
BUDAPEST FŐVÁROS XVL KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 
POLGÁRMESTERE 

Készült a 2016. május 11. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. 
Készítette: Kaczur Ilona intézményfejlesztési irodavezető 

Tárgy: Javaslat transzformátor áthelyezésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest XVI. kerület, 
Metró u. 3-7. sz. alatti Sashalmi Tanoda Általános Iskola ingatlanán meglévő 12505/10 számú 
10/04 kV-os hálózat és transzformátor állomás elbontását, és az ingatlanon belül más helyen, 
korszerű új transzformátor kiépítését tervezi 2017. év folyamán. A meglévő transzformátor 
elbontását, az iskola tornatermének utcafront felőli területére tervezett bővítése teszi szüksé
gessé. 

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában van a Budapest XVI. kerület 
100957 hrsz-ú földrészlet (kivett általános iskola), természetben Budapest XVI. kerület Metró 
u. 3-7. sz., melynek részét képezi 91 m^ alapterülettel nyilvántartott transzformátor állomás, 
illetve annak építménye, amely korlátozottan forgalomképes vagyon. (2. számú melléklet) 
A felépítményről elmondható, hogy funkcióját tekintve technikai jellegű építmény, környezet 
idegen az iskola területén. 

A Budapesti Elektromos Művek Zrt. (1132 Budapest, Váci út 72-74.; a továbbiakban ELMŰ 
Zrt.) javára az ingatlan 91 m^-ére használati jog került bejegyzésre. A használati jog bejegyzé
sének alapja a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat és az ELMŰ Zrt. között 2004. 
október 25. napján létrejött Szerződés. (3. számú melléklet) 
Az ELMŰ Zrt. az ingatlanrészt határozatlan időtartamra, a transzformátorállomás fennmara
dásáig villamos energia közszolgáltatás céljából használatba vette. Tekintettel arra, hogy az 
ingatlan önkormányzati tulajdonban van, az ELMŰ Zrt. az ingatlanrész használatáért 3.000. 
Ft/m'^/év + ÁFA használati díjat fizet 2004. január 1. napjától, amelynek a Szerződés 4. pontja 
szerinti éves KSH által kiadott fogyasztói inflációs árindex mértékével emelt értéke 2016. 
évben 4.755,- Ft/m^/év +ÁFA. 

A transzformátor állomás elbontásának és az új, korszerű transzformátor kiépítésének előre
láthatóan a várható költsége (amely a transzformátor állomás épületének bontását is tartal
mazza) bruttó 17.000.000.-Ft. 
Az ELMŰ Zrt. által üzemeltetett és fenntartott transzformátor állomás helyét a 100957 hrsz-ú 
ingatlan változási vázrajza tartalmazza (1. számú melléklet), mely a tervek szerint az ingatla
non belül a főbejárati kapu jobb oldalán kerülne elhelyezésre. A villamos energiáról szóló 
2007. évi LXXXVI. törvény (továbbiakban: Vet.) 123. § (1) és (3a) bekezdései szerint: 

„ (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. 

A Vet. 127. § (1)(2) és (4) bekezdése értelmében: 



„(1) A hálózati engedélyes idegen ingatlanon közcélú hálózathoz tartozó, nem tartószer
kezeten elhelyezett, külön jogszabályban meghatározott átalakító- és kapcsoló-berendezés 
építésére a használati jog birtokában kérheti a Hatóságtól az építési engedély megadását. 

(2) A használati jog az idegen ingatlan tulajdonosával kötött megállapodás alapján kelet
kezik. A használati jog alapítására egyebekben a Ptk. rendelkezései az irányadók. 

(4) Közterületen elhelyezett, az (1) bekezdés szerinti átalakító- és kapcsoló-berendezésre 
használati jogot nem kell alapítani. Az ilyen terület igénybevételére az érintetteknek megál
lapodást kell kötni." 

A Vet. 128. § (1) bekezdése szerint: 
„ (1) A megállapodáson alapuló használati jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzé

sét a megállapodás alapján a hálózati engedélyes köteles kérni. „ 

A jogszabály értelmében tehát a közcélú használatra igénybevett területre megállapodást 
kell kötnie az Önkormányzatnak az ELMŰ Zrt.-vel. Az új, 2017. évben megépítendő 
transzformátor állomás működtetése igényli a 100957 hrsz-ú földrészlet részleges használa
tát, így erre vonatkozóan használati szerződés megkötése szükséges. 

