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és Pénztigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek

az

etőter1esztés meg-

Tĺsztelt Képvĺselő.testület!

I. Tényállás és a diintés taľtalmának ľészletesismeľtetése

2075. április 22-én Gönczi Imĺe, a Dió 8 Ingatlanfejlesztő- és hasznosító Kft. igyvezető
ígazgatőja közérdelaĺ kötelezettségvállalással keľeste me1 az onkormányzatot a Szeszgyźr
utcameghosszabbításának(3590412 hľsz) kiépítésére
vonatkozőaĺ.(ld. 1. melléklet)

A

35904 he|yrajzi szźtmu ingatlan telekosztása után 1997. évben kerĹilt az onkormányzat
|<lzźró|agos fulajdonába a (359O4l2) he|yrajzi szźmúingatlan (továbbiakban: aZ Utca). A
telekmegosztásrő| szóló megállapodás 9. pontjában felek abban egyeztek meg, hogy u,Ut"u
kiépítéséiga35904lI hľsz telek tulajdonosa (BUSZESZ Rt.) térítésmentesenĺas,Áá|hut.ua,
Utca területén áI|ő éptiletet. BU9ZE9Z Rt. vállalta, hogy az ti kiépitésérőlszó1ó értesítés
átvéte|étő| szźtmitott ó0 napon belťl| az épületrészt kiüľíti, 5 éven tuli használ at esetén az
épületet elbontja, 5 éven beltili hasznáiat esetén a bontási költségekhez arźnyosanhozzájźr
rul. A megállapodás szerint ezek ajogok és kötelezettségek az iigat|aĺmindlnkori tulajáonosát terhelik, illetve jogosítják. 1998-ban BUSZESZ Rt. eladta a 359O4lI hrsz ingailant
Kovács Leventének, aki vállalta ezenkötelezettsé3ę-ksĹ (2.
t melléklet: az ingat|anokat bemutató

térkép)
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2002. augusztus 27-én az onkoľmtnyzat értesítette Kovács Leventét azÍftkiépitésénektervbe vételéľől,egyúttal felszólította azlJtca terĹiletén álló épület kiürítésére.A kitirítésnem
töľtént meg, ezért az onkormźnyzatbitősághoz fordult, melynek eľedményekénta Fővaľosi
Bíróság 2004.július 28. ĺapján jogerőssé és végrehajthatővávált ítéletében,Kovács Leventét kötelezte arra, hogy 60 napon belül ürítse ki az onkormźnyzat tulajdonát kepező ingatlant és arajtalévő épületet bocsássa az onkormányzatkiztrő|agosrendelkezésére.

Az épület kiüľítésea biľtokbaadási jegyz(5kĺĺnyvtanúsága szerint 2005.
tortént

młáľcius 24-én meg-

A természetben le nem

vá|asztott teľület hosszú táví őrzése és aztt megépítésefonáshirĺny
míatt az következő években nem volt lehetséges.

2013. novemberében kereste me1 aZ onkormányzatot Gönczi Imľe, mint a 359O4l3 \lrsz
telek tulajdonosa' mert fejlesztései miatt az út kiépítéseés megnýtása fontos szźtmára, és
kérte a jogellenes állapot megszüntetését.

A többszöľi egyeztetést követően 2014. április

10-én megtartott szemlén megá||apitźtsra ke-

ľült' hogy az Utcźn źi|ó raktárépületet Kovács Levente továbbra is használja, az Utca Visi
Imre utca felőli végétkapuval |ezźtrta, az ahozzájaľulása nélktilnern nýthato. Az ingatlanra
a szabad' bejaľást csak előzetes egyeztetést kĺivetően hajlandó biztosítani, az źrujanak e|szźiIításźra3 hónap ttirelmi időt kért.

A2014. április 18-an tartott ismételt bejárást követően kidertilt, hogy a telekÍrataľ valószínú|eg az elektľomos helýségen halad kereszttil, valamint nem igazodik az épület tartószeľkezetéhez. Ekkor maľ csak két hónapot kért az áruja e\szźi|itźsához.Az ELMÚ tźĄékoztatása
szerint azUtca telkét szolgalmi jog nem érinti.
2014. július 28-án kelt levélben Kovács Levente ismét felszólításra kerĹilt az ingat|an kitirítésére'majd' az ügyvédje útjan feltett kérdéseire,me|y az utca pontos határaira és telkének
jövőbeni megközelíthetőségére vonatkozott _ váIaszt kapott.

A 2014. november 1 l-én történt ismételt bejĺáráson kijelölésre kertilt a homlokzaton a telekhatár, az a|aptérképés a helyszín eltérésébőladódó némi pontatlansággal. A pontos hatrĺrok
megá||apításźűloz geodéta bevonása szükséges mindkét fél szerint.

A

100/2015.(II.16.) sz.hatérozatában aYárosgazdálkodási és Pénzügý Bizottság úgy döntött, hogy végľehajtási eljarást iĺdit az Utca ingatlan, és a rajta lévő épületnek a kitirítése
céljából. A végrehajtási eljĺĺľáskezdeményezése20|5. februáľ 27-én megtörtént, erľől Kovács Levęnte tigyvédje is éľtesítésľe
keľĺilt.

