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lete számáľa

Tisztelt Képvĺselő.testület!

L Előzmény

20|3. ápľilisában a Ciprus u. 8. sz. a|atti tźtrsashźa (tovźbbiakban Tĺírsashĺíz) Iakói azzal a
kéľéssel keľestek meg, hogy a Tisztes v 7. sz. a|attí ingat|an (38839/26hrsz) Torökbecse utca
felőli gondozatlan, elkerítetlen részén alakítson ki aZ onkoľmányzat jéúszoteľületet a
környéken lakó gyerekek részére. A Szźzados úti negyeđben ugyanis a fenti teľülettel
szemben lévő igen kis területiĺ jźúszőtéren kívül nincsen közerĹil eti játszótér.

A taľsashaz a 20|3. április 25-én megtaľtott közgyulésén úgy hatĺározott, hogy a fenti telken
kialakítandó zöldterület létesítéséhez,hozzájérulás céljából egy elktilönített szám|źúhoz|étre,
melyre ĺinkéntes alapon 201'3 . június | -íg v źrta a hozzźtjźtulásokat.

Atársasház közös képviselője 2013,július 23-ánke1t levelébentájékoztatott, hogy 332.760Ft
összegÍi hozzájáĺu|źts gyult össze.

A Tisztes u. 7. sz. aIatti ingat|an önkormźnyzati fulajdonú, a Kisfalu Kft. tájékoztatáĺsa a|apjźn
van benne bér|ó, azonban a kérdéses telelľész felé a felépítmény tínfa|aĺéz, oda az épületből
átjárásí lehetőség nincs. (1. sz. melléklet)
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Előteľjesztő: dr. Dénes Margit kęviselő

A képviselő-testtileti ülés időpontja:20|4. máľcius 5. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat a Tisztes u. 7. sz. alattĺ ingatlannal kapcsolatos döntések meghozata|ára

A napirendet nyílt iilésen kell tárgya|ni, a hatärozat elfogadásahoz minősített
szav azattobbség szükséges.
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il. A beterjesztés ĺndokolás

ASzázadosritinegyedbennagyon sok kisgyeľmekes család él, akiknek megkönnýteĺé az
életét egy olyan hely (pihenőpark) kialakítása, ahová a gyeľmekeiket el tudjáĹ vinni, hogy a
szabad levegőn j átszhassanak.

III. Tényállási adatok

A Tisztes u.7. sz. alatti ingatlan önkormźnyzati tulajdonú, I-V[I-2 építési övezetbe soľolt
építési telek, melyen jelenleg lakott épület van.

2014. februáľ 24-én aFőépítészi kodán taľtott egyeztetésen a Taľsashiáz vá||a|ta a pihenőpaľk
kialakításának jelentős részét (2. sz. melléklet - emlékeztető).

Iv. A diintés taľtalmának ľészletes ĺsmeľtetése

A pihenőpark kialakítása éľdekében az onkormĺányzat megállapodást kĺit a Tźrsashźzza|,
mely alapjan a lőzsefvźrosi Közterület-felügyelet és Viírostizemeltetési Szolgálat befiivesíti a
telekrészt, valamint telepít 2 đb pađot. A Társasház az áIta|a összegyűjtötthozzájźtllásból
uá||a|ja a talajcserét, a közteľületi hatĺĺron egy kb. 1,0 m magas kerítés telepítését, a terület
fenntaľtását és további játszóeszktizök elhelye zését.

A megállapodás értelmében amennýben az ingat|ankeze|ője a jövőben értékesíteni kívánja
az ingat|ant vagy egyéb megfontolásból a haszná|ati megállapodás felmondása mellett dĺint, a
mostani döntés alapjźn létrejövő pihenőparkra kötĺitt haszná"lati megállapodás megszűnik, a
paľk is felszámolásra keľül, a Társasháľ. pedig a területet vissza kell, hogy adja az ingatlan
kezelőjének, azzaI,hogy az á|ta|a odatelepített eszköz<ikkel kapcsolatban ńegilleti a, ě|,it"|
j.oga. Továbbá vállalnia kell, hogy a teľület és az eszközök hasznáůatáhól eľedően sem aZ
onkormĺányzatta| szemben sem a Kisfalu Kft-vel szemben semmilyen jogcímen nem terjeszt
elő igéný

Mindezek érdekében az onkormźnyzat nevében a Kisfalu Kft., mint Vagyonkezelő és a
Társashaz haszná|ati megállapođást köt, melyben az onkoľmźnyzat ingyenesen hasznźiatba
aĄa a 484mz-nýtelekrészt aTźrsashaznakhatározatlan időre, 60 napos felmondási idővel.

v. A dtintés célja, pénzĺigyĺ hatása

A dĺintés cé|ja a pihenőpark létrehozásrĺnak tĺímogatása, a kialakítás feltételeinek
megteremtése.

