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Tisztelt Y źtosgazdźtlkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Előzmények

A Budapest VIII. keľület' Bláthy ottó u. 17 . szám alatti, 3 8539 hrsz-ú lakóépület tźrsasház tulajdont
a|apiÍő okirata 1990. május 14-i keltezéssel készü|t el. A taľsasház 5 db lakással és 2 db garázs
helyiséggel keľült bealapítasra. A^2 db garźns az onźÄ|ő melléképületben helyezkedett el, az a|apitó
okiratban 6. soľszámon, II,4| m, alapteľülettel, a közös tulajdonból 318/10.000 hźnyadda|, és 7,

sorszámon |5,4 mf alapterülettel, a közös tulajdonból 429lIO.000 hanyaddal keľültek felvételre.

Az a|apitő okirat elkészítésekoľ a személygépkocsi tarolók (f darab garĺ{zsok összesen 26 m2

alapterülettel) ťlzikálisan |éteztek, majd nem sokkal később, általunk beazonosÍthatat|an időpontban,
lebontásra kerültek. A Vaľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság 303/2014. (III. I7.) szźmil
hatfu ozatáv a| az a|átbbiak'ról döntött:

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) fenntartja a Gazdáúkodási, Kerületfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a 79212007' (07.24.)
szźtműhatttrozatźlbanfoglaltakatakövetkezokszerint:.

a') tudomásul veszi a Budapest VIII.' Bláthy ottó utca I7. szám alatti Táľsasháai ingat|anban
(hľsz. 38539) önkormányzati tulajdont éľt veszteséget, a 2 önkoľmányzati tulajdonri
személygépkocsi üáľoló megsemmisülését (26 m. elvesztését).

b.) jóváhagyja, hogy a két nem lakás célú helyiség (garźns) a vagyonleltát adataiből törlésre
kerüljön.

2.) felkéľi a Kisfalu Kft-t, a Budapest Főváľos VIII. keri.itet Józsefuárosi onkoľmányzat nevében a
Budapest VIII. kerület, B|áthy o. u. 77. szźmű Tráľsashaz áitalr elkészĺtett a|apítő okirat
módo sításán ak a|źśt ásár a.

il. Beteľjesztés indoka

Az előterjesztéstárgĺttban a Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság jogosult döntés meghozata|źlra.

m. Tényá|lási adatok

Az a|apító okirat a|áiräsra és a Földhivata|ba benyújtísra keľült, azonban az a|apító okirat módosítĺási
kérelmęt a Fĺjldhivatal elutasította többek között az a|źtbbiak'rahivatkoz:,la:

A tiársashĺ{z a|apítő okirat alapján a38539l0/Bll és a38539/0/C/I he|yrajzi számű gartasok, melyek a
Budapest Főviáľos Józsefuárosi onkoľmányzatkizérő|agos tulajdonába vannak ttjrlésľe keľü|nek. Az



onkormányzat niajdonjogának megszÍĺnésére vonatkozőan okiratot (megállapodást szerződést,
hatósági igazo|ást, engedélý, stb.) nem csatoltak. Ahhoz tehát, hogy az a|apítő okirat módosítiásľa
kerülhessen, szükséges 41Ą15a3|1ŕlz'z,al a közös tulajdon megszüntetésére vonatkoző okiratotmegkötni.

A magríntulajdonosok a Fővárosi KerüIetek Földhivatalától máľ 2004. december 2f-i keltezéssel
kéľték atźrsasház alapító okirat módosítasánakbejegyzését, mely kérelmet a F<jldhivatal elutasított,
tekintettel arra,hogy azt a Józsefvárosi onkormányzat, mint tulajdonos nem irta a|éL, Az a|apitő okirat
módosításban a két önkoľmányzatitulajdonú garźns megszüntetéséről nem rendelkeztek.

