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Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté polgáľmesteľ

A képviselő-testiileti ülés időpontj a:2016. szeptembeľ 08.
. sz. napirend
Tárgy: Javaslat az Auróľa utcai rendelőintézet telelĺ*rataľľendezésévelkapcsolatos
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Tisztelt Képviselő-testület!

L

Tényállás és diintés taľtalmának ľészletesĺsmeľtetése

A

Képviselő-testiilet a 25812013. NI.27.) szźmÚ hatźrozatÁban dönt<jtt arľó|, hory a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség által kiírt KMOP-4.3.2/A.13 kódsaímú páiyázaton indul, az Auróra utcai
rendelőintézet felújításáva| a magasabb szinttÍ egészségiiryiel|áüás megteľemtése céljából. Az
Önkoľmĺányzat f013. decembeľ 20-źn megkötötte a Támogatási Szeľződést 970 000 000,-Ft
összköltségge| a Nemzeti Fej|esztési Ügynökség, mint tĺámogató képviseletében eljáró ESZA
Táľsadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft..vel, mint közreműködő szęrvezette|. A teljes épiiletre
vonatkozó hasznźt|atba vételi engedélý az onkoľmányzat 2016. május 5-én szeręzte meg. A KMOP4.3.2/A-13-2013.0001 azonosító szźmű pľojekt 2016. július 9-én |ezttru|t, a fenntaľtási időszak
megkezdődött'

Jelenleg az Aurőra utcai ľendelőintézet ftildhivatali'alaptérképen jelölt telekhattra nem egyezik a
meglévő kerítés vonalával. A Józsefoáros Kerĺi|eti EpítésiSzabéiyzatáttól szóló 66/2007 (XII. 12.)
önkormányzati rendelet mellékletét képező kerĺ'ileti szabźiyozási teľv a keľítésmentén szabźúyozási
vonalat ír elő. A ľendelőintézet 35037 hrsz.-ú telke és a Déri Miksa u. (35035/1) hrsz..ú közteriileti
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telkének telekhatáľ rendezéséve| a szabá|yozĺsi teľvben előírtak keľülnének végľehajĺĺsľa.
Mindkét
telek önkormányzati tulajdonban van. A telekhaüĺr rendezés lefolytatásához (véůtozátsi vázĺajz
elkészítése,ftjldhivatali telekalakítĺási eljárĺás lefolytaúása) szĺikséges geodéta beszeľzése.

u. A beteľjesztés ĺndoka
A projekt |ezźrása utan szükséges az Auróra
ľendezése.

ilI.

utcai ľendelőintézet

jelenlegi telekviszonyainak

A dłintéscéIja, pénzĺiryĺhatása

A

döntés' cé|ja a ľendelőintézet jelen|egi ľendezetlen telekviszonyainak megoldása a Józsefuáros
Keľiileti Epítési Szabáúyzatźlról szóló 66/2007. (XII. l2.) önkormányzati rendelet mellékletét képezÍ5
kerületi szabá|y ozźsi terv szerint.

A

geodéta beszerzéséhez szükséges nettó 150.000,-Ft pénziigyi fedezete ľendelkezésreéil, a20|6. évi
költségvetésben a 1l502 címen.

Iv.

Jogszabályĺ kiĺrnyezet

A Képviselő-testülęt hatásköre a Magyarország helyi önkoľmĺányzataiľő| szó|ő 2011. évi CL)(XXIX.
töľvény (a továbbiakban: Möw.) 41. $ (3) bekezdésén, illetve a I07. $-án alapul.

Az Mötv.41. $ (3)

bekezdése alapjĺán onkoľmanyzati döntést a képviselő-testület, a helyi
népszavazźts,a képviselő.testiilet felhatalmazása a|apjźn a képviselő-testület bizotĺsága, a
részönkoľmźnyzat testĹilete, a taľsulása, a polgĺĺľmesteľ,továbbá a jegyzőhozhat.
107. $-a szerint a helyi önkoľmĺányzatot . tĺirvényben meghatáÍozott eltéľésekkelmegilletik mindazok a jogok és teľhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a fulajdonost

Az Mötv.

megilletik, teľhelik'
renđelkezik.

A

tulajdonost megillető jogok gyakoľlásĺáľól a képviselő-testület

A telekalakítást a telekalakításľól szóló 85/2000. (xI. 8.) FVM rendelet szabźiyozza.
Kéremaza|źtbbihatfu ozati javaslatelfogadását.

H.ł.ľÁnozĺ'TIJAvASLAT

A Képviselő.testtilet úgy dönt, hogy:

1.

hozzńjáru| a 35037 hrsz..ú telek (Auľóľa utcai ľendelőintézet) és a DéľiMiksa u.

(35035/1) hľsz..úközteľiileti telkének a Józsefváľos Keľületĺ EpítésiSzabáůyzatáľóI szó|ó
6612007. (XII. 12.) iinkoľmányzati ľende|et mellékletétképező keľĺileti szabályozási terv

szeľinti telekhatár ľendezéséhez.
Fe|elös: polgrármesteľ

Határidő: 2016. szeptember 08.

2.

felkéľi a polgáľmesteľt a telekalakítási e|jáľĺĺsés a bozzń kapcsolódó beszeľzésĺeljáľás
lefolytatásáľa, valamint felkéľia polgáľmestert az ehhez kapcsolódó dokumentumok
aláíľásáľa.
Felęlős:

polgármeste,

,

Határidő: 2016. szeptember 30.

A

dłintésvégľehajtását végző szervezetĺ erység: Polgármesteri Kabinet, Gazdĺílkodĺási
Ügyosĺály
Budapest, 20t6. augusztus 29.

Törvényességi ellenőľzés:
Danada.Rimán Edina

jegyző

nevében és megbízásából
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Nyomtatás

Minerva Térinformatikai Rendszer
Budapest Fóváros V|ll. kerii|et JÓzsefuárosi onkormányzata

Méretarány:1000

A térképtájékoztatÓ je||egú, máso|ata semmi|yen hivata|os e$árásban nem haszná|hatÓ

fe||

Kész |t az

á||ami a|apadatok fe|haszná|ásáva|.

Engedé|y száma:

Budapest, 2016 jtilius 19
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Nyorntđás

2016.07. 19.

nerva Térinformatikai Rendszeľ
Bu dapest Fóváros Vl l l. kerii let J Ózsefvárosi

Mi

onkoľmányzata

Méretarány:1000

AtérképtájékoztatÓ je||egri, máso|ata semmi|yen hivata|os eljárásban nem haszná|hatÓ

fe|!

Készu|taz á||ami aIapadatok fe|haszná|ásáva|.

Engedé|y száma:

Budapest, 2016 jrilius 19
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