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Tiszte|t Képvise|ő.testület!

I. E|őzmények

Magyaroľszág Koľmánya az 1158/2012. (v . 18.) Koľm. határozatában döntött a Nemzeti Kozszolgźila-
ti Egyetem elhe|yezéséről, meýben Budapest VIII. kerület,orczy ilt |. szám alatti ingatlan keľĺilt
kijelölésre. Aberuházźts miatt, az onkormányzatunk által eddig azOrczy-parkban működtetett rekeá-
ciós tevékenységeinek új helyet kell taláIni. Az źtthe|yezés lehetőségéről több alkalommal egyezteté-
sekľe keriilt sor a Közigazgatźsi és Igazságügyi Minisztérivm, az éľintett Kormánybiĺosok, az MNV
Zrt., a ľĺÁv Zrt., aBI<K Zrt, a Fővárosi lnkoľmánvzat és a Józsefuárosi onkormánvzat Észyéte|é-
vel.

onkoľmányzatlnk az elmtit időszakban több, a uÁv Zrt. részére megküldött levélben részletesen
kifejtette az orczy-parkban műk<idtetett rekreációs tevékenység áthe|yezésére vonatkozó megállapo-
dást, mely aJőzsefvźrosi Piac teľületét is érinti.
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Táľry: Javaslat a Néry Tigľis Pĺaccal kapcsolatos döntésekľe

A napirendet nyílt ülésen kell tĺĺľgyalni, a hatarozat e|fogadásához minősített szavazattobb-
ség sztikséges
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Jeleztük továbbá a NÉcy TIGRIS PIAC-hoz kapcsolódó funkció következményeként megjelenő köz-
biaonsági és kozrendi szempontú aggźiyokat, és ismertettĺik a Józsefuárosi pályaudvaľ tertiletének
hasznosítására elkészült városfejlesztési koncepciót.

A Tisĺelt Képviselő{estület előtt is ismeretes, hory a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium képviseleté-
ben Hegmanné Nemes Sára vagyonpolitikáéft felelós ál|amtitkár asszony 2012. szeptember 25-én
íľásban megkereste Önkormanyzatunkat a terĺ'iletén lévő MÁV terĺiletek önkoľmányzati tulajdonba
való átadása érdekében. Kérte, hogy az Önkormányzat nyűjtsabe az ingyenes önkormányzati tu|aj-
donba adásra irányuló alaki és tartami feltételeknek megfelelő kezdeményezést az MNV Zrt. részére.

Fentiek a|apján a Képviselő-testiilet a 36|120|2. (X. l 8.) számű határozatáva| az a|ź.ŕ.biak szeľint dön-
tött:

,,ingyenes vagyonátruhazási kérelmet nyujt be az MNV Zrt. fe|é rekreációs feladatok, egészségügyi
alapellátás és egészséges életmód segítését cé|ző szo|gttltaĺások e||źttása; a helyi közművelődési te-

vékenység tźtmogatása; a kultuľális örökség helyi védelme; kerületi sport és szabadidősport támo-
gatásaés az ifiúsági ügyek megvalósítása céljából a 2013. januaľ l-jén hatźúyba lépő Magyaľország
helyi önkoľmátnyzatairő| sző|őf0|1. évi CLXXXIX. töľvény 23. $ (5) bekezdés 9., |3.,és |7.
pontjában foglaltak alapján az a|źlbbi ingat|anokra:

HRSZ TeIekméľet Tulaidonos Jellemző teľülethaszná|at

3 8818/30 96r5 ľĺev zrt. Állomás éoület telke

3 8818/43 39190 Mawaľ Állam Vasúti sínoálvák

38818/42 r44218 ĺĺav zrt. Vasúti oálvák. sarázsok

388 1 8/35 43877 ĺĺav zrt. Józsefuárosi ftínai) plac

Az á'||ami vagyonnal va|ő gazđá|kodásról sző|ő 254lf007. (x.4.) Korm. rendelet 50. $-a alapján a tu-
lajdonba adásra vonatkozó kezdeményezśs azMNV Zľt. felé benyujtásra került.

il. Indokolás

A 38818/35 ltsz a|atĺi,39176 nm alapterĺiletű, vegyes piacot (ĺárusítóhelyek száma 1388 db) a Ąo-
mondor Keľeskedelmi és Szolgáltató Kft. üzemelteti. A Kft. a területet f004-tő1' a MAV Magyar Al-
lamvasutak ZrrĄő| b ér|i.

