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Tiszte|t Képviselő-testĺilet!

I. Tényállás és a diintés taľtalmának ľészletes Ísmertetése

Szenes Andrea az éveĺte megľendezésre kerülő Szenes Ivan emlékkoncerten fetlépő művészek kez.
deményezését felkarolva, azza| a kéréssel foľdult az Öĺlkormáĺyzathoz, hogy Szenes Iván emlékére a
Budapest VIII. kerület, Rezső tér egy részét édesapj aľól nevezzék e|.

A2016. ápńlis 21-i ülésén a Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuárosi Önkormányzat Képviselő-
testülete a 9612016. (rV.2l.) szttműhattrozatábanttlmogatta akezdeményezést.

Fenti ülésén dr. Ferencz oľsolya önkormányzati képviselő kezdeményezésére a 97/2016. (rV.21.)
szźlmu hattrozatában a Képviselő-testĺilet úgy döntött' hogy a Rezső tér másik ľészének Magyarok
Nagyasszonya tércé történő áÍnevezését is támogatja.

A Fővárosi Közgyulés a 60112016. (I\I.27.) számtĺhatározatában szintén támogatta a Rezső tér éúne.
vezését.

A Képviselő-testiilet a 99lf0l6. (IV.21.) szźlmtĺ hatźlrozata 2. pontjźhan felkérte a polgármestert az
átnevezések kapcsán szlikséges telekalakítási eljarások lefolýatásáľa.

A fenti döntések alapján késziilt he|yszinrajzi melléklettel (1. melléklet) a VárosépítészetiIJgyosz-
tá|y beszerzési eljárá*indított geodétakjváIasztására. Az ajanlattételi felhívás 5 cégnek került kikül.
désre, akik k<izĹil 3 tett źrajtnlatot. A legalacsonyabb ar döntött a nyertes ajźlĺůattevő személyéről, aki
a GEoSOFT 2000 Kft. (székhely: 2000 Szentendre, Deli Antal u. 50., cégjegyzékszám: |3-09-
I1257I) lett, 88,5e Ft+AFA munkadíj, valamint 136,5e Ft eljĺárási díjból összetevődő tlrajźn7ata a|ap-
ján (továbbiakban: Geodéta). A Józsefuárosi onkormányzatKözbeszerzési és BeszerzésíSzabáIyza-
tának D(. R:ész 2O.7. pontja szerint ,,onkoľmányzatibeszerzést érintő a nettó 1.000.000,- Ft-ot el
nem érő beszeľzésekről a Polgármester saját hatásköľében dönt'', ezért a cégmegbizása megt<irtént.

A geodéta a telekalakításivánajzot elkészítette (2. melléklet) és átadta az onkormányzatnak a szĺik-
séges tulajdonosí döntések meghozata|tlhoz. 
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Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester' dr. Feľencz orsolya képviselő

A képviselő-testtileti ülés időpontja: 201 6.június 2. ..s2. napirend

Tárgy: Javas|at a Rezső tér átnevezésével kapcsolatban szÍikséges teleka|akításľa vonatkozó
tulajdonosi diintés meghozataláľa

A napirendet ĺjl'Jt/zárt ülésen kell tárgyalni' a döntés elfogadásához egyszeriĺ/ĺn:[nŐg[te1lt szavazat-
többség szÍikséges.
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A Képviselő-testület döntése szükséges a 2. melléklet szerinti telekalakítási vázĺajzbaĺjavasolt te-
lekosztás elfogadásához, me|y feltétele annak, hogy a geodéta el tudja indítani a területileg illetékes
Földhivatalnál a telekalakítási eljĺárást, ami utián megtörténik az új telkek ťoldhivatali bejegyzése.Ezt
követően nýlik lehetőség ana,hogy a közteriiletek új neve bejegyezésre keľülj<in.

II. A beterjesztés ĺndoka
Tekintettel arľa, hogy a Rezső tér nevet jelenleg hat közterület viseli (38689/1' 13, 14, 15, 16, /7 he|y-
rajzi számok), a 96,-97,/2016.(ľ,I.21.) képviselő-testĺileti határozatok értelmében ezek közĹil hánĺrat
(38689/3, 15, /7 helyrajzi számok) meg kell osztani. A köztęriiletek az onkormányzati vagyon részei,
amely felett a Képviselő-testiilet gyakorolja a tulajdonosi jogokat. A telekosztásokkal az egyes va.
gyonelemek éľtéke váItozik, ezért döntés szükséges aváItozás jőváútagyásttrőI.

m. A diintés célja' pénzĺĺgyi hatása

A döntés célja a 96-99./2016. (tv.z1.) szźtmíképviselő-testĺileti hattrozatokvégrehajtása.

A nyertes cég árajtn|ata a|apján a telekalakítási vánajz elkészítésének k<iltsége bruttó 1 10.ó25Ft, a
ťoldhivatali eljarás költsége 136,5 e Ft, melynek fedezete a 11404-02 és a 11502 címen biztosított.

fV. Jogszabályi köľnyezet
Magyarország helyi önkormányzataiľól sző|ő 2011. évi CLxXxD(. törvény 107. $ szerint a kerületi
önkormányzati vagyon felett a képviselő-testiilet gyakorolja a tulajdonosi jogokat.

Mindezek alapján kérem az a|ábbihattlrozati javaslat elfogadását'

Határozati javaslat

A Képvise|ő-testület úgy dtint' hogy

1. elfogadja ahatározat 2. mellékletétképező telekalakítási vźarajzot.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016. június 2.

2. felkéri a polgármestert, hogy ahatćrozat 1. pontja szerint elfogadott telekalakítási vźĺzĺajz a|ap-
jan folytassa|e az illetékes Földhivatalnála telękalakítási eljarást és az ehhez szĺikséges doku-
mentumokat iĄaaIá.

Felelős: polgiármester
Hatáńdő: 2016. június 2.

A döntés végľehaj tás át v égző szervezeti egység : Váľosépítészeü Ügyosztály

Budapest, 2016. május 3 1.
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Nyomtatiás

Mineľa Téńnformatikai Rendszer
Budapest Főváľos Vl!l. kertilet Józsefuárosi önkormányzata
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GEOSOFT 2OOO KFT
2000 S=entendre Deli Antal u. 50.
Munkoszám: f|22l2o|6
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