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Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontj

a: 20|3. augusztus 29.

. sz. napirend

Tárgy: Javaslat a Jĺizsefuáros Keriileti ÉpítésiSzabáiyzat
volt Ganz.Mávag teľületéľevonatkozóan
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TonvÉNypSSÉGIELLENoRZÉs :

Váľosgazdálkodásĺ és Pénzĺiryi Bizottság véleményezi
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Humánszolgáltatási Bĺzottság véleményezi
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Tisztelt Képvĺselő-testület!

I.

E|őzmény

A236120|3. (VI.12.) szźlműhatáĺozatában a Képviselő-testtilet úgy dĺintcitt, hogy felkéri a
ZÍt-t, hogy a Komondor Keľeskedelmi és Szo|gá|tatő Kft-vel
_
kötött
a 33818/35lusz. alatt nyilvántaľtott teľület fielenleg Négy Tigris Piac) béľbeadásfua
vonatkozó - területbér|etí szerződés felmondásĺĺľa vonatkozóan tegye meg a szĹikséges

MAV Magyaľ Allamvasutak
intézkedéseket.

Jelenleg is tapasztalható, illefue a piac megszíĺnésefelerősíti a szomszédos Ganz-Mávag
teľületre (3859913 hĺsz) a kiskereskedelem beáramlását.

il.

A beterjesztés ĺndokolása

A megváltozott köriilményekľe tekintettel felülvizsgálandók a Ganz-|ĺAávag teľĺiletrejelenleg
engedélyezhető funkciók. Ennek módja a Jőzsefvárosi Kerületi EpítésiSzabźiyzatarő| szől'ő
6612007. (XII.21.) <ĺnkormányzati rendelet (JóKÉSZ) és melléklete, a Jőzsefuáľosi KerĹileti
Éffiĺ{E"i:,...ĺ"
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Szabéiyozétsi Terv (JKSZT) felülvizsgálata. Eń. indokolja mindezeken tul, hogy a 20If. év

során a magasabb szintű jogszabá|yi környezet nagymétékbenmódosult.

ĺoKÉszmódosítás folyamata a tervezési, véleményezésiés egyeztetési szakaszokkal hatkilenc hónapot is igénybe vehet, ezéľtsziikséges minél előbb elindítani a településrendezési
eszkoz módosításáľa vonatkozó folvamatot.
,q.

ilI. Tényállás
A jogszabályi k<irnyezet

vá|tozása, a Négy Tigris Piac felszĺímolása, illetve egyéb
kĺiľĹilményekalapjan a Ganz-}ldź.ľag terĹiletre vonatkozó szabźiyozás előkészítéséhez,az eÍÍe
vonatkozó tervezéshez külső tęrvezot (szolgáltatót) szĹikséges igénybe venni. Előzetes
piackutatás szerint 4 millió Ft + Áfa összegben a szolrgéitatás megrendelhető. A teľvezés
költségvetési fedezetét kell biztosítani, valamint a becsült értékalapján kĺĺzbeszerzési
éľtékhatártel nem érőbeszerzési eljáľást kell lefolytatni.

Iv.

Jogszabályikiiľnyezetĺsmertetése

Magyaroľszághe|yi onkoľmanyzatairőI sző|ő 2011. évi CLX)oilX. törvény (Mĺitv) 13. $ (1)
bekezdés 1. pontja szerint helyben biztosítandó közfeladatok körében a helyi önkormányzat
fe|ađataktilĺinosen a településfejlesztés, településrendezés. A Képviselő-testtilet döntése az
Mötv.41. $ (3) bękezdésén alapul. A Képviselő-testtilet és Szervei Szervezeti és Múkĺidési
SzabáIyzatárő| szőIő 25l20I3. (v.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1.1. pont 1.1.3.
alpontja szerint aYźlrosgazdálkodási és PénzügyiBizottság dönt közbeszerzési ügyekben az
eljarás megindításaról, eredmény megállapításĺíról, beszerzési tigyekben az eredmény
megállapításaľól.

v.

Diintés tartalmának részletes ismeńetése

A Képviselő-testület a volt Gaĺu-Mávag teľületére vonatkozőan a helyi építésiszabźiyzat
(ĺórÉsz)módosításĺínak előkészítésére4 millió Ft + Áfa összeget biztosít, valamint a

tervezési szolgáItatźlsra vonatkozőan kozbeszerzési érték}ratźrtel nem éró beszerzési eljárást
folytat le.

vI.

A döntés célja' pénzüryi hatása

A

döntés céIja a Ganz teľület áÍLáthatő, szabá|yozással irányított fejlődésének biztosítása,
valamint a módosult magasabb szintű jogszabáIyi változásoknak való megfelelés.
Az elózetes kĺiltségbecslésalapjan atervezéshez szfüséges 4 millió Ft + AFA, melyľe a20|4,
évi költségvetés teľhére a Képviselő-testĹilet előzetes k<ĺtelezettség vá||a|ása szükséges. Az
előľe vállalt kötelezettség fedezeteként a20I4. évi adóbevételeket javaslom megjelölni.
Kéľemaza|ábbihatározati javaslatelfogadását.
Határozati javaslat

A Képviselő.testĺilet úgy dönt' hory

1.

módosítja a rcrÉsz-t a volt Ganz-Métvag teľiiletre vonatkozóan, különös
az ott megjelenő funkciókra és a megváltozott jogszabźůyikcimyezetre.
Felelős: polgiírmester
Hattrido : 2013 . augusztus 29.

tekintettel

2. felkéri a

polgĺírmesteľtaz 1. pontban foglaltak és a tervezési szolgáltatás
megrendeléséhez szfüséges kozbeszerzési éľtékhatźtrteI nem érő beszeľzési eljaľás
előkészítésére.és
lefolytatásara.
Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2013. augusztus 29.

3.

a2.pontfedezetére 4 millió Ft + Áfa összegben előzetes k<ĺtelezettséget vállal a2OI4.
évi koltségvetés teľhéľe,melynek fedezetéül a20|4. évi adó bevételeket jelöli meg.
Felelős: polgáľmesteľ
Hataľidő : a 201' 4. évi kĺiltségvetéstervezése

+ diintés végľehajtását végző szervezeti
Uryosztály' PénzůigyiUryosztály
Budapest, 20|3. auguszťus 28.
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