A piacon és a kapcsolódó teľületen kialakult közbiztonsági és közrendvédelmi köľülményekre tekintet-
tel, valamint az e|ózőekben hivatkozott Kormány határozatban foglaltak végľehajtása érdekében a
végső, megnyugtató megoldás továbbra is a piac szűkítése, oly módon, hogy az lehetőség szerint a
Kőbányai út másik oldalára koncentrálódjon, a Józsefuárosi pályaudvar területét egyá|talźn nem érint-
ve.

III. Tényállás

Mindezekre tekintettel javasolt, hogy a ľrĺÁv vĺagya. ÁllamvasutakZrt. mielőbb mondja fel a piacot
üzemeltető Komondor Kft-vel megkötött területbéľleti szerződést, valamint az érintett ingatlanok Ön-
kormtnyzatunk részére ingyenesen tulajdonba adźsáravonatkozóan tegyen intézkedéseket.

Mindezekkel prárhuzamosan figyelembe ke|l venni azt a téĺý is, hogy a felszámolásra kerülő piac
területét a kereskedők nem ĺjnszántukból hagyják el, hanem el kell költözniiik. Ezen köľülményre te-

kintettel javasolt, hogy a piac megszíĺnése okán kereskedelmi tevékenységĺiket folýaüri nem tudó
gazdasáryi társaságok, vállalkozók részére kerüIjön kidolgozásra egy kedvezményes helyiségbérleti
rendszeľ, mely ťrgyelembe veszi avá||a|kozői és az önkormányzati éľdekeket is.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testĺiletet, hogy ezen feltételrendszer bevezetése igényelheti az
onkormányzat tulajdonában źi|ő nem lakás cé|jára szo|gźiő helyiségek bérbeadásának feltételeirő|
sző|ő 17/2005. (tV. 20.) önkormányzati rendelet módosítĺását.
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rV. Jogszabályi kiĺľnyezet ismertetése

A Képviselő-testiilet döntése egyrészt a Magyarorszźtg he|yi önkormányzataiľól sző|ő 20|1. évi
CLxxxIX. töľvény (a továbbiakban: Mötv.) 23. $ (5) bekezdésén alapul, melynek 14. pontja szerint a
kerületi önkoľmányzatfe|adatakti|önösen asajáttulajdonú lakás- és helyiséggazdálkodás, a l8. pontja
alapj án a helyi közbiztonság b iĺos ítĺásában közreműködés.

A Képviselő.testiilet döntése másrészt az Mötv. 107. $-án alapul, mely szerint a helyi önkoľmányzatot
- töľvénybcn mcghatáľozott cltóľésckkc| - mcgillctik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötolo-
zettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, terhelik. A tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról a
képviselő-testiilet rendelkezik.

v. A döntés célja' pénzĺigyi hatása

A határozati javaslatban foglaltak költségvetési fedezetet nem igényelnek.

Határozatijavas|at

A Képvise|ő-testĺilet úgy dönt' hogy

1. a36112012. (X.1s.) szźtműképviselő-testii|eti |latźrozatbanfoglaltakat megerősíti és felkéri a trĺÁv
Magyar Államvasutak Zrt.-t, hogy a Komondor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel kötött _ a
33818/35 hrsz alatt nyilvántartott terület bérbeadására vonatkozó - területbérleti szerződés felmon-
dására vonatkozóan tegJe meg a szükséges intézkedéseket.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2013. június 12.

2. felkéri a polgáľmestert, hory készítsen javaslatot a Képviselő-testtilet részére a Józsefuárosi piac
megszűnése okán, a kereskedelmi tevékenységüket folytatni nem tudó gazdasźęi tfusasźryok, vál-
lalkozók kedvezményes helyiségbérleti ľendszerének bevezetésére.

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testtilet 2013. június 19-i rendes ülése

A diintés végľehajtás átvégző szewezetiegység: Váľosfejlesztési és Főépítészi Ügyosztály

Budapest, 2013. junius 11. tl
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Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából:

^L furn, fr*
Dľ. Mészár Eńka

a|jegyzó
JÚN ĺ 2.


