
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés 

a Gazdasági Bizottság részére 

,1~ számú előterjesztés 

a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal részére kormányablak létesítésére vonatkozó 
tulajdonosi hozzájárulás megadásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal elnöke, dr. Csonka Emő úr az előterjesztés 2. 
mellékletét képező kérelemében tulajdonosi hozzájárulást kér Önkormányzatunktól ahhoz, 
hogy az Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X., Havas Ignác utca 1-3. szám alatti 
ingatlanban (ahol most az Okmányiroda működik) a Budapest Főváros Kormányhivatala 
integrált kormányzati ügyfélszolgálat (kormányablak) kialakításával kapcsolatos építési 
engedélyezési eljárást kezdhessen meg és folytathasson le. Tájékoztatása szerint a 
Kormányablak tervezése és kialakítása önkormányzati forrást nem igényel. 

II. A végrehajtás feltétele 

A Budapest Kőbányai Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 43/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdése értelmében 
a rendelet hatálya alá tartozó vagyon tárgyainak tekintetében fennálló tulajdonosi pozícióból 
eredő jognyilatkozatokat-értékhatártól fiiggetlenül- a Gazdasági Bizottság döntése alapján a 
polgármester írja alá. 

III. Hatásvizsgálat 

A nyilatkozat kiadásával a Kormányhivatal megkezdheti és lefolytathatja a kormányablak 
kialakításához szükséges előkészítő munkálatokat. A Kormányhivatalnak az épület érintett 
részére használati joga van, a tervezett beruházás a többi helyiségünket és ott folyó 
tevékenységünket nem érinti, azzal kapcsolatban feladatunk és költségünk nem keletkezik. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági 
Bizottsága meghozza az előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2013. március 14. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 



------------------------

l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Gazdasági Bizottsága 

... /2013. ( ... ... )határozata 
a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal részére kormányablak létesítésére vonatkozó 
· tulajdonosi hozzájárulás megadásáról 

l.A Gazdasági Bizottság hozzájárul ahhoz, hogy a Budapest X., Havas Ignác utca 1-3. szám 
alatt fekvő, 41460/9 hrsz.- ú ingatlanban a Budapest Főváros Kormányhivatala integrált 
kormányzati ügyfélszolgálat (kormányablak) kialakításához szükséges építési hatósági 
engedélyezési eljáráshoz a kérelmet az illetékes építési hatósághoz benyújtsa, az ahhoz 
kapcsolódó valamennyi szakhatósági megkeresést megtegye, egyéb nyilatkozatokat, 
kérelmeket az illetékes szervekhez, közműszolgáltatókhoz benyújtsa. 

2. A Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy adja ki a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Főépítészi Csoport vezetője 



KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI HIVATAL 

Polgármester asszony/úr 
részére 

l_~t.sz.: LC):lG j '"L~ -2.-J"Lci-11. 
U.i.: Bokor András 
Tárgy: Kormányablakok építési 
engedélyezési eljárása 

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr! 

A területi államigazgatás megújítása terén a járásí rendszer kialakítását követő legfontosabb lépés a 
kormányablakok országos kiépítése lesz az év végéig. Országosan több mint 300 helyszínen 
működík majd kormányablak, így a főváros kerületeiben, valamennyi járásszékhely településen és 
minden olyan helyszínen, ahol jelenleg is van okmányiroda. 

A kormányablakok több mint kétezer államigazgatási ügyben teszik lehetövé a tájékozódást, 
ügyindítást egy részének helybeni, azonnali elíntézését. A kormányablakok szolgáltatásaikat minden 
munkanapon 8-20 óra között nyújtják majd. 

A Közigazgatási és lgazságügyí Hivatal szakmai irányításával - az előkészítő szakaszt követően -
elindult a "Kormányablak - Integrált Kormányzati Ügyfélszolgálatok" fizikai kialakítása projekt 
megvalósítása. 

