
93 ioiG 

KIVONAT 

a 2016. június 20-án (hétfőn) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő
testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 10. számú ülésén készült jegyzőkönyvből 

NAPIREND: 5. Javaslat a XVI. kerületi Katasztrófavédelmi Őrs létrehozásához 
szükséges döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Kovács Péter polgármester 
Előadó: Kovács Raymund a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke 

HATÁROZAT: 
187/2016. (VI. 20.) GPB 

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági 
és Pénzügyi Bizottsága az alábbi határozati javaslatot a Képviselő-testületnek 
elfogadásra javasolja: 

„Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
az Önkormányzat tulajdonában álló Budapest XVI. kerület Sarjú utca 106868/2 
hrsz-ú, 5.9354 m^ területű, kivett telephely megnevezésű ingatlanból 2515 m^ 
nagyságú 1/1-ed tulajdoni hányadú beépítetlen területet csereügylettel a Magyar 
állam tulajdonába adja kifejezetten Katasztrófavédelmi Őrs létrehozása céljából. 
A cserével érintett ingatlant a Magyar Állam tulajdonában álló, a BM Országos 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság vagyonkezelésében álló Budapest XVI. kerület 
Farkashida utca 2. - Veres Péter út - Legény utca l/A. szám alatti, 103180/3 hrsz-
ú, 1662 m^ területű, kivett lakóház, udvar, egyéb épület megnevezésű, valamint a 
Farkashida utca 4. szám alatti, 103180/2 hrsz-ú, 714 m^ területű, kivett garázs, 
épület megnevezésű ingatlanok 1/1-ed tulajdonjogára cseréli. 

A 103180/2 és 103180/3 hrsz-ú felépítményes ingatlanok forgalmi értékét a 
Képviselő-testület bruttó 100 200 000 Ft-ban állapítja meg. 

A Sarjú utca 106868/2 hrsz-ú ingatlanból telekalakítással kialakított beépítetlen 
terület megnevezésű ingatlan forgalmi értékét a Képviselő-testület 46 500 000 
Ft+Áfa, bruttó 59 055 000 Ft értékben állapítja meg. 
Az Önkormányzat vállalja a Sarjú utcai ingatlan közművesítését (víz, gáz, csatorna 
és villanyszolgáltatással való ellátását), a terület hulladékmentesítését, valamint a 
telekalakítási költségek megfizetését, számlákkal igazoltan bruttó 41 145 000 Ft 
értékben. 

A Budapest XVI. kerület Farkashida utca 2. - Veres Péter út - Legény utca l/A. 
szám alatti, 103180/3 hrsz-ú, 1662 m^ területű, kivett lakóház, udvar, egyéb épület 
megnevezésű, valamint a Farkashida utca 4. szám alatti, 103180/2 hrsz-ú, 714 m^ 
területű, kivett garázs, épület megnevezésű ingatlanok 1/1-ed tulajdonjogának 
ellenértékét a Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 
37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 6./A. melléklet 8/A. sor „Egyéb épület 
beszerzés, létesítés" sorából biztosítja 100 200 000 Ft erejéig, melynek forrása a 



költségvetési rendelet bevételi oldalán az 1.1/A. melléklet „Egyéb célú telkek 
értékesítése" előirányzat 100 200 000 Ft összegű tervezésével biztosított. 

A Sarjú utca 106868/2 hrsz-ú ingatlanból telekalakítással kialakított 2515 m2 
beépítetlen terület közművesítését (víz, gáz, csatorna és villanyszolgáltatással való 
ellátását), a terület hulladékmentesítését, valamint a telekalakítási költségek 
megfizetését a Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 
szóló 37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 6./A. mellékletének új 6/A. sor 
létrehozásával „Egyéb célú telkek kialakítása és közművesítése" sorából biztosítja 
41 145 000 Ft összegben, melynek forrása a költségvetési rendelet 5. melléklete 
58. sorában a „Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások 
fedezetéül" előirányzat. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés soron következő 
módosításakor az érintett bevételi előirányzat és kiadási előirányzatok kerüljenek 
rendezésre. 

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert a csereügylet lebonyolítására és a szükséges szerződések aláírására, 
valamint intézkedések megtételére." 

Határidő: 2016. június 22. Kt. ülés 
Felelős: Kovács Raymund a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke 
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 
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Kovács Raymund sk. 
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke 

A kivonat hiteléül: , i2 

Dr.'Éúkacs Titanilla 
Vagyonhasznosítási irodavezető 
Bttűapest, 2016. június 21. 