A pihenőpaľk kialakítása nem igényel pénnlgý fedezetet, mert a JKFVSZ a padokat és a
füvet a ľaktiĺron lévő készletből telepíti. A paľk fenntaľtásaról a Táľsashráz gondoskodik.

vL Jogszabályi kłiľnyezet ĺsmertetése

A Képviselő-testiilet és Szeľvei Szervezeti és Mfüödési Szabźlyzatérő| szőIő 25/2013. (v.27.)
önkoľmĺínyzati rendelete 1. melléklet 23. pontja a|apján az önkormźnyzati vagyon ingyenes
átengedése vagy jelkęes összegért töľténő értékesítése minősített szavazattobbséget igéńyel.

Magyarország heliý önkoľmłányzatairól sző|ő 2011. évi CLXxXx. töwény 23. $ (5)
bekezdés 11. és 17. pontjai értelmében a kerületi önkormĺínyzat fe|adata ktilönĺisen: 11.
szociális, gyermekjóléti szo|gáItatások és ellátások: |7. kerületi spoľt és szabadidősport
támogatása' ifiúsági ügyek.



Határozatĺ javaslat

A Képvĺselő.testület úgy dtint, hogy

1. a Budapest VIII. kerĹilet, Tisztes u. 7. sz. alatti ingatlan (38839126 tusz)
Tĺjrökbecse utca felőli gondozatlan, elkerítetlen részén kerítéssel elkerített
pihenőpaľkot alakít ki, a JKFVSZ raktaľon lévő eszközeinek (padok fiĺmag)
telepítésével.

Felelős : polgĺármester
Hatĺáridő: 2014. május 1.

2. az |. pontban szereplő teľületet a Ciprus Haz TarsashéE (|087 Budapest, Ciprus u.
8.) részére ingyenesen haszná|atba adja az alábbi feltételekkel:
o a Táľsasház sajźlt fonásból vállalja

a) első ütemben a talajcserét és a kerítés telęítését;
b) második ütemben játszóeszközĺik telepítését;
c) a terület fenntaľtását.

. azonkormrĺnyzat vźl|a|ja
a) a terület füvesítését és
b) 2 dbpad elhelyezését

o a kialakított pihenőpaľkot baľki hasznáihatja;
o Felek tudomásul veszik, hogy a megállapodás megsziinése esetén a pihenőpaľk

funkciója megszűnik, és mindkét fé| az źita|atelepített eszkĺizöket e|szźi|ítja;
o amegá|lapodást határozat|anidőre kötik, 60 napos felmonđási idővel.

Felelős : polgiírmester
Hatríridő: 20|4. május 1.

3. felkéri a polgáľmesteľt a 2. pont szeľinti megállapodás megkĺitésére.

Felelős: polgármester
Hatrĺridő: 20|4. május 1.

+ diintés végľehajtását végző szeľvezeti egység: Váľosfejtesztési és F'őépítészi
Ugyosztály, JónseÍválľosi Ktizterület.felügyelet és Váľosůĺzemeltetési Szolgálat, KÍsfalu
Kfr.

Budapest, 2014. februźtr 24.

dr Dénes Maľgit
képvĺselő s.ź-.

Törvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina
jegyző

nevében és megbÍzásábóI:

a|jegyzĺ| 
ft.l1ł Fiüfr 2 {.
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Emlékeztető

mely készült

a Tisztes u. _ Törökbecse u. sarkán ta|á|hatő üres telekľészen létesítendő pihenőkert
kial akítása tźr gy źh arl

Időpont : 20|4. februaľ 24.-én 8h
Helyszín: Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal Varosfejlesztési

és Főépítés zi |J gyosztály Főépíté szi IrodźĄźban (Bp., Baľoss u. 63 -67 . III. em. 3 06.)

Jelen voltak:
Ciprus Ház Tórsasház (|087 Bp., Ciprus u. 8.) részéľől: Matisz LźszIô közös képviselő

Ivanyi Gyöngyvér irodavezető
telekhasznosítás) részéről: dr. Görcsos Mónika

irodavezeto

O nkor mány z at (F őépítészí koda) részero|:
Kisfalu Kít. (LakáLs- és helýségértékesítés,

A megjelentek taľgý tiggyelkapcsolatban megállapodtak abban, hogy
1' a Kisfalu Kft. előkészíti a Térsashźn és az onkoľmrínyzat közötti haszná|ati

szerződést, mely jelképes, lFt-os díjról fog szólni, tekintettel aĺľa, hogy ingyenes
haszná|atba adás nem lehetséges;

2. a Jőzsefvárosi Koztertilet-feliigyelet és Vaľosüzemeltetési Szo|gźiat befüvesíti a
területet és elhelyez Zdbpađot;

3. a Tálrsashźn első titemben vállalja a talajcserét és a kĺjzteľület hatórán 1,0m magas
kerítés létesítését, illetve amennýben az eIőzetes hozzź$árulás még fedezi, egy
homokozót is elhelyez a területen. Egyéb jźttszőeszkozok a későbbiekben keľĹilhetnek
elhelyezésre;

4. aTársashźz vállalja továbbá a pihenőkert fenntartását, locsolását is;
5. a Főépítészi Iroda és a Társasház tovźtbbi egyeztetést folýat akivitę|ęzés ütemezéséről

illetve a pihenőpaľk tervezettkialakításĺáró| (az egyes eszköz<jk helyéről).

Kmf.

az eĺriékeztetőt összeállította: Ivĺáný Gyöngyvér sk


