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Tárgy: Javaslat a Bp. XX. 170008 hrsz.
alatti  ingatlan részbeni igénybevételével
kapcsolatos  ismételt  döntés
meghozatalára

Tisztelt Képviselő-testület!

A  „Gubacsi-híd  átépítése,  csepeli  Szabadkikötő  vasúti  kapcsolatának,  valamint  a  Corvin
csomópontnak a fejlesztése” projekt kapcsán a NIF Zrt.  beruházó megbízott  ügyvédje,  dr.
Krivik  Gábor  megkeresése  alapján  a  T.  Képviselő-testület  az  előterjesztés  1.  sz.
mellékleteként csatolt 316/2021. (XII.02.) Ök. számú határozatával döntött az Önkormányzat
kizárólagos tulajdonában lévő 170008 hrsz. alatti ingatlan részbeni igénybevételéről, valamint
a területre történő belépéshez, rálépéshez és ott munkálatok végzéséhez szükséges tulajdonosi
hozzájárulás megadásáról azzal a feltétellel, hogy

- a NIF Zrt.  a kialakításra  kerülő 170008/1 hrsz.  alatti  ingatlan  értékbecslés szerinti
értékét, 45.300.000 Ft + áfa összeget az Önkormányzat részére megfizet, és

- a  292/2021.  (X.28.)  Ök.  sz.  határozat  szerinti  tartalommal  jóváhagyott
településrendezési és településtervezési szerződést a felek aláírják. 

A fent hivatkozott településrendezési és településtervezési szerződés aláírása időközben a T.
Képviselő-testület  határozatában  meghatározott  tartalommal,  2021.  december  15.  napján
megtörtént, a NIF Zrt. jogi képviselőjét a T. Képviselő-testület döntéséről tájékoztattuk. 

A határozat meghozatalát követően kapott értesítést az Önkormányzat arról, hogy Budapest
Főváros Kormányhivatala előtt a NIF Zrt. kérelmére a 170008 hrsz. alatti ingatlan részbeni
kisajátítása ügyében eljárás indult, mely eljárásban az ingatlanrész értékének meghatározása
érdekében  szakértő  kirendelésére  került  sor.  A  kirendelt  szakértő  szakvéleményét  2022.
január 10. napjáig köteles elkészíteni és a Kormányhivatal számára megküldeni. 

A  NIF  Zrt.  jogi  képviselője,  a  KRIVIK  Ügyvédi  Iroda  2021.  december  16-án  kelt,  az
előterjesztés 2. sz. mellékletét képező megkeresésében tájékoztatta Önkormányzatunkat arról,
hogy  a  Kormányhivatal  előtt  folyamatban  van  az  előzetes  igazságügyi  ingatlanforgalmi
szakértő  kirendelése  a  beruházás  nemzetgazdasági  szempontból  kiemelt  jelentőségére
tekintettel.  A  NIF  Zrt.  jogi  képviselője  tájékoztatta  Önkormányzatunkat  arról  is,  hogy  a
kirendelt  szakértő  szakvéleményében  a  kialakítandó  170008/1  hrsz.  alatti  ingatlan
vonatkozásában megállapítandó kártalanítási összeg alapján az Ügyvédi Iroda vételi ajánlattal
fogja  megkeresni  Önkormányzatunkat,  illetve  ismételten  kérte,  hogy az Önkormányzat  az
ingatlan vonatkozásában a kért területre lépési engedélyt adja meg annak érdekében, hogy a
szükséges  munkálatok  elkezdődhessenek  az  adásvételi  szerződés  megkötését,  vagy  a
kisajátítási eljárást megelőzően is a beruházás határidőben történő befejezése érdekében. 
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Fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet,  hogy döntsön a határozati javaslatban
foglaltakról. A határozati javaslatot alternatív formában készítettük elő. 

Határozati javaslat: 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy: 

I/1. hatályában fenntartja  316/2021.  (XII.02.)  Ök.  számú határozatát és  nem járul  hozzá
ahhoz, hogy a NIF Zrt. a az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő 170008. hrsz.
alatti  ingatlanon  a  Magyar  Állam  nevében  eljáró  NIF  Zrt.  építési  beruházáshoz
szükséges  munkálatokat  megkezdje  és  elvégezze,  illetve  ezen  célból  az  ingatlanra
beléphessen az ingatlan egy részének megvásárlása, vagy a kisajátítási eljárás lezárását
megelőzően.  

I/2. visszavonja 316/2021. (XII.02.) Ök. számú határozatát és 
o hozzájárul  ahhoz  ,  hogy  az  Önkormányzat  kizárólagos  tulajdonában  lévő

170008. hrsz. alatti ingatlanon a Magyar Állam nevében eljáró NIF Zrt. építési
beruházáshoz szükséges  munkálatokat  megkezdje  és  elvégezze,  illetve  ezen
célból az ingatlanra beléphessen,

o tudomásul  veszi  ,  hogy  a  létrejövő  170008/1  hrsz.  alatti  ingatlan
vonatkozásában a NIF Zrt. Budapest Főváros Kormányhivatala által előzetes
szakvélemény  készítése  érdekében  kirendelt  igazságügyi  szakértő  által
készített  szakvélemény  szerinti  kártalanítási  összeget  tartalmazó  vételi
ajánlattal  fogja  megkeresni az  ingatlan  tulajdoni  helyzetének  rendezése
érdekében.

II.   felkéri  Polgármestert,  hogy a döntésről  a  NIF Zrt.  által  megbízott  ügyvédi  irodát
tájékoztassa.

Felelős: Szabados Ákos polgármester
Határidő: 2022. január 31.

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést készítette: Kernné dr. Kulcsár Dóra városgazdálkodási osztályvezető

Az előterjesztést tárgyalja: Gazdasági Bizottság
Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság

    

Budapest, 2022. január 3.

Szabados Ákos
                                                                                                 polgármester
Melléklet: 

1. sz.: 316/2021. (XII.02.) Ök. sz. határozat
2. sz.: 2021. december 16-án kelt ismételt megkeresés
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