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A képviselő-testiileti ülés időpontj a: ?0|7. mĺíľcius 09. ..s2. napircnd

Tárry: Javaslat telekalakításľa

A napirendet nyílt ülésen kell targyalni, a dĺintés elfogadásĺához minősített szótöbbség szfü-
séges.
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Tisztelt Képviselő.testĺilet!

I. Tényállás és a döntés tartalmának ľészletes ĺsmeľtetése

Anemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. ttirvény (a továbbiakban: Nkt.) 99lH. $ (1)
bekezdése értelmében, a 20|6. december 3l-én települési tinkormaľryzat áita| mfüödtetett
közrevelési intézmény ktĺzĺlevelési feladatainak ellátĺísát szo1lgźlő minden telepiilési önkor.
mźnyzati vagyon és vagyoni éľtékíi jog (a továbbiakban: vagyon) leltĺĺr szerint 20|7.januĺáľ
7-jén a teľületileg illetékes tankeriileti központ (Belső-Pesti TankeľĹĺleti Központ) ingyenes
vagyonkezelésébe kerĹil.

A köznevelési feladate|Iátasát biztosító vagyon a|att az ellátott fe|adathoz kapcsolódó vala-
mennyi jogot és kötelezettséget, valamint ingó és ingatlan vagyont kell érteni. A tankerĹileti
ktĺzpont által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátasát szo|gźiő települési
ö'nkormányzaťtulajdonú ingatlan és ingó vagyonÍa vonatkozóan a tankerĹileti központot va-
gyonkezelői jog illeti meg mindaddig, amíg a kciznevelési közfeladat a tankerĹileti központ
részérőI töľténő e||átźsa az adott ingatlanban meg nem szĹľrik.

Budapest Józsefuiáľosi onkormányzata Képviselő-testÍilet a230/20|6. CxII.ol.) szźműhatá-
rozata és a Belső-Pesti TankeľĹileti Központüal 201-6, december 15-én megkötött vagyonke-
zelési szeruődés a|apjan onkormanyzatunk 20|7.januáľ 01-től a Vajda Péter Ének.zenei
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Altalĺínos és Spoľtiskola (1089 Budapest, Vajda Péter u. 25-31., hľsz.: 38603l1,a2014. évi
bruttó éľték: 1.203.561e Ft és a3860312, bruttó éľték 131.208 e Ft) tekintetében a38603l|
hľsz.-ú fřildrészletnek csak 6683 m2-nyi teľiiletét adta ingyenes vagyonkezelésbe a Belső.
Pesti TankerĹileti Központ részére; 4000 mz-t, a sátorral befedett sportpálya és az a\lhozkj-
alakított kiszolgáló létesítmények, teniszpálya teľületét nem.

A vagyonkezelésbe nem adott terĹilet megfartásźú elsősorban az FTC Sportsátoľ Pľogram
megvalósítĺásaru 20|3. június 10-én kt'tött tamogatási szęrzodés III. fejezetének 1.) pontja
indokolją me|y ňgzíti, hogy a sátor és a kiszolgáló létesítmények a megéptiléstiktől szźnni-
tott 15 évig az FTC fulajdonában maradnak. A tamogatási szeruodés 2.) pontja alapjtn a
telken az ingat|arl-nyilvantaľtásban a Magyar Allam javára az igazoltan a megvalósításľa
fordított adókedvezmény mértékéig jelzálogiog keriilbejegyzésľe atźlmogatási cél megvaló.
sítasĺának biztosítékául. A tĺĺmogatasi szerződés 4.) pontja szerint: ,,Felek rögzitették, hogy a
ilI.l.) pont szeľinti sátor a Pľogľam ideje alatt el nem bontható, át nem helyezhető, át nem
a|akśtlatő, kivéve, ha a Felek ahhozelőzetesen és együttesen' kiilön megállapodásban ahhoz
közö sen hozzájáĺu|tak.',

A Magyar Kézilabda Szövetség nyi|atkozata (l. sz. melléklet) szeńnt a je|zéůogtrog bejegy-
zése nem szfüséges, tekintettel a vonatkoző jogszabá|ý előírasokľa (a taľsasági adóról szóló
1996. évi L)o(K. törvény 22lC s (6) bekezdése szerint, amennyiben a targyi eszköz beru-
hazás nem építési engedély köteles építési tevékenység, nincs sziikség a je|zét|ogsog bejegy-
zésére).

A vagyo^nkeze|ői jogľavaló tekintettel, célszeľĺĺ a vagyonkezelési szerzőđésben át nem adott
4000 m, alapterĹiletrĺ telekrészt leválasztani az iskola telkéről, igy a spoľtpĺílya esetleges
fe|tljitasanpá|yazatifonĺásokatisigénybelehetvenni.

A telekosztással egýdejiĺleg javaslom, hogy - a vagyonkezę|ó részére ź"/radásra keľülő, - a
Vajda Péter Ének-zenei Áltďános és Spoľtiskola hasznőiataban lévő, 3860312 hĺsz.=ú telek
az iskolaépület telkével keľüljön összevonásrą tekintettel a mar egyébként is meglévő hasz-
nźůatra (ld. 1. sz.^mellékleĺ a 38603lI hrsz.-tĺ telek 6683 m,-nyi tészéhez kerĹilne hozzźpsa-
tolásra az |49tm'nagyságú 3860312 hĺsz.-ú telek).

