Tisztelt Alsónémedi Földtulajdonosok!
Néhányukat saját földtulajdonuk okán érinti, de sokakhoz eljutott információként, hogy Inárcson
napelempark építését tervezik, aminek a magasfeszültségű vezetékét az ócsai elektromos alállomásra
kötik be.
A 9,2 km hosszú vezeték nyomvonala Alsónémedi közigazgatási területét az ócsai alállomásra bekötés
előtt a csatolt térképen láthatóan kb. 320-350 méteres szakaszon érinti. Ezen vezetékszakasz építése
három, a vezeték védőtávolsága további kettő önálló helyrajzi számú szántó területet érint, melyek
tulajdonosaival az önkormányzat közbenjárására a beruházó jogi képviselője felvette a kapcsolatot a
tulajdonosi hozzájárulások feltételeinek és esetleges kárigények tisztázása céljából.
Önkormányzatunkat a vezetékjogi eljárás a légvezetékkel keresztezett külterületi utak tulajdonosa és
kezelőjeként érintette. Az engedélyezéshez szükséges tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást az utak
keresztezéséhez kiadtuk, tekintettel arra, hogy nincs jogalapunk a hozzájárulás megtagadására.
A létesítési engedélyhez kértek még jegyzői nyilatkozatot arról, hogy a tervezett beruházás a Helyi
Építési Szabályzat előírásaival nem ellentétes-e, illetve helyi védett természeti területre gyakorol-e
bármilyen hatást. A hatályos helyi rendeletek alapján a jegyzői nyilatkozattal sem állt módunkban az
Alsónémedi területek igénybevételét megakadályozni, ugyanis a létesítés nem ellentétes a hatályos
HÉSZ előírásaival, az érintett térség pedig nem szerepel a helyi természeti védelemmel érintett
földrészletek között.
Fentiekből látható, hogy az Alsónémedi közigazgatási területén haladó vezetékszakasz létesítésének
útjába Önkormányzatunknak nincs jogalapja akadályt gördíteni.
Az érintett ingatlantulajdonosok a magántulajdonuk igénybevételével kapcsolatosan – nyilvánvalóan
nem korlátlanul, hanem szintén jogszabályi keretek között – tárgyalhatnak a beruházóval az érdekeik
érvényesítése céljából, ahogyan az az Alsónémedi területek esetében meg is történt.
A beruházás tehát Alsónémedi közigazgatási területét csekély mértékben érinti és az érintett
tulajdonosok pedig érdekeik érvényesíthetősége érdekében a szükséges információkat az Alsónémedi
Polgármesteri Hivataltól megkapták.
A vezeték építése tudomásunk szerint további némedi gazdákat is érint, ám ezek a területek már nem
Alsónémedi közigazgatási területén kívül esnek (pl. Ócsa területére), igy ott Alsónémedi nem járhat el.
Egy Gazda tájékoztatásából tudjuk, hogy a beruházással érintett földterületek tulajdonosainak,
használónak nagyobb csoportja megbízást adott jogi képviselő részére érdekeik érvényesítésére.
Amennyiben további igényük lenne segítségre és úgy ítélik meg , hogy a hivatal ebben tud tenni , akkor
ezt jelezzék.
A beruházó(k) jogi képviselője:
Gyepes Ügyvédi Iroda, dr. Gyepes Krisztina ügyvéd 1123 Budapest, Greguss u. 7. 3/1. tel.: 0630/7486069, e-mail: dr.krisztina.gyepes@t-online.hu
Tájékoztatásul közlünk ebben a tárgyban az Ócsai honlapon megjelent két újságcikket
(https://ocsa.hu/ocsai-kisbiro ), továbbá Bukodi Károly úr, Ócsa polgármestere ezzel kapcsolatosan
feltett kérdésre adott válaszát. Reméljük ezen információkkal is segíthetjük gazdáink
érdekérvényesítéseit.
Polgármesteri Hivatal

