végleges engedélyben foglalt jogainak 
gyakorlását csak akkor kezdheti meg, ha a saját költségére készítendő szakvéleményben foglalt 
kártalanítás összegét az ingatlantulajdonosnak átadta, vagy annak az ingatlantulajdonos részére 
történő bírósági letétbe helyezését kezdeményezte bírói letéti számlára történő átutalással, és 
erről az átutalás bizonylatával az ingatlan tulajdonosát hitelt érdemlően igazolható módon 
értesítette. Ha a tájékoztatásra az ingatlantulajdonos érdekkörében felmerült ok miatt nem kerül 
sor, az engedélyes köteles erről az engedélyező hatóságot a tájékoztatást kizáró ok igazolásával 
egyidejűleg tájékoztatni. 
(1a) Az ingatlan tulajdonosa a kártalanítás összegében való megállapodáson túl a 
megállapodás megkötését további feltételekben való megállapodáshoz nem kötheti, 
továbbá a hálózati engedélyesnek a jogerős engedélyben foglalt jogainak gyakorlását további 
feltételhez, díj vagy költség fizetéséhez nem kötheti, nem teheti függővé külön megállapodás 
megkötésétől vagy nyilatkozat megtételétől. 
 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 5:27. § (1) bekezdése általánosságban 
is kimondja, hogy az ingatlan tulajdonosa tűrni köteles, hogy az erre jogszabályban feljogosított 
személyek - a feladataik ellátásához szükséges mértékben - az ingatlant időlegesen használják, 
arra használati jogot szerezzenek vagy az azon fennálló tulajdonjogot egyébként korlátozzák. 
Ebben az esetben az ingatlan tulajdonosát a korlátozás mértékének megfelelő kártalanítás 
illeti meg. 
 
A fentiek alapján a hálózati engedélyesnek az ingatlantulajdonos Önkormányzat részére a 
vezetéklétesítéssel, vezetékjog/használati jog érvényesítéssel összefüggésben kártalanítást 
szükséges fizetnie, és a feleknek egymással kártalanítási megállapodást kell kötnie.  
Az ELMŰ Hálózati Kft. a fentiekben hivatkozott kártalanítás megfizethetősége érdekében 
kárszakértőt kért fel a kártalanítás összegének megállapítására. A vonatkozó szakértői 
vélemények rendelkezésre bocsátásra kerültek, azokat az előterjesztés 1. és 2. számú 
mellékleteként csatolom. A kárszakértő a Kistarcsa külterület 0249/16 hrsz.-ú ingatlan 
esetében az igénybe venni kívánt 36 m2 területre vonatkozóan 6.200,- Ft, míg a Kistarcsa 
belterület 6092 hrsz.-ú ingatlan igénybe venni kívánt 84 m2 területére vonatkozóan 
33.200,- Ft kártalanítási összeget állapított meg. Az ELMŰ Hálózati Kft. eljuttatta az 
Önkormányzat számára a kapcsolódó kártalanítási megállapodások tervezeteit és a 
területkimutatásokat is, melyek az előterjesztés 3. és 4. számú mellékleteit képezik. 
A megküldött megállapodás tervezetekben módosítások kerültek végrehajtásra. Mivel a 
kártalanítás az Áfa törvény hatálya alá tartozik, így a megállapított összegek ÁFA-val növelt 
összegben kerültek meghatározásra, illetve rögzítésre került az Önkormányzat számlakiállítási 
kötelezettsége is. A megállapodások értelmében a kártalanítás megfizetése oly módon történik, 
hogy a megállapodások aláírását követően az Önkormányzat számlát állít ki, amelyben rögzített 
határidőben kerül átutalásra a megállapodott összeg. Pontosításra kerültek jogszabályi 
hivatkozások, illetve a nyilvántartó földhivatal megnevezése is. A véglegesített tervezetek az 
ELMŰ Hálózati Kft.-vel egyeztetésre kerültek, azokat az ELMŰ Hálózati Kft. jóváhagyta.   
 