A telekalakítasi vźmajz elkészítése, valamint a szĹikséges fiildhivatďi eljĺánís lefolytatása
éľdekében geodéta megbízźsa szfüséges a kapcsolódó eljarĺísok lefolytaĹásďroz (vá|tozäsi
vémajz elkészítése, fiildhivatali telekalakítasi eljĺíras lefolytatasa).

II. A beterjesztés Índoka

Az Önkormźnyzatot. töľvényben meghatarozott eltéľésekkel . megilletik mindazok a jogok
és teľhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a fulajdonost megilletik, teľhelik. A fulaj-
donost megillető j ogok gyakorlasaról a Képviselő.testiilet ľendelkezik.

III. A diintés célja' pénzüryÍ hatása

A döntés céIja aNkt. előírásai szerint átadandó ingatlan vagyonkezelői viszonyainak rende.
zése.

A telekalakítasi eljĺárás becsült költsége 300,0 e Ft, melynek fedezete a ||502 címen biztosí-
tott.

IV. Jogszabályĺ körny ezet

A Képviselő-test.tilet döntése a Budapest Józsefuarosi onkormźnyzat vagyonĺíról és a
vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásaľól szóló 66120|2. CXII.13.) önkoľmanyzati
rendelet 16. $ a) bekezdés ab) pontjĺán alapul, amely szeľint a Képviselő-testĺilet a
fulajdonosi joggyakorló a 100 millió Ft feletti éÍtékíj vagyon hasznosítĺásával kapcsolatos
döntések esetén.

',1,
lĺ-'l,',i

1ĺĺ"
ěŕ



Kéľem az a|á,}bi hatńr ozati j avas lat elfo ga d ás át.

Határozatĺ javaslat

A Képviselő-testület úry dönt' hory

1. a Vajda Péteľ Ének-zeneiÁltalanos és Spoľtiskola (1089 Budapest, Vajda Péter u.
25.3|.) tekintetében a 38603/1 hĺsz.-ú ftildteľületet megosztja akként, hogy két új
önálló helyľajzi szźlmű ingatlan kerül kialakítĺísra: a jelenleg sportsátorral fedett
teľületen, önátló he|yajzi számon 4000 m2 pagyságu telket alakít ki, valamint a
38603/1 hľsz..ri ingatlan fennmaradó 6683 m" telekľészéhezhozzácsatolja az l49l
m2 alapteľül etil, 38603 /2 hrsz.-ú telket.

Felelős: polgríľmester
Hataridő: 2017. mrĺľcius 09.

2. felkéri a polgármesteľt, a hatfuozat 1. pontjában meghatáľozott tęlękalakíĺáshoz
szfüséges geodéziaiés fiĺldhivatali eljarások lefolýat.ásĺĺhoz sziikséges intézkeđé-
sek megtételéľe és telekalakítassal valamint a kapcsolódó fřildhivatali eljĺírásokkal
ö sszeft 'iggő okiratok a|áít ásőr a.

Felelős: polgármester.
Hatíridő: 2017.június 30.

A dtintés végľehaj tá sőrt v égző szew ezeti erység: Városépítészetĺ Iroda

Budapest, 20|7. februáĺ 22.

Töľvényességi ellenőrzés :

Danada-RÍmán Edina
iegző

nevében és megbízásábót
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Nyilatkozat

Aĺulírott, Novák András a Magyar Kézilabda Szövetség főtitkáraként az a|ábbi

nyilatkozatot teszem:

A Budapest Vll|. kerĺ'ilet, Vajda Péter u. 25-3L. sz. alatti, Vajda Péter Ének-zenei és

Sportiskola udvarán a meg|évő sportpá|ya hő|égtartásos sátorral való lefedése és

az ehhez kapcsolódó kiszo|gáló |étesítmények eIhe|yezése kapcsán az FTC

Kézi|abdasport Nonprofit Kft. által a 2oLz/20l3.as sportévadban megvalósított

infrastrukturá|is fejlesztés, mint nem építési engedély kĺjteles beruházás valósu|t

rneg.

Mindezekre tekintettel a társasági adóró| és az osztalékadóról szóló rgg0. évi

Lxxx|. torvény zflc g (6) bekezdésében meghatározott * a Magyar Á||amot

megiIlető . jelzá|ogjog bejegyzése szükségtelen'

Je|en nyi|atkozatomat a Budapest Főváros V||l. kertilet Józsefvárosi onkormányzat

Po|gármesteri Hivata|a megkeresése kapcsán bocsájtottam ki.

Budapest, 201.7. febru ár ,łil '
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MÓdusz |rodahaą 1087 &JdapP5t, Köngves Ká|mán kft.76. I Tel.: (+36 rJ 435-lłf0ą 4e3lł (TAoJ
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