Fentiekre tekintettel az alábbi kérdésekben szükséges döntés meghozatala: 

- a jelenleg hatályban lévő, Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat és az ELMŰ 
Zrt. között 2004. október 25. napján létrejött szerződés (amely használati jogot biztosí
tott az ELMŰ Zrt. javára) közös megegyezéssel történő megszüntetése és ezzel egyi
dejűleg új terület használati szerződés megkötése használati díj megfizetése mellett, 
amelynek összege 2016. évben 4.755,- Ft/m'^/év +ÁFA, valamint a transzformátor ál
lomás tényleges áthelyezését követően a tényleges használati- és vezetékjog mértéké
nek ingatlan nyilvántartásba történő bejegyzése; 

- a 100957 hrsz-ú ingatlanon meglévő transzformátor állomás épület elbontásának jóvá
hagyása. 

- Tekintettel arra, hogy nevezett transzformátorháznak az ELMŰ Zrt. általi bérlése tár
gyában a Képviselő-testület döntött 433/2004. (VI. 8.) határozatával (4. számú Mel
léklet), valamint az Önkormányzat vagyonáról és a tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló 24/2009. (VI. 25.) önkormányzati rendelet 16. § (3) bekezdésére, amely szerint a 
korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak elidegenítéséről, megterheléséről, gazda
sági társaságba, nonprofit társaságba, egyesületbe történő beviteléről, illetve egyéb 
módon történő hasznosításáról - a (4) és (10) bekezdésekben valamint a 19. §-ban és a 
22. § (5)-(8) bekezdésében, valamint a 26-26/B. §-ban foglaltak kivételével - értékha
tártól függetlenül a Képviselő-testület dönt, ezért a Szerződés megszüntetésével és új 
terület használati szerződés létrehozásával, valamint a használati- és vezetékjog mér
tékének megfelelő ingatlan-nyilvántartási bejegyzési engedélyének megadásával kap
csolatosan is szükséges a Képviselő-testület jóváhagyása. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés tárgyában dönteni szíveskedjen! 

Határozati javaslat: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő
testülete úgy dönt, hogy a jelenleg hatályban lévő, Budapest Fő
város XVI. kerületi Önkormányzat és az ELMŰ Zrt. között 2004. 
október 25. napján létrejött, a Budapesti00957 hrsz-ú földrészle
ten lévő transzformátor állomás használatára vonatkozó Szerző-
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dés (amely használati jogot biztosít az ELMŰ Zrt. javára) közös 
megegyezéssel történő megszüntetését kezdeményezi azzal, hogy 
az ELMŰ Zrt. vállalja az ingatlanra bejegyzett használati és veze
tékjogának törlését. 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a szerződés megszün
tetésére, egyidejűleg új használati szerződés megkötésére 4.755,-
Ft/m^/év +ÁFA használati díj megfizetése feltétellel, valamint az 
új transzformátor állomás elhelyezését követően a használati- és 
vezetékjog mértékének megfelelő ingatlan-nyilvántartási bejegy
zési engedély megadására. 
A Képviselő-testület hozzájárul továbbá a 100957 hrsz-ú ingatla
non meglévő transzformátor állomás építmény elbontásához, és 
ugyanezen ingatlan más területén új transzformátor állomás elhe
lyezéséhez. 

Határidő: 2017. május 30. 
Felelős: Kovács Péter polgármester 
(Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel) 

Kovács Péter 
polgármester 

Lqtjam: 

Ancsinxászló 
jegyző 

Tárgyalja: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 
Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság 

Az előterjesztés mellékletét képezi: 
1. sz. melléklet: Budapest XVI. kerület Metró u. 3-7. sz. alatti ingatlan változási vázrajz 
2. sz. melléklet: HRSZ: 100597 ingatlan tulajdoni lap másolat 
3. sz. melléklet: ELMŰ és Önkormányzat közötti Szerződés 
4. sz. melléklet: 433/2004. (VI. 8.) Kt. határozat 







XVI . kar , Poigafniisste;i Hivaía? 