A két albetét tulajdonosajelenleg is a Budapest Józsefuárosi onkoľmányzat. Anem|étező ingatlanok
értékének megźů|apitátsĺíľa nincs lehetőség. A 38539/0/B 11 tlĺsz-il gaúashoz tartoző ft'ldteľület 2013.
évben nyilvántaľtott piaci értéke 450.000,- Ft, a 38539/0lClI hľsz-ri ingatlan esetében vgyanez
672.000,-Ft.

A Tiársashĺíznak öt évre visszamenőles I02.84I.- Ft közös költsés követelése áll fenn az
onkormányzatfe|é.

A tulajdonjog ľendezése és a költségek csökkentése érekébe1 v 1iy5v5|1ĺłz,z'al megállapodást szükséges
kötni, amelyben felek megállapítják, ľ.'ogy a 38539/0/B/I és a 38539l0lcll hrsz-ri garázsok
megsemmisültek, ennek igazo|źsźtra az Epitésugyi Hatósági Iľodától hatósági bizonyíNźný kéľnek,
amely az onkoľmányzat szźtmára ingyenes. A Budapest Józsefuĺáľos onkormányzat 38539lO/Bl| Ítsz
alatt felvett tulajdonához tartoző 318/10.000 és a 38539l0lC/I hrsz. a|atti tulajdonához tartoző
429110.0000 közös tulajdoni hányadok vonatkozásában felek megállapodnak közös tulajdon
megszüntetése címén tulajdonos onkoľmĺányzat átadja atźnsasháni tulajdonosoknak az osztatlan közös
tulajdoni hźnyadát a meg nem fizetett közös költség összegéve| megegyező megváltĺási áľon.

A mellékelt jogi állásfogla|ás alapján: ,,függetlenül attól, hogy a garźzsok a valóságban már nem
léteznek a 3853910/B/| és a 38539l0lcl| he|yrajzi szźtmű ingatlanoknak az önkormányzat a
tulajdonosa."

,,Az a|apitő okirat módosításą és ezze| a fulajdonjog rendezése akkor jegyezheto be az ingat|an-
nyi|vźntartttsba, ha a Budapest VIII. Józsefuáľosi onkorményzat és a Budapest VIII., Bláthy ottó u.
17. szźtműtársashźn megállapodást köt, melyben megállapítják, hogy a garźasok máľ nem léteznek, és
erľe vonatkozőan az Epítésügyi Hatósá$ól hatósági bizonyitvátný kéľnek, továbbá az A|apltő
okiratban 6. sorszámú ktilön tulajdonhoz tartoző 318/10.000' és a 7. sorszámú ktilon tulajdonhoz
tartozó 429110.000 osztatlan közös tulajdont köz<js tulajdon megsztintetése jogcímén a társasháni
tulajdonostársai szerzik meg. Javasoljuk, hogy a megváltási fu a közos költség tartozźs összegéve|
megegyezzék.,,

Iv. Dłintéstaľtalmánakľészletesĺsmeľtetése

Javasoljuk a Tisztelt Bizottságnak, hogy kérje fel a Kisfalu Kft-t a társashźn tulajdont a|apítő okirat
módosítása érdekében a fenti taľtalmú megállapodás megkötéséľe a Tiíľsashźaza|. Az a|apitó okirat
módosítĺással és a megállapodäs a|źirásával az ĺjnkormźnyzati tulajdon megsziínik a társasházban,
további képviseletľe nincs szükség.

v. A döntés célja' pénziigyi hatása

A két önkormányzati tulajdonú személygépkocsi ĺáľoló megsemmisülésével az ónkormźnyzati
tulajdont ért veszteség tudomásul vételével, az a|apítő okirat módosításrának a|áírźsával, illetve annak
ffjldhivatali bejegyzésével egy több éves rendezetlen tulajdonviszony keľül rendezésre, amelynek
eredményeképpen a taľsashiíznak már nem taľtozik közös költség fizetésével az Önkormányzat. Az
alapító okirat módosítrísĺának költségeit a