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Tisztelt Képviselő-testület!

A Csepel-szigeti Gerinc út kialakításának részeként a volt Csepel Művek
gyárterületen lévő 210146/30 hrsz-ú Mag utcai ingatlanból lejegyzett és a
Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata tulajdonába került (a földhivatali
nyilvántartásba bejegyezve 1999. 05.19) ingatlan egy részének kártalanítási
ügyében hatósági eljárás van folyamatban.
Az ingatlan három volt tulajdonosa közül kettő, nevezetesen az OLAJ-NÍVÓ
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. jogutódja a ZV-VIKER Kereskedelmi Zrt.,
valamint a Cereol
Befektetési Kft. jogutódja, a Komplex 2002. Kft.
vonatkozásában már a kártalanítási összeg megállapításra, és 2008. évben
kifizetésre került.
Jelenleg, a harmadik cég, a KAZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részére járó
kártanítási összeg megállapítása van folyamatban. A Kft. jogorvoslati
indítványai következtében a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási
Hivatal által kijelölt Budapest XX. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri
Hivatala Építésügyi Osztálya 2008. okt.10-én határozatot hozott. A hatósági
határozatban a jogosult KAZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részére
17.956.864,- Ft + ÁFA /azaz a teljes összeget kerekítve/ 21.548.000,- Ft
kártalanítási összeg megfizetésére kötelezte Önkormányzatunkat.
A kártalanítási összeg kifizetése a határozat jogerőre emelkedésével azonnal
esedékessé válik.
Tekintettel a hatósági határozat kötelező jellegére, valamint arra, hogy a
költségvetésben ez az összeg nem szerepel, ezért kérem a Képviselő-testületet,
hogy biztosítsa az összeg fedezetét.
Budapest, 2008. október 22.

Orosz Ferenc
alpolgármester

Határozati javaslat:
Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Ép-35122/7/2008. sz., a Budapest, XXI. ker. Mag u. (210146/30 hrsz.)
közterület kialakítása miatti kártalanítás ügyében született hatósági határozat
jogerőre emelkedését követően a megállapított kártalanítási összeg kifizetését
elrendeli. Az összeg fedezeteként a 95.398 eFt 2003. évi iparűzési adó
elszámolásból származó többletbevételt jelöli meg.
Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: a határozat jogerőre emelkedésével azonnal.
Felelős: Tóth Mihály polgármester
végrehajtásért: Halmos Istvánné városgazdálkodási ágazatvezető

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők minősített többségű támogató
szavazata szükséges.

Mellékletek:
l. sz. melléklet: Előterjesztés egyeztetése
2. sz. melléklet: Ép-35122/7/2008. sz. határozat

l. számú melléklet:
l. Az előterjesztés egyeztetve: Baksa Lajos mb. városépítési irodavezetővel
Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok az alábbiak:
„Az előterjesztés szövegével egyetértek.”

Budapest, 2008. október 29.
Baksa Lajos sk.
mb.városépítési irodavezető
2. Az előterjesztés egyeztetve: Halmos Istvánné városgazdálkodási ágazatvezetővel
Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok az alábbiak:
---

Budapest, 2008. október

Halmos Istvánné sk.
városgazdálkodási ágazatvezető
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Ugyiratszam: Ep-35122/7/2008
tlgyintezo: Bognar Ildik6 /Hne
Targy: Bp. XXI. ker. Mag utca
(210146/30) hrsz. koztertilet
kialakitasa miatti kartalanitas

HATAROZAT

Bp. XXI. ker. Mag utca (210146/30) hrsz-u Bp. XXI. ker. Csepel
Onkormanyzata tulajdonaban lev6 foldreszlet 243 m2 foldtertiletert es
a
raj ta
lev6
felepi tmenyert
j ar6
kartalani tasi
osszeget
az
Engelbrecht
J6zsef
okleveles
ingatlangazdalkod6
igazsagugyi
ingatlanforgalmi szakert6 altaI 2008. szeptember 21-en keszitett
kartalanitasi szakert6i feltilvizsgalata alapjan 17.956.864 Ft + AFA,
azaz
Tizenhetmilli6-kilencszaz-otvenhatezer-nyolcszazhatvannegy
Forint + AFA-ban, azaz a teljes kartalanitasi osszeget (AFA-val
novelt brutt6
erteket)
kerekitve
21.548.000
Ft,
azaz
Huszonegymilli6-otszaznegyvennyolcezerForintban allapitom meg.
Budapest Fovaros XXI. ker. Csepel
egyosszegben koteles megfizetni KAZ
(Bp.
XI.
Karinthy
Frigyes
u.
hat6sagomnal haladektalanul igazolni

Onkormanyzata a fenti osszeget
Kereskedelmi es Szolgaltat6 Kft
2.)
reszere,
melynek
tenyet
koteles.

