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Tárgy: Napirend elfogadása 
 
 
 
007/2017.(02.13.) V.M.K.B. hat. 

A Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 
napirendi pontokat az alábbiak szerint tárgyalja: 

Zárt ülésre javasolt: 

1. Javaslat a Budapest, V. kerület, Vadász u. 30. szám alatti ingatlanban található 
még magántulajdonban lévő albetétek (lakás célú helyiségek) megvásárlására 
vonatkozó ajánlattételi vagy kisajátítási eljárás megindítására egy több funkciós 
sportközpont létrehozása érdekében a Belvárosban /T-31/2017. számú 
előterjesztés/ 

Nyílt ülésre javasolt: 

2. Javaslat a Büntetés-Végrehajtás Országos Parancsnoksága részére a Steindl Imre 
utca 8. számú épületük homlokzata elé 3 db kizárólagos várakozóhely 
használatának biztosítására 

3. Egyebek 

Bizottság a határozatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
A szavazáson jelen volt: 7 fő 
 
 
 
 

Dr. Batári Péter  
                   elnök 
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Tárgy: Javaslat a Budapest, V. kerület, Vadász u. 30. szám alatti ingatlanban 
található még magántulajdonban lévő albetétek (lakás célú helyiségek) 
megvásárlására vonatkozó ajánlattételi vagy kisajátítási eljárás megindítására 
egy több funkciós sportközpont létrehozása érdekében a Belvárosban /T-31/2017. 
számú előterjesztés/ 
 

 
008/2017.(02.13.) V.M.K.B. hat. 

A Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek, hogy döntsön úgy, hogy elkötelezi magát egy többfunkciós, fedett sportközpont 
kialakítása mellett a kerületben. 

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 20/2009.(VI.10.) B-L.Ö rendelet 24. § (1) 
bekezdés a) pontja értelmében, hogy döntsön úgy, hogy a Budapest V. kerület Vadász u. 30. 
24816/0/A/10,14,15,19 helyrajzi számmal jelölt, lakás célú helyiségeket adásvétel útján 
megszerzi, egyúttal felhatalmazza a Polgármestert a vételi ajánlat megküldésére az 
előterjesztésben foglalt tartalommal. 

A Bizottság egyúttal javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el kártalanítási 
összegként az előterjesztésben megjelölt forgalmi értékeket, és amennyiben az adásvételi 
szerződés nem jön létre, a vonatkozó fent említett helyrajzi számokra, a Képviselő-testület 
hatalmazza fel a Polgármestert a kisajátítási eljárás megindítására az arra illetékes kisajátítási 
hatóságnál. 

Bizottság a határozatot 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta. 
A szavazáson jelen volt: 7 fő 
 
 
009/2017.(02.13.) V.M.K.B. hat. 

A Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy 
008/2017.(02.13.)  számú határozatát visszavonja. 

Bizottság a határozatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
A szavazáson jelen volt: 7 fő 
 
 
 

Dr. Batári Péter  
                   elnök 
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Tárgy: Javaslat a Budapest, V. kerület, Vadász u. 30. szám alatti ingatlanban 
található még magántulajdonban lévő albetétek (lakás célú helyiségek) 
megvásárlására vonatkozó ajánlattételi vagy kisajátítási eljárás megindítására 
egy több funkciós sportközpont létrehozása érdekében a Belvárosban /T-31/2017. 
számú előterjesztés/ 
 

 
 
010/2017.(02.13.) V.M.K.B. hat. 

A Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek, hogy hozzon elvi döntést egy többfunkciós, fedett sportközpont kialakítása 
mellett a kerületben. 

Bizottság a határozatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
A szavazáson jelen volt: 7 fő 
 
 
011/2017.(02.13.) V.M.K.B. hat. 

A Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek, hogy a Budapest V. kerület Vadász u. 30. 24816/0/A/10,14,15,19 helyrajzi 
számmal jelölt, lakás célú helyiségeket adásvétel útján szerezze meg, egyúttal hatalmazza fel 
a Polgármestert a vételi ajánlat megküldésére az előterjesztésben foglalt tartalommal. 

A Bizottság egyúttal javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el kártalanítási 
összegként az előterjesztésben megjelölt forgalmi értékeket, és amennyiben az adásvételi 
szerződés nem jön létre, a vonatkozó fent említett helyrajzi számokra, a Képviselő-testület 
hatalmazza fel a Polgármestert a kisajátítási eljárás megindítására az arra illetékes kisajátítási 
hatóságnál. 

Bizottság a határozatot 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta. 
A szavazáson jelen volt: 7 fő 
 
 
 
 
 

Dr. Batári Péter  
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Tárgy: Javaslat a Büntetés-Végrehajtás Országos Parancsnoksága részére a 
Steindl Imre utca 8. számú épületük homlokzata elé 3 db kizárólagos 
várakozóhely használatának biztosítására 
 

 
 
 
012/2017.(02.13.) V.M.K.B. hat. 

A Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság egyetért azzal, hogy a 
Büntetés-Végrehajtás Országos Parancsnoksága részére székházának Steindl Imre utca 
8. szám alatti homlokzata előtt 3 db kizárólagos használatú várakozóhely kerüljön 
kijelölésre párhuzamos parkolási rendben. 

Bizottság a határozatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
A szavazáson jelen volt: 7 fő 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Batári Péter  
                   elnök 
 