SZERZŐDÉ 

a Budapest XVI. kerület, Metró utca 3. szám alatt lévő, 2505/10 nyilvántartási számú 
villamosműhőz tartozó átalakító- és kapcsolóberendezés elhelyezését szolgáló közérde

kű használati jog létesítésére 

Szerződő felek: 

egyrészről: BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 
székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43. 
adószám: 15516006-2-42 
mint használatba adó, (továbbiakban: Használatba adó), 

másrészről a Budapesti Elektromos Művek Rt (1132 Budapest, Váci út 72-74., adó
szám: 10768033-2-44, törzsszám: 10768033, cégbírósági bejegyzés szám: 01-10-
041827), mint engedélyes (továbbiakban: Engedélyes): 

1. A Használatba adó közcélú villamosműhöz tartozó átalakító- és kapcsoló
berendezés elhelyezése céljából az Engedélyes részére használati Jogot biztosít a 
Budapest XVI. kerület. Metró u. 3. szám alatt lévő, az ingatlan-nyilvántartásban 
100957 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan 91 m^ alapterületű transzformátorállomás 
rendeltetésű részén. 

2. Az Engedélyes az 1. pontban körülírt ingatlanrészt a Jelenlegi, megtekintett állapot
ban határozatlan időtartamra, a transzformátorállomás fennmaradásáig villamos 
energia közszolgáltatás céljából használatba veszi. 

3. A Használatba adó kijelenti, és igazolja, hogy Jelen szerződés tárgyát képező ingatlannak 
az ingatlan-nyilvántartás szerint tulajdonosa és így az Ingatlan használatba adására Jo
gosult. A használati Joggal érintett ingatlanrészen ezen kívül másnak a használati Jog 
gyakorlását kizáró, illetve korlátozó Jogosultsága nem áll fenn. 

4. Az Engedélyes az ingatlanrész használati díjaként 2004. év január hó 1. napjától 
kezdődően 273.000.-Ft/év + ÁFA, azaz Kétszázhetvenháromezer Ft/év + ÁFA 
használati díjat fizet a Használatba adó által „a számvitelről" szóló 2000. évi C. tör-

... vény, valamint „az általános forgalmi adóról" szóló 1992. évi LXXIV. törvény előírá-
'^/^^nak megfelelően kiállított számla alapján. 

^érződő felek megállapodnak abban, hogy az így meghatározott használati díjat a 
szerződéskötés évét kővető minden naptári évben a KSH által kiadott fogyasztói inf-
/ |eps árindex mértékével külön megállapodás nélkül megnövelik. 

Medveczky Tünde 
osztályvezető 
Adóosztály 

Acs Judli 
műszaki e iőat íó 

!"BaHangazdálkodásJ teriíi 



Az éves használati díjat - a szerződéskötés évét követően - az Engedélyes a KSH 
által kiadott évenkénti fogyasztói inflációs árindex közzététele után egy összegben 
fizeti meg. 

A felek megállapodnak abban, hogy az elszámolási időszak egy év (01.01-től 12.31-
ig), a teljesítés időpontja a számla esedékességének napja. 

Fizetési mód: Átutalással a Használatba adó OTP Rt. pénzintézetnél vezetett 
11784009-15516006 számú bankszámlájára. 

Az Engedélyes a számla ellenértékét, annak igazolt kézhez vételétől számított 30 
naptári napon belül utalja át. (A számlát a Budapesti Elektromos Művek Rt. 1387 
Budapest, Pf. 43. címére kell megküldeni.) 

A használati díj késedelmes megfizetése esetén az Engedélyes késedelmi kamat 
megfizetésére köteles a Polgári Törvénykönyvben meghatározott mértékben. 

Az Engedélyesnek fenti összegen felül, a használati Jogviszony alapján semmilyen 
más fizetési kötelezettsége nem áll fenn. 

5. Az Engedélyes a jelen szerződéssel alapított közérdekű használati Jog bejegyzését 
köteles kérni az ingatlan-nyilvántartásba. A használati Jogot a felek az ingatlan 91 
m^-ére alapítják. Az Engedélyes számára „a villamos energiáról" szóló 2001. évi CX. 
törvény 76. §-a kőtelezően előírja azt, hogy a használati Jog ingatlan-nyilvántartásba 
való bejegyzését kérje. A Használatba adó hozzájárul, hogy Engedélyes minden to
vábbi megkérdeztetése nélkül a közérdekű használati Jogot az ingatlan
nyilvántartásba bejegyeztesse. 

