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Táľry: Javaslat a VIII. keľület Józsefvaros teľületén lévő egyes MÁV teľületek átvételével

A

napirendet

nyílt iilésen kell tźrgya|ní,a hatźrozat elfogađásźúlozminősített

szav azattlbb ség szĺiksége s.
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Váľosgazdálkodási

és Pénzüryi

Humánszolgáltatási Bizottság

Bizottság vé|eményezi x

véleményezi

n

Hlatér ozati j av as|at a bizottság' szźLmáÍa:

A

Vĺĺľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja

a

Képviselő-testĹiletnek az

Tĺsztelt Képviselő.testĺilet!
Előzmények:
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testiiletet, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
měgkeľeste a VIII. keľület Jozsęfuaros onkoľmányzatźt, a terĹiletén lévő MÁV teľületek
onkoľmrányzatitulajdonbavalóźúadásaéľdekében.
A Minisztérium źúiratéhanjelezte' hogy a ľĺÁvZrt. és a Magyar Álum közötti teljes
ingatlanvagyon rendezésének előkészítésefolyamatban van' amelynek eredményeképpen a
jövőben megnyílhat a lehetőség az ingat|anok előbb állami, majd önkormányzati tulajdonba
kerĹiléséreis.

A keľĺiletben lévő ľĺÁvingatlanok üryében az a|źhbijavaslatok meľültek fel.
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JózsefoárosiPályaudvaľ

Magyarország Kormźnya a Il58l20I2. (V. 18.) Koľm. határozatźtbtn döntött a Nemzeti
Közszo|gá|ati Egyetem elhelyezéséľől,melyben Budapest VIII. kertilet, Orczy űt |. szźm
alatti ingatlan keľült kijelölésľe.

A

megnevezett beruhźnás miatt a VIII. keľületi Önkormányzat őita| eddig az orczy Parkban
kell találni. Az źúhe|yezéslohetőségéről
tĺlbb alkalommal folytak egyeztetések a Közigazgatási és lgazságügyi Minisztérium, az
éńntett Koľmánybiztosok, az MNV Zrt., aľĺÁvZrt., aBI<KZrt,a Főváľosi onkoľmányzat,
a Józsefuiĺľosi Önkorm ányzat észvételével.
mĺĺkcicltetett rekľeációs tevékenységeknek új helyet

Az

egyeńetéseken kialakult álláspont szerint az Orczy park területén folytatott rekľeációs
tevékenységek megvalósításara a Jőzsefvárosi pályauđvar10-12 hektáros területe lenne
alkalmas.

A Józsefuĺĺrosi pályauđvaľteľületénlévő ingatlanok:

HRSZ

m
l
Telekméret (m2\ luEĺoonos

Jellemző teľülethasználat

38818/30

961s

}ł4.AV Zrt

Allomás épiilęt telke

38818/43

39190

Masvar Allam

Vasúti sínpályfü

38818t42

144218

MAV Zrt

Vasúti páIy

1í

źtk' gaľazsok

38818/28

8375

lvĺĺvzĺ
ĺĺĺevzrt

38818/46

624

MAV Zrt

Vasúti páIvák

38818/5

21807

Masvar Posta

Posta csomagelosztó

osszesítés

f67706

388

A

I

43877

8/3s

Józsefulírosi (kínai) piac
Lakóépü1et

ľekľeácĺĺís
feladatok ellátása céljából javasolt területek

területén aza|ábbiak:

HRSZ

Telekméľet

Tulaidonos

a

Jőzsefuérosi Pályaudvar

Jellemző teľülethasználat

9615

iv{Av ZÍt

Áilomás épület telke

388 r 8/43

39190

Magyar Allam

Vasúti sínpálvfü

38818142

1442r8

Vasúti pá|y

388 1 8/35

43877

vĺĺvzrt
ĺłlĺvzrt

388

1

8/30

źtk, gaÍ ázsok

Józsefuarosi (kínai) piac

Magyarországhe|yi önkormanyzatairő| sző|ó 20|1. évi CLXxxx. tĺirvényz}l3.januráľ 1jén hatályba|épő 23. $ (5) bekezdése szeľint:
A keľületi ĺinkoľmányz at fe|adataktilönĺisen:
''(5)
9. egészségügyi alapel|źúás,az egészséges életmód segítésétcé|ző szo|gáltatások;
13. a helyi közmiivelődési tevékenység tiímogatása, a kulturális ör<ikség helyi
védelme;
17. kerületi spoľt és szabadidőspoľt támogatása, itúsági iigyek;''

2.
A

Veľseny utcaĺ piac

Józsefuaros teľĹileténjelenleg e Fiumei út Dobozi utca és Népszínhráz utca źita| hatráĺolt
teľületen folytatja az ingyenes ételosztást az Ételtaz ÉleteľtKözhasznú Alapítvány

(Kľisnások). Az 1ł|apítvźny,céIja,
hogy a szegénységben élő, mindennapi étkezésiikről
öneľőből gondoskodni nem tudó rászorulók, valamint teľmészeti katasztrőfźl< áIdozatai
szźtmára megfelelő minőségti és mennyiségű élelmet biztosítsanak, és ezzeIhozzájáruljanak
hátrányaikcsökkentéséhez, illewe azoktovábbi novekedésének elkeľüléséhez.

