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ELoTERJEsZTÉS ę.."(t"
a Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság 2016.január 18.i üléséľe

TárgyzJavaslat a Coľvin Sétány Pľogram keľetén belül telekalakítás jőváhagyásá,ra

Előteľjesaő: Annus Viktor vezéńgazgatő
Készítette: Csete Zo|tán
A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni.
A donté s el fo gadás ah o z e gy szeru szav azattobb s é g s zĹiks é ge s.

Melléklet: - T-87965 száművtlltozásivźmajz

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság!

I. Tényállás és a dtintés tarta|mának részletes ismeľtetése

A Budapest Fővaľos VIII. kerületlőzsęfvźrosi onkormányzata Keľiileti Szabá|yozási Terve a

Corvin Sétany Program területén új közteriilet kialakítását (Corvin sétany) írja elő. A
telekalakítás feltételei a Coľvin sétány 3. szakaszán teljesen megvalósultak, Rév8 Zrt. a

Bizottság 79412015. (vII'27.) szárrruhatźrozata szeľint megkezdte a telekalakítási eljarást.

Az e|jarő hatóság a benyújtott,T-87679 szźmtĺvźzrajz szerinti telekalakítást elutasította, ľnivel
500 m2-nél kisebb telek alakult volna ki, fiiggetlenül attól, hogy a későbbiekbeÍI ez a telek
egyesítésľe került volna az érintett I22B je|.iitömb többi, a befektető partner által beépítendő
telekkel.

Fentiek aIapjánRév8 Zrt. iĄ váItozásivźzrajzotkészíttetett, melyet a Tisztelt Bizottságnak jővá

kell hagyni.

Javasoljuk, hogy a lefolytatandó kormtnyhivata|i eljaľásban az önkoľmányzat képviseletét

ismételten a telekalakítások lebonyolításával megbízott Rév8 Zrt. megbízása alapjźn eljáró jogi
képviselő, Csabĺíné dr. Sandi Klara vźt||alja, melyhez szükséges a részéte meghata|mazźs

aláírása.

II. A beteľjesztés indoka

Telekalakítási engedélyezési eljaľás megindítására iranyuló kérelem benffitásának
jővt:jnagyźtsa a ViĺrosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság hatáskore.

III. A dtintés célja' pénzügyi hatása

A döntés cé|ja, hogy a Corvin Sétĺíny Progľam teľĹiletén tetvezettúj kozterĹiletek kiszabá|yozás
megtöľténj en, ezze| megvalósíthatővá válik a progľamban e|hatźtrozoÍ1KöZteľĹilet progľam. A
telekalakítási engedélyezési e|jarassal kapcsolatos költségek (igazgatási szolgáItatási díj kb.
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60 000.- Ft) a költségvetés Corvin Sétany Progľam megvalósításaľa elkülönített soľán

rendelkezésre állnak.

IV. Jogszabályi kiirnyezet

A telekalakítás jogszabźiyihátterét a373l2OI4. (XII.31.) Koľm. ľendęlet 36. $-a tartalmazza.

A Bizottság döntése aMagyarorszéąhelyi önkoľmrányzatairő| sző|ő 2011. évi CLXxXx'
törvény 41. $ (3) bekezdésén alapul.

Kérem az a|ábbi hattr o zati j avas l at elfo gadás át'

Ha'rÁnoza.Tl JAvASLAT

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dłint' hogy

1 . elfogadja a hatáľozat |. szám,í mellékletét képező T-87965 számí vźůtozási vźzĺĄzot
és felkéri a Rév8 Ztt-t,hogy annak a Budapest Fővaľos Kormanyhivata|a XI. keľületi

Hivataláho z torténő benyújtása felől intézkedjen.

Felelős: Rév8 Zrt. vezéńgazgatőja
Hataľidő: f0I6. februaľ 1.

2. eljaľőjogi képviselőként Csabané dr. Sándi K|fua ügyvédet haÍalmazzameg.

Felelős: polgáľmester

Hataľidő: 2016.január 1 8.

3. felkéri a Polgármesteľt a meghatalmazás aláításfua.

Felelős: polgáľmesteľ

Hatĺáľidő: 2016, februaľ 1.

A dontés végrehajtás źńvégző szewezetiegység: Ftévl Zrt.,Gazđálkodási Ügyosztály

A lakosság széles körét éľintő döntések esetén az eloteqesztés előkészítőjének javas|ata a

kozzététęImódjáľa: nem indokolt hirdetőtáblan honlapon

Budapest, 2016. jaĺuźt 12.

g---,12-
Annus Viktoľ
vezérigazgatő
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Váľosrendezési kkt.
i013. Bp. Attila u 13.
Munkaszáma:. I29.l?a15
Iktatószám: 7206ĺ4690/201 5
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T-87965
Budapest VIII. ker.
BeltęľĹiIet

vALToZÁ.st v^ZB.Asz
36239,3624a,36241,36252 és36254he|ynjťĺszámű ťolđrészletek egyesítéséľől és határľenđezésér,<Íl
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A biĺokhatár rcndezés akaĺatunknaľ
megfelelően t<ĺrulnt:

Budapesĺ 2015. deceĺnber 2.

Kćszíýj és a mŕnóséget tanúsitó
frildméró:

GÁL FeRaĺłcNÉ
FcĹDt!'l.iłĆ :lÉRiłe{

.ô1i EÉ,. Aťjia út ,l3, |vĚ,
!Rł E5ł4łí99Đ

Hatályon kíviil helyezi aT-8'1679 ikĺ.sz' váłtozĺsi váznąizot'

Á heĺy,rajzi szÁmo.zÁs és a teĺületsámitás hel1'es. Fz' a zźlraěek a
kehezéstól sźmított ery ćvig hatáIyos. későbbi felbasardĺis eĺött
a vźu ajzot iljra ńradétol tatni ke ll.
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