^- Használatba adó a Jelen szerződés Időtartama alatt köteles biztosítani a helyiség 
rendeltetésszerű használatát. Az Engedélyes kötelezettséget vállal arra, hogy a 
Használatba adó ingatlanán elhelyezett berendezésére vonatkozó biztonsági előírá
sok betartásáról folyamatosan gondoskodik és annak üzemeltetésével, karbantartá
sával a Használatba adót a szükségesnél nagyobb mértékben nem korlátozza. A 
transzformátorállomás helyiség beltéri karbantartását az Engedélyes végzi. 

7. Az ingatlan tulajdonosának változása esetén a Használatba adó a változás napjától 
számított 30 napon belül köteles az új ingatlantulajdonos megnevezését és címét az 
Engedélyesnek bejelenteni. 

, ' ̂ >^tulajdonos változás bejelentésének elmulasztása miatt a Használatba adó az 
tv e^tjeges Jogtalanul felvett használati díjat az Engedélyesnek visszafizetni köteles. 

lwtelát'?fellÖ3fc9St,FesztyÁ.u.2 í! &'^^T%^9lyn / Medveczky Tünde Acs v'udn 
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8. Jelen szerződéssel kapcsolatos költségek, illetékek Engedélyest terhelik, a tulajdo
nosijogosultságot igazoló tulajdoni lap költségének kivételével. 

9. Jelen szerződésből származó jogviták eldöntésére felek a Pesti Központi Kerületi 
Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat. 

10. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, illetve 
„A villamos energiáról" szóló módosított 2001. évi CX. törvény és a végrehajtására 
vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

11. A felek jelen szerződést elolvasták, értelmezték és mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt aláírták. 

Budapest, 2004 oMohCT. hó . 4 S . . . nap 

Használatba adó 

FesztyÁ.u.2 
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jcgtanársűa 
•"gattenga«;á!kotíási vojroíc 

Medveczicy i u >u< 
osztályvezető 
Adóosztály 

Á c s Judit 
műszaki e i ő a d ó 

Ingat langazdálkodás i tsriiifi 



A 

BUDAPEST FŐVÁROS XVL KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 

K I V O N A T 

a 2004. június 8-án (kedden) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő
testülete 13. számú ülésén készült jegyzőkönyvből. 

NAPIREND: 19. Javaslat az ELMŰ RT tulajdonában álló trafó állomásokra 
vonatkozó bérleti szerződések létrehozására 
Előadó: Asztalos Lajos alpolgármester 

H A T Á R O Z A T : 
433/2004. (VI. 8.) Kt. A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat az 

előterjesztés 1. számú mellékletét képező megbízási 
szerződésben foglalt feltételekkel megbízza dr. Szilágyi 
György ügyvédet (1122, Budapest, Tóth Lőrinc u. 19.), hogy 
a XVI. kerület Önkormányzat tulajdonában álló területeken 
illetve épületekben elhelyezett, az ELMŰ RT tulajdonát 
képező 17 db transzformátorház és 1 db raktárhelyiség 
használatáért a Budapesti Elektromos Művek Rt-vel 
szembeni díjkövetelést érvényesítse, és peren kívüli 
eljárásban egyezséget kössön. 
A szerződés előkészítése, és elkészítése a megbízott feladata. 
A megbízási díj (maximum 1.575.000.-Ft ) a 2003 évi 
feladattal, nem terhelt pénzmaradvány terhére kerül 
kifizetésre. 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a megbízási 
szerződés aláírására, valamint a fedezet 2004 évi 
költségvetésbe történő beállítására. 

Határidő: a szerződés megkötésére 2004. június 21., a 
fedezet költségvetésbe történő beállítására a 2004 
évi köhségvetés I. számú módosítása 

Felelős: dr. Szabó Lajos Mátyás polgármester 

(19 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

kmf. 

dr. Hőrich Ferenc sk. 
jegyző 

dr. Szabó Lajos Mátyás sk. 
polgármester 

A kivonat hiteléül; ; 

dr. Sukz Aadrea 
Jegyzői Kabínetvezeté 
Budapest, 2Ú16. rn^us 2. 