A bírósági végrehajtási eljárás kezdeményezése ellenéľe,továbbra is az lenne a céIszeru,ha

az érintettek folyamatos egyeztetése és egyĹittmfüĺidése eredményekéntkerĹilne sor az épület kiürítéséreés azingat|anbirtokba ađásźna.Az onkoľmányzaterre irányuló elvi egyezségi
felvetéséreKovács Levente részéro|vtlasz még nem érkezett.
2015. április 10-én Pusztai Lász|ő végrehajtó a végľehajtási eljárás megindításaról és 63.000
Ft munkadij megťtzetésénekterhéről értesítętteaz onkormányzatot. A költség megfizetésre
keľĹilt, a végrehajtási eljárás folyamatban van.

Az

utca kialakítása az epu|et kiürítését,és az énntett épületrész onkormźnyzat biľtokába
adźsźtkĺivető lebontása utĺán lehetséges, melyek elvégzésérea Dió 8 Ingatlanfejlesztő és
Hasznosító Kft. közérdelaĺ felajĺĺnlást tett.

II. A beteľjesztés indoka

A Dió

8 Ingatlanfejlesztő- és Hasznosító Kťt. kĺjzérdekrĺkötelezettségvá||a|ásźnak elfogadásaľól a Képviselő-testtilet jogosult dönteni

A végrehajtónak fizetendő munkadíj feđezetétszintén a Képviselő-testtilet biztosítja.

III. Dtintés célja' pénztigyi hatása

A

döntés cé|ja a Szeszgyźr utca (3590412) hetyrajzi szźmlírészénekjogi ľendezése, majd
kiürítés utáni kiépítése.

A közérdekű kötelezettségvállalás elfogadása esetén aztikiépítésenem az onkormźnyzatot
terheli, azonbankésőbb a k<izterület fenntartása igen.

A megindított végrehajtási

eljarás költsége kapcsán 63.000,- Ft terheli a költségvetést, melynek fedezete a 11706-02 cimen a peres eljĺírások költségeinek e|óirźtnyzatán biztosított..

IV. Jogszabályi kiirnyezet

A döntés a Polgáľi Törvénykönyvľől sző|ő 20|3. évi V. 6:589. $ [Kötelezettségvállalás lrĺ)zérdekű célral fejezetén (a 6:591.$ és 6:592$ előírásainak tudomásulvételével), valamint a
Magyarországhe|ý önkormrányzatairő| szőIő 2011. évi CLxxXx. t<irvény 23.$ (5) bekezdés 1. pontján alapul.

Kéremaza|źtbbihatźrozatijavaslatelfogadását.

HłrÁnozłTI JAvAsLAT
A Képvĺselő.testület rĺgy dönt' hory

1.

elfogadja a Dió 8 Ingatlanfejlesztő- és hasznosító Kft. közérdektĺ kötelezettségĺźů|a|ásra
irányuló, az e|oterjesztés 1. mellékletétké:pezó felajánlásában foglaltakat a Szeszgyér
utca meghosszabbításán ak (3 5904 l 2 |lľsz) kiépítésérevonatkozóan.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2015. május 14., folyamatos

2.

felkéri a polgármestert, hogy az |. pont szerint kiépítésrekeľülő utcaszakasz engeđélyeinek b eszer zéséhezszfü sé ge s dokumentum okat írja a|á

Felelős: Polgármesteľ

Hatĺáľidő: 20|5. május 14.

A dłintésvégrehajtásátvégző szervezeti erység: Városfejlesztési
táiy, Jegĺzői Kabinet, PénzügyĺÜgyosztály
Budapest, 20T5. ápn|ís 27.
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VIII. keriilet Józsefrfuosi Önkormanyzat
Pol giánnesteľi Hivatala
1082 Bp, Baľoss u 63-67.

Kocsis Máté
Polgármester

Tisĺelt Polgármester Úr!

A

Diószegi. u. 8. (3590 4/3 hrsz) sz. alatti telek tulajđonosakéntörömmel értesültĹink
arról,
hogy az onkormányzaürak is szĺándékában źů!a. Szeszgy,ĺ,
*;gilJ;Jbításának
(35904/2lľsz) kiépítésea Kőris utca felé. Mint szomszéđo-śtelek
"il"
'fulajdo;"."k" 1z e|ozetes
egyeztetéseken elhangzottaknak megfelelően szeretlrénk ezen közérdelcĺ ceka
irányulóan
kötelezettségvallalást felajánlani u ľolg,ĺĺTörvénykönyv vonatkozó szabtúyaka
is
ťrgyelemmel.

A

közérdekrĺ kĺĺtelezettségvállalás keretében vállďnĺínk, hogy az e|ĺ1készítési
munkakban
részt vesziink, ąz utca kiépítéséhez és a kapcsolódó-eljářásokhoz szfüséges
- teľvekęt
(bonúĺsi,éľÍtésiengedélyeztsi tervek) elkészíttetjtik,*
;łä;;
""!.iei""l."iuää."äit,
." o*á.-*"'äi
?: ntat is kiépítjtik.Mindezen munkfü soľán természetesďkonzultálnánk
illetékeseivel.
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megépülte után a haszniĺlatbavéte|í/ forgalomba helyezési engedély megszerzését
a Szeszgyán utca új szakaszát iizemelteiésre / kezelésľe ofuońaiyzat részére
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Kérjĺikközérdekĺĺkötelezettségvallalásunk

A hatékony együtľműködés reméiryében

Gönczi Imĺe
IJgyvezetó igazgati

Dió _ 8Ingatlanfejlesztő és hasznosító Kft
1044 Bp, Ipari Paľk u 9.
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