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Előterjesztő: dr. Sara Botond alpolgármester

A képviselő-testtileti ülés időpontja:2017 . május 1 1 ..sz. napiĺend

Tárgy: Javaslat a Törökbecse utca telekosztásara

A napirendet nýlt ülésen kell trárgyalni, a döntés elfogadásahoz minősített szótöbbség szükséges.
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Yárosgazdálkodĺĺsĺ és Pénzĺĺgyi Bizottság véleményezi x
Embeľi Eľőfoľľás Bizottság véleményezi -

Hatálr ozati j av asIat a bizottság, szźffiáÍ a:

A Varosgazdálkodási és Pénziigý Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az e|őteqesztés meg-

tźrgya|źsźń

Tisztelt Képviselő-testĺĺlet!

I. Tényátlás és a diintés taľtalmának ľészletes ismertetése

A Törökbecse utca (38843lI hrsz) a Stróbl Alajos utca és a Ciprus utca közĺitt három jól lehatrárolha-
tó részre tagolódik. Az északj szakasza a Stróbl Alajos utca és a Hős utca között keskeny ňldút,
gyalogos ösvényként használjĺák (1' szakasz). A Hős utca és a Tisztes irtca köz<itti szakasz egyźůta|źn
nem jarható, a szomszédos raktározási célú telkek haszrálói veszik igénybe (2. szakasz). A Tisztes
utca és a Ciprus utca közötti szakaszon pedig csak aszfaltburkolat van, de a teljes közművesítés nem
készült el (csak energiatakarékos/napelemes közvilágítás), nagyrészt az ún. Ciprus Ht.z|akőihasz-
ná1\tkparkolónak, illetve csekély mértéktĺ átmenő foľgalom van Ęta (3. szakasz). Az összesen 6827
m, telek egyik szakasza sincs źúadvaktszhaszná|atta.

Ahhoz, hogy az egyes utcaszakaszokkezelése, felujítása, kiépítése esetleg akár ptiyázati forrásból is
finanszírozható legyen, praktikus lęnne telekosztással 3 kiilön telekre bontani az ingat|aĺt, az I. me|-

lékletben |źúhatő módon (1355m2, 2948m2 és2524rlŕ nagyságú ľészekre).

A telekalakítźsi vázrajz elkészítése, valamint a szükséges ftildhivatali eljarás lefolytatása érdekében
geodéta megbízźsa szükséges a kapcsolódó eljráľások lefolytatásrához (vźitozási vturajz elkészítése,
fiildhivatali telekalakítási eljárás lefolýatása)' .
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II. A beteľjesztés indoka

A T<jrökbecse utca a Százados negyed két meghatĺároző részét, aSzázados út menti lakóteľületet és a
Salgótarjáni út menti ipari jellegu területet vtiasztja el egynástóI, ezéĺt ezen telepiilésszerkezeti
helyzete miatt, további szerepe és haszrálatiának tisztźzása fontos feladat.

Aziĺgatlaĺbruttó értéke az onkormrínyzatYagyoĺkeltĺáľa szerint bruttó 228.060eFt.

m. A dtintés célja' pénzĺigyi hatása

A döntés céIja az ingatlan megosztása ahasmźůatí módok szerint, az esetleges k<izforgalom szźlmáĺa
szakaszosan történő megnyitasának könnyebb kezelhetősége érdekében.

A telekalakítási eljánás becstilt költsége 200,0 e Ft, mel1mek fedezete a 11'502 címen biztosított.

fV. Jogszabályi ktiľnyezet

A Kęviselő-tesľiilet döntésę a Budapest Józsefuarosi onkormanyzat vagyonáról és a vagyon feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII.13.) önkonnányzati rendelet 16. $ a) bekez-
dés ab) alpontján alapul, amely szerint a Képviselő-testiilet a tulajdonosi joggyakorló a 100 millió
Ft feletti éľtékíĺ vagyon hasznosításával kapcsolatos döntések esetén.

Kéremaza|ttbbihaÍźrozati javaslatelfogadását.

Határozzti javaslat

A Képviselő-testĺilet úgy dönt' hogy

1. a Töľökbecse utca (38843/1) he|yrajzi szrámú telkét harom résne megosztja ahatźltozat
mel lékletét képező he|y szinĺ ajz szerint.

Felelős: polgármester
Hatráridő: 2017. május 11.

2. felkéri apolgármestert,ahatározat 1. pontjában meghatározotttelekalakításhoz szfüséges
geodéziai és fijldhivatali eljrínások lefolýatásĺához szfüséges intézkedések megtételére és

telekalakítással valamint a kapcsolódó fiildhivatali eljárásokkal összefiiggő okiratok alá-
kásźra.

Felelős: polgáľmester.
Hatráridő: 2017. szeptembeľ 1.

A dłintés végľehajtás áú v Ęző sze rvezeti egység : Váľosépítészeti Iľoda

Budapest, 2017. május 3.

u,."u,4,'łť*o^u
alpo|gáľmesteľ

Törvényességi ellenőrzés :

Danada.Rimán Edĺna
jegyző

nevében és megbízásából
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A térkép tájékoztató ĺe||egÚ, máso|ata semmi|yen hivatalos e|járásban nem haszná|ható fe|! Készü|t az á||ami a|apadatok fe|használásáva|.
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