A

Magdolna-negyed III során tervezett k<iĺerulet felújítás kizarttá teszi az Alapítvany
tevékenységéneka fęnti helyen töľténő továbbfolý atásźú.
Javasolható, hogy a szociális tevékenység, szociális gondoskodás színhelye a jĺĺvőbena Keleti
Pályauđvaľterületéhez szervesen csatlakozó Verseny utcai piac területe legyen.

A

szociális feladatok ellátása céljából javasolt teľületek a Verseny utcában az a|ábbi

insatlanok:

HRSZ

Telekméľet (m2)

Tulajdonos
(tulajdoni
hánvad)

MAV zrt.

Jellemző teľĺilethasználat

(3944

tr4s93)

32848ĺ5

r4593

Magyar Posta Rt.
(106491r4s93)
Piac. Masvaľ Posta

Magyaľorszźtghe|yi önkoľmányzatairő| szolő 20111. évi CLxXxx. törvény 2013. januĺĺľ1jén hatályba|épó 23. $ (5) bekezdése szerint:
,,(5) A keľĹileti ĺinkoľmanyzat feladata külĺlnösen:
1l. szociális, gyeľmekjóléti és gyermekvédelmi szo|gá|tatások és ellátások;
|2. a terĹiletén hajléktalanná vá|t személyek ellátásĺĺnak és ľehabilitaciőjanak,
valamint a haj léktalann á vźtlrás megelőzésének biztosítása;''

Inryenes varyonátľuházási kérelem

Mindezek ťrgyelembe vételéveljavasolható fenti feladatokĺa az ingatlanok ingyenes
vagyonátrvhćzása iľanti kérelmek benyrijtása az MNV Zrt. fe|é.
A nemzeti vagyonľól szőIő 20|1. évi CXCVI. töľvény 13. $ (3)-(5) bekezdése szerint:
,,(3) A nemzeti vagyon fulajdonjogát ingyenesen átruha7ľlí csak törvényben
meghatźrozott esetekben és feltételekkel lehet. A nemzeti vagyonba tartoző leselejtezett

'

'

taľgyi eszközt - amennyib erl az a közfelad at e|IźÍásźrhoznem sziikséges - a tulajdonosi
gyakoľló ingyenes en źtnlházhatja.
(4) Nemzeti vagyon tulajdonjoganak ingyenes átrvhźnása esetén a tulajdonjogot
megszeruő félnek - az éů|amkivételével- eleget kell tennie a következő feltételeknek:
a) a memzęti vagyoni korből ingyenesen tulajdonba adott ingat|arfi a tulajdonjog
megszerzésétől számított 15 évig nem idegenítheti el, és a juttatás cóljrínak megfelelően
köteles hasznosítani, valamint źi|agźúmegóvni;
b) az źúrvházott vagyon hasznosíüĺsaľólévente beszámol a vagyont átadő szervęzetfe|é.
(5) Az ingyenesen tulajdonba adott ingatlanon e töľvény erejénélfogva 15 évig
elidegenítési tilalom áll fenn. Az elidegenítési tilalomnak az átnlhaző javfua sző|ő
ingatlan-nyilvantaľtásba tĺiľténőfe|jegyzését a tulajdonjog bejegyzése irĺĺntikérelem
benyujtásáwa| egyidejűleg a vagyont átrvhazo szerv kérelmezi.',

jog

Fenti jogszabáIyi ľendelkezésekkel ĺisszhangban az á||arri vagyonľól szőIő 2007. évi CVI.
törvény 36. $ (2) bekezdés c) pontja szeńnt helyi önkormźlnyzat javźlra tö'rvényben vagy
törvény fe\hata|mazźsa a|apján kiadott jogszabźiyban foglalt feladatai elősegítése érdekében.
Az ingyenes átruhazásról a Koľľnlány nyilvanos hatĺĺľozattaldönt.

