Iktató szám: 234/2013.
Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-ei ülésére

Tárgy:

Előterjesztés a Budapest IX. kerület területét érintő 3-as villamos vonal
fejlesztéséhez kapcsolódó közművezetékek kártalanítási díjának elengedésére

Előterjesztő:

dr. Bácskai János polgármester

Készítette:

Vagyonkezelési, Városüzemeltetési és Felújítási Iroda
Madár Éva mb. irodavezető

Előzetesen tárgyalja:

Gazdasági Bizottság 2013. december 11.

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Vabrik Györgyi s.k.

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:
Rendelet
Határozat

A döntéshez egyszerű
minősített

X

normatív
hatósági
egyéb

X

többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:
igen
nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

X

X

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTER

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest Közlekedési Központ Zrt. Stratégia, Fejlesztés és Beruházási Divízió kérelmet nyújtott be, a 3-as villamos
vonal fejlesztéséhez tartozó közművezetékek létesítésével kapcsolatos kártalanítási díj elengedésére vonatkozóan (1. sz.
melléklet). Levelükben jelezték, hogy a kártalanítási díj kifizetése a beruházást gazdaságilag ellehetetlenítené.
A 3-as vonal fejlesztése során: új csapadékvíz csatorna 498 m2 területen épül
új közvilágítás 23,5 m2 területen létesül
új peronberendezések energia ellátása 1004 m2 terület készül és
új villamos vontatási kábelfektetéshez 4.054,5 m2 terület igénybevétel szükséges.
A 3-as villamos fejlesztésével kapcsolatban összesen 5.580 m2 terület igénybe vételére van szükség.
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 21/2012. (VI.12.) sz. rendelet 13. § (7) bekezdés c/. pontja alapján a kártalanítás mértéke 1270,-Ft/m2.
A 3-as villamos teljes beruházásához tartozó új közművezetékekre vonatkozó kártalanítási díj, összesen: 5580*1270=
7.086.600,-Ft.
Az Önkormányzatot megillető követelés elengedésére, mérséklésére, tekintettel a fenti összeg mértékére, a már
hivatkozott rendelet 11. § (1) bekezdés c/ pontja alapján, a Képviselő-testület minősített többséggel jogosult dönteni.
A hivatkozott rendelet 11. § (3) bekezdése alapján az önkormányzatot megillető követelés mérséklésére, elengedésére
akkor van lehetőség, ha a teljesítés a kötelezett gazdasági tevékenységét ellehetetlenítené.
Fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a kérelemmel kapcsolatban döntését meghozni szíveskedjen.
Budapest, 2013. november 8.

dr. Bácskai János s.k.
polgármester
Melléklet: BKK Zrt. kérelme
A/ Határozati Javaslat:
A Képviselőt-testület a 3-as villamos teljes beruházásához tartozó új közművezetékekre vonatkozó, az önkormányzatot
megillető kártalanítás összegét 7.086.600,-Ft-ot elengedi.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
Határidő: 30 nap
B/ Határozati Javaslat:
A Képviselőt-testület a 3-as villamos teljes beruházásához tartozó új közművezetékekre vonatkozó, az önkormányzatot
megillető kártalanítás összegét 7.086.600,-Ft-ot nem engedi el.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
Határidő: 30 nap
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