A kifizetes hatarozatom jogerore -emelkedesevel
valasakor esedekes.

es

vegrehajthat6va

E hatarozat ellen a kezhezvetelt61 szamitott 15 napon beltil a
Kozep-magyarorszagi Regionalis Kozigazgatasi Hivatalhoz cimzett, de
hat6sagomnal benylijtand6 30.000.- Ft illetekbelyeggel ellatott
fellebbezessel lehet elni.
I NOOK 0 LAS
A
Kozep-magyarorszagi
Regionalis
Kozigazgatasi
Hivatal
P-51
4319/2008. sz. hatarozataval Budapest F6varos XXI. kertilet Csepel
Onkormanyzata Polgarmesteri 'Hivatal Igazgatasi A.gazat Varosepi tesi
Iroda
Epiteshat6sagi Csoportja II-4628-5/2008. sz. hatarozatat
megsemmisitette es a P-51-4319/2008-I. szamu vegzesevel Budapest
F6varos XXI. ker. Csepel Onkormtmyzatanak Jegyz6j et kizarta az tigy
intezeseb61 es Budapest F6varos XX. ker. Onkormanyzatanak Jegyz6jet
jelolte ki az uj eljaras lefolytatasara.
Az uj eljarast 2008. julius 8-an meginditottam.

2

Budapest F6varos XXI. ker. Csepel Onkormanyzatanak Varosepitesi
Irodaja a 11-1039/1999. (05.19.) sz. hatarozataval engedelyezte a T
63835 sz. val tozasi vazraj zot, a F6varosi Kertiletek Foldhivatala a
157125/1/2001/01.06.19.
hatarozataval
azt
atvezette,
vagyis
letrehozta a (210146/30) hrsz-u Budapest F6varos XXI. ker. Csepel
Onkormanyzata tulajdonaba kertilt foldreszletet.
A
lejegyzessel
erintett
3
tulajdonos
kozlil
2
tulajdonos
kartalanitasa tigyeben joger6s kartalanitasi hatarozat sZliletett.
Jelen eljarasom a KAZ Kft kartalanitasara iranyul; a P-51-4319/2008.
szamu II. foku hatarozat indoklasa szerint a koztertilet kialakitasa
utlejegyzesi eljarasban tortent, ezert az ut61agos kartalanitasi
eljarasra is mar csak ebben az eljarasban kertilhet sot.
A KAZ Kereskedelmi es Szolgaltat6 Kft tulajdoni hanyada alapjan
kiszamitott 405 m2 -b6l 243 m2 -t utlejegyzessel a (211046/30) hrsz-u
ingatlanhoz csatoltak, a
megmarad6 202
m2 tulajdonresz maradt a
211046/29 hrsz-u ingatlanban. A kialakult telekhatar metszi az ott
lev6 KAZ Kft, mint tulajdonos altal mukodtetett tizemanyagtolt6
allomast.
A tertilet lejegyzese miatt a KAZ Kft-t kartalanitas illeti meg.
A 2008. augusztus 4-en kelt felhivasomra Budapest F6varos XXI. ker.
Csepel
Onkormanyzata
arr6l
nyilatkozott,
hogy
a
KAZ
Kft
kartalanitasara megallapodas nem jott letre es targyalasok sem
folynak az ligyben.

KAZ Kft a 2008.

augusztus 4-en kelt felhivasomra a kartalanitasi
osszeg megallapi tasa erdekeben bekert dokumentumokat nem csatol ta
be.
Targyi
ligyben
felkertem
Engelbrecht
J6zsef
okleveles
ingatlangazdalkod6 igazsagugyi ingatlanforgalmi szakert6t, hogy a
2007.
okt6ber 11-en kelt ingatlanforgalmi szakert6i velemenyt
aktualizalja, illetve egeszitse
ki az eljarasom meginditasakor
hatalyos,
a
kisajatitasr6l
sz6l6,
2007.
evi
CXXIII.
tv.
kartalanitasi szabalyainak megfele16en.
Engelbrecht J6zsef 2008. szeptember 23-an benyu.jtotta hat6sagomhoz a
Kft kartalanitasar6l sz6l6 ingatlanforgalmi szakert6i fellil
vizsgalatot.

KAZ

A
szakert6i feliil vizsgalataban foglaltakat elfogadtam es a 3.5
fejezete alapjan a teljes kartalanitasi
osszeget 17.956.864 Ft +
AFA-ban:
brutt6 21.548.237~ kerekitve 21.548.000 Ft-ban,
azaz
Huszonegymilli6-otszaznegyvennyolcezer Ft-ban allapitottam meg.
Az 1997. evi LXXVIII. tv. 27. §. (3) bekezdese, valamint a 2007. eVl
CXXIII. tv. 9-21. § alapjan a rendelkez6 reszben foglaltak szerin
hataroztam.

3

Eljarasomat a 343/2006. (XrI.23.) Korm. rendelet 1. §. (1) bek. a)
pontjaban megallapitott hataskoromben es a 2004. evi CXL. tv. 43. §.
(4) bekezdeseben foglalt illetekessegem alapjan folytattam Ie.
A fellebbezes lehetoseget a 2004. evi CXL tv. 98.
bekezdese alapjan biztositottam.

§

(1) es 99.

§

Bud a p e s t, 2008. oktober 10.

Pesterzsebet (?nkormanyzata
Jegyzoje neveben eljaro:

Baranyai Klara s.k.
osztalyvezeto
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