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Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuaľos onkormźnyzatKépviselő-testiiletének

V źrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága

előterjesztő neve: dľ. Mészaĺ Erika aljegyzo

ELOTERJESZTÉS \ v
aYźtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság zll4.június 16-i ülésére

Tárg5r: Döntés ítélet tudomásulvételéről

Előterjesztő:
Készítette:

Jegyzói Kabinet Törvényességi és Perképviseleti Iľoda
Tĺirvényességi és Peľképviseleti Iroda

A napirendet nyílt ülésen kell taľgyalni.
A döntés el fo gadásĺáho z e gy szeru szav azattöbbsé g szfü sé ge s.

Mellékletek -

Tisztelt Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Előzmények

Götli Tamás és Hegyesdi Ildikó Yz- Yz -eď aľányu tulajdonát képezí a Budapest VIII. keľület
Rfüóczi tlt75.III. 19. szźtm a|atti lakóingatlan (a továbbiakban: ingatlan), amely ingatlanon a
Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefuarosi Önkoľmźnyzatje|zálogjoga áll fenn.

Götli Tamás és Hegyesdi Judit hazasságát a Pesti Kĺizponti KerĹileti Bíróság korábban
felbontotta, majd a felek a héaastársi vagyonkĺizĺisség megszĹintetését kezdeményezték az
illetékes bíľóság előtt.

A Pesti Kĺizponti Keľületi Bíróság 29.P.|0|.24|120|3134 szćľĺľrí ítéletében a volt hźzastźrsak
közös vagyonát megosztotüa úgy, hogy az ingat|anon fennálló közös tulajdont megváltással
megsziintette, Hegyesdi Ildikó tulajdoni hźnyadát Götli Tamás tulajdonába adta, és egyben
köteleĺe az ĺinkoľmźnyzatot a kĺizĺis fulajdon megsziintetésének ttĺréséľe.

il. Beteľjesztés ĺndoka

Azité|et elleni jogorvoslat kérdésében a T. Bizottság jogosult dönteni.

III. Tényállásĺ adatok

Az ítéIet éľtelmében az önkoľmányzat, mint je|zá|ogjogosult tíĺľni köteles azt, hogy Götli
Tamás 1 / 1 fulaj doni hĺĺnyad aÍtľlyű tulaj donj o gát a ftildhiv ata| bejegy ezze.

A tulajdonjoggal kapcsolatos perekben a kialakult bírói gyakoľlat éľtelmében elengedhetetlen
az egyéb érdekeltek, igy a je|zá|ogjogosult perben źtl|ása és a tulajdonjog źłtvezetése esetén a
tíirésre kĺitelezése.

A vételaĺhátralék aktuális összese : | 5 4.7 19.-Ft
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Iv. Diintéstaľtalmánakľészletesismertetése

A döntés értelmében aT.Bizottság a Pesti Központi Kerületi Bíľóság első fokon meghozott
29 .P . | 0 I .24 I l 20 I 3 l 3 4 szźlmű hatźtr ozatźxal szemben nem terj e szt elő fe l lebb ezést.

V. A döntés célja' pénziigyi hatása

A dĺjntés céIja az első fokon meghozott ité|ethatźůyában töľténő fenntaľtása, mivel a döntés az
ĺinkormĺĺnyzat je|zálogogát nem sérti, az vá|tozatlan tatalommal az egész ingatlanon
fennmaľad. A döntésnek pénzĹigyi hatása annyiban van, hogy a fennmaradt je|zźůogog
a|apjánatartozást G<jtli Tamás köteles továbbiakban is részletekbęn teljesíteni.

Jogszabályi kiirnyezet ĺsmeľtetése

A T. Bizottság hatásköre a Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuaľosi Önkoľmźnyzat a
Képviselő-testtilet és Szervei Szervezeti és Mfüĺĺdési Szabá|yzatźttőI sző|ő 25l20I3. (v.f7.)
önkoľmĺĺnyzati renđeletének 4. számí melléklete 1.1.l. pontján alapul: ,,a polgári és
lôzigazgatási, biztosítási-kártérítési ügłekben az onkormányzat, mint fél bíróság, hatóság
stb. előtti eljárásjogi résmételével Ósszefi)ggésben az eljárás indításą, befejezése, vitele, a
jogorvoslat, az eg/ezség tekintetében;,,

Határozati javaslat

.......12014.(vI.16.) számú Váľosgazdálkodásĺ és Pénziiryĺ bizottságihatározatz

A Váľosgazdálkodásĺ és Pénzĺiryi Bizottsá,g űlg dłint, hogy a Pesti Központi Keľületi
Bíľóság első fokon meghozott 29.P.101.24|ĺ20|3l34 számú határozatálval szemben nem
teľjeszt elő fellebbezést.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20|4.június 1 6'

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzói Kabinet Tĺirvényességi és
Perképviseleti Iroda

A lakosság széles kĺiľét éľintő đöntések esetén javaslata a kozzététe| móđjĺĺra
honlapon

vI.

nem indokolt hirdetőtáblan

Budapest, zll4.junius 1 2. ,L tUu r-5/
dr. Mészríľ Erika ,/
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