Az

á|Iarri vagyonnal va|ő gazdá|kodásról sző|ó 254/2007. (X.4.) I(orm. ľendelet 50. $-a
szerint a tulajdonba adásra vonatkozó kezdeményezést az MNV Zrt.-hez vagy az érintett
vagyonelem vagyonkeze|őjéhez kell benyujtani. Az 50. s (2) bekezdése határozza rneg a
benyújtott dokumenfumok tartalmi elemeit, illetve a csatolandó dokumenfumokat, mely

rendelkezések szerint:
a) a tu|ajdonba adásra vonatkozó igényt, megielölve a felhasználási célt, valamint a
segítendő feladatot és az azt előíró j ogsz abá|yí rendelkezést,
b) a kezdeményezo nyi|atkozatát anő|, hogy vállalja a tulajdonba adás éľdekében
felmeľülő költségek - ideéľtvea művelési ág sztikséges megváltoztatásźnakköltségét
- megtérítését,
c) he|yi önkoľmány zat, i|Ietve többcélú kistérségitaľsulás kezdemény ezése esetén a
képviselőtestiilet (kĺizgyűlés), illetve a többcélú kistéľségitiírsulás tanácsa
határozatát' amely azźl|ami vagyon igénylésérőlhozott döntést tarta|mąz.z.a,
d) véďettség (örökségvédelmi, teľmészetvédelmi, illetve Natura 2000) fennállása esetén
annak megielölését, valamint az ahhoz kapcsolódó kĺitelezettségek vállalását.
"

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testĹiletet, hogy jelen előteľjesztésben szereplő javaslatnak
a Kormány részérő|való elfogadása jelenleg nem ismeľt, valamint az sem) hogy a felsorolt
ingatlanok közül melyiket szerzimegaz onkoľmanyzatiĺgyenes vagyonátruházással, ezérta
határozatijavaslat elfogadásanak ajĺivő évi és az azt követő kdltségvetési _ pénztigyi hatása
sem ismeretes.

Fenti javaslatban megfogalmazottak és jogszabályi rendelkezések a|apján kérem az alźbbi

hatělt ozati javaslat el fo gadását.

H,ł'ľÁnoz^TIJAvAsLAT

A Képviselő.testiilet úgy diint, hory
1. ingyenes vagyonátľuházásikére|met nyújt az MNV Zrt, felé rekľeációs feladatok e|Iátźna
céljából, egészségĹigyia|ape|Iátás, az egészséges életmód segítésétcé|zó szo|gáltatások; a
helyi közművelődési tevékenységtámogatása, a kulturális örĺikség helyi védelme; keľületi
spoľt és szabadidőspoľt üímogatása, ifiúsági tigyek megvalósítása cé|jábő| aZ}l3.januĺíľ
l-jén hatályba lépő Magyaľországhelyi önkormányzatairő| szőtő 2O|1. évi CLĐoilx.
törvény 23. $ (5) bekezdés 9., |3., |7. ponýában foglaltak a|apjźn az ą|ábbi ingatlanokľa:

HRSZ

TeIekméľet

Tulaidonos

Jellemző teriilethasználat

38818/30

96ts

ĺlĺĺvzrt

38818/43

39r90

Magyar

38818142

144218

MAV Zrt

Vasriti pálvĺák. earáZsok

388 1 8/35

43877

MAv ZÍt

Józsefuiírosi (kínai) piac

Áĺam

Allomás épület telke
Vasúti sínpályak

2. ingyenes vagyonátnhazási kérelmet nyujt be az MNV Zrt, felé szociális, gyeľmekjóléti és
gyeľmekvédelmi szolgá|tatások és ellátások; a teľĹiletén hajléktalanná vá|t személyek
ellátásĺĺnak és ľehabilitáciőjźľĺrak,valamint a hajléktalannávźiás megelőzésének biztosítása
feladatok megvalósítása céIjáből a 20|3. január |-jén hatá|yba lépő Magyaroľszág he|yi

önkoľmányzatairőI szőIő 2OIl. évi CLX)oilx. torvény 23.
pontjában foglaltak alapján az a|ábbi ingatlanokra:
Tulajdonos
(tulajdonĺ
hánvad)

Telekméľet (m2)

TIRSZ

uÁv

$ (5) bekezdés I|.,

12.

Jellemző teľülethasználat

Zrt. (3944

tr4s93)

3f848t5

Magyaľ Posta Rt.
Piac. Masyar Posta
fl0649114593\

14593

3. ahatźltozat 1. és 2. pontja alapjźn vállalja

.

atulajdonba adas érdekébenfelmeľĹilő költségek megtérítését,
védettségfennállása esetén annak megielölését, valaĺĺlintaz ahhoz kapcsolódó
kĺitelezettségeket.

Felelős:

polgáľmester

Hatláĺidő: a ľ,ĺÁVZrt. és a

Magyar ĺ.llam közötti

teljes ingatlanvagyon rendezését

kĺivetően

A dtintés végrehajtásátvégző szervezeti erység: Váľosfejlesztési és F.őépítészilľoda
Budapest,zalŻ. októbęr
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