 

Határozati javaslat I. 
Kistarcsa Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján jóváhagyja és aláírja a határozat 3. számú mellékletét képező, a 
Kistarcsa külterület 0249/16 hrsz.-ú ingatlanra (36 m2 területre) vonatkozó, ELMŰ 
Hálózati Kft.-vel megkötendő, 6.200,- Ft+ ÁFA kártalanítási összeget tartalmazó 
kártalanítási megállapodást. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Juhász István, polgármester 
 

Határozati javaslat II. 
Kistarcsa Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján jóváhagyja és aláírja a határozat 4. számú mellékletét képező, a 
Kistarcsa belterület 6092 hrsz.-ú ingatlanra (84 m2 területre) vonatkozó, ELMŰ Hálózati 
Kft.-vel megkötendő, 33.200,- Ft+ ÁFA kártalanítási összeget tartalmazó kártalanítási 
megállapodást. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Juhász István, polgármester 
 
 
II. Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 53/2012. (XII. 20). számú önkormányzati rendelet módosítása a 
polgármesteri hatáskörök kiterjesztése érdekében 
 
Tekintettel arra, hogy nagyobb számban fordul elő, hogy az ELMŰ Hálózati Kft., mint hálózati 
engedélyes önkormányzati tulajdonú ingatlanokon vezetékeket fektet le lakossági, vagy üzleti 
célú fejlesztések megvalósíthatósága érdekében, amely esetekben a kártalanítási megállapodás 
megkötése és a kártalanítási összeg megfizetése a vonatkozó jogszabályok szerint a kapcsolódó 
engedélyezési eljárás és a kivitelezés lebonyolíthatóságának előfeltétele, ezért javasolt 
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 53/2012. (XII. 20). számú önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: SZMSZ) a 
polgármesterre átruházni azt a hatáskört, hogy az ELMŰ Hálózati Kft., mint hálózati 
engedélyes által az Önkormányzat tulajdonában álló közterületi, vagy egyéb ingatlanokra 
létesítendő vezetékek kapcsán a vezetékjog létesítésére/használati jog érvényesítésére, valamint 
a jogszabályok alapján a hálózati engedélyes által megfizetendő kártalanításra vonatkozó 
megállapodás megkötésével kapcsolatban eljárjon. A polgármesteri hatáskör fentiek szerinti 
kiegészítése esetén a vezetéklétesítésekkel kapcsolatos eljárások egyszerűbbé és gyorsabbá 
válnának, amely a fejlesztők érdekeit is szolgálná.   
 
A hatáskör átruházhatósága érdekében szükséges meghatározni azt az érvényesítésre kerülő 
kártalanítási összeget is, amely a jövőbeni eljárások során alkalmazásra kerülhet.  
 
A hálózati engedélyes által fizetendő kártalanítás összegét kárszakértői vélemény rendelkezésre 
állásának hiányában külterületi ingatlan esetében 350,- Ft/m2, míg belterületi ingatlan 
esetében 500,- Ft/m2 összegben javaslom meghatározni a már rendelkezésre álló kárszakértői 
vélemények adatait figyelembe véve.  



 

 
Amennyiben rendelkezésre áll kárszakértői vélemény, abban az esetben a kártalanítás 
összegét a szakértő által megállapított összegben javasolt megállapítani.  
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a szerint a jogszabály előkészítőjének 
előzetes hatásvizsgálatot kell készítenie, fel kell mérnie a szabályozás várható 
következményeit.  
 

„17.§ (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell 
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 
ab) környezeti és egészségi következményeit, 
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményeit, és 
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételeket.” 
 

I. Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: 
Nincsenek. 
 
II. Várható környezeti hatások, egészségi következmények: 
Nincsenek. 
 
III. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
A rendelet módosítása adminisztrációs nehézséget nem okoz. 
 
IV. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 
A rendelet módosításának hiányában az ELMŰ Hálózati Kft., mint hálózati engedélyes által az 
Önkormányzat tulajdonában álló közterületi és egyéb ingatlanokon létesítendő vezetékek 
kapcsán a vezeték jog /használati jog érvényesítésére, a kártalanítási összeg megállapítására 
vonatkozó megállapodások megkötéséhez minden esetben a Képviselő-testület döntésére lenne 
szükség. A vezeték létesítési eljárások gyorsíthatósága érdekében javasolt az ezzel kapcsolatos 
eljárási és döntési jogot a polgármesterre átruházni. 
 
V. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
Rendelkezésre állnak. 
 
 
Rendeletalkotás! 
Kistarcsa Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján megalkotja Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2012. (XII.20.) számú önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló ……../2020. (XI. …… .) önkormányzati rendeletet. 
 
Kistarcsa, 2020. november 12. 
 Juhász István 
 polgármester 