A folyamat sikerességének véghezviteléhez elengedhetetlenül szükséges a települési 
önkormányzatok segítő közreműködése is. 

Kérem, az önkormányzat nevébenamellékelt nyilatkozat aláírásával adja hozzájárulását ahhoz, hogy 
az önkormányzat tulajdonát képező ingatlan a Kormányhivatal használatában lévő, meghatározott 
alapterületű helyiségeiben kialakítandó integrált kormányzati ügyfélszolgálat (kormányablak) 
vonatkozásában, illetve ahhoz kapcsolódóan a Kormányhivatal az alábbi építési engedélyezési 
eljárást/eljárásokat megindítsa, illetve lefolytassa: 

a nevezett helyiségekben a Kormányhivatal az általa ott tervezett kormányablak 
megvalósításához szükséges építési hatósági/útügyi hatósági engedélyezési eljáráshoz a 
kérelmet az illetékes építési/útügyi hatósághoz benyújtsa; az ahhoz kapcsolódó 
valamennyi szakhatósági megkeresést megtegye, egyéb nyilatkozatokat, kérelmeket az 
illetékes szervekhez, közműszolgáltatókhoz benyújthassa 

Az építési/útépítési engedélyezéssei kapcsolatos valamennyí költség a Kormányhivatalt terheli. 

Kérem, hogy a kitöltött tulajdonosi hozzájáruló szándéknyílatkozatot a Kormányhivatalok főigazgatói 
részére, legkésőbb 2013. március 31-ig eljuttatni szíveskedjenek. 

Budapest, 2013. "m:{_tú.4\ "4" 

Melléklet: 
Kapják: 

Tisztelettel: 

Tulajdonosi hozzájáruló szándéknyilatkozat 
1.) Címzett 
2.) Fővárosi és megyei Kormányhivatalok föigazgatói 
3) dr. Virág Rudolf helyettes államtitkár (KIM) 
4. irattár 
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Nem hiteles tulaj doni lap 

Budap.:sti L Sz:imú Föld hi v .tal 

Budapest,XI.,Buda:fcki út 59. 1519 Pf. :415. 

Nem bitelestulajdooi lap. Szemle márola.t 

Megrendelés szám: 80 00004/104457120 13 

2013.03.14 

,.c; BUDAPEST X. KER. S zektor 

S Belteriilet 41460/9 helyrajzi z szám 

1102 BUDAPEST X.KER. 

l. A~ ingatlan adatai: 
alrés~let adatok 

Kápolna utca 16. 

mUvel~si ág/kivett megneve~és/ 

- Kivett áruhá-z; 

3. t~lajdoni hányad: l/l 

I. RÉSZ 

min.o 

o 
n.RÉSZ 

terület 

ha rn2 

17 51 

bojegyzó határozat, érkezési idő: 101429/l/1992/92.04.27 
jogcím: 1991. évi XXXIII. tv. l. § 

utal ás: II /l. 
jogállás: tulajdonos 
név: X.KER. ÖNKORMÁNYZAT 
cím: 1102 BUDAPEST X.KER. Szent László tér 29 

l. bejegyző határozat, érke~ési időJ 

Ventékjog 
az ingatlan 33 m2 nagyzágó területére, 
jogos~lt: 

név: ELMU HÁLÓZATI KFT. 
cím : 1132 BUDAPEST Vá"'i út 72-74. 

2. bejegyző határozat, érkezési idő: 
Vezetékjog 
19 rn2 területre 7103/89/2012. 
jogosult: 

név: ELMU HÁLÓZATI KFT 
cirn : 1132 BUDAPEST XIII.KER. 

Nem hiteles tulajdoni lap 

ill.RÉSZ 

l. oldal, összesen: l oldal 

Nem hiteles tulaj doni lap 

Oldal: l/l 

Nem hiteles tulajdoni lap 

https://www4.takarnet.hu/tullap/S040420130314093011GuVwUzmgTq8f-44870793-... 2013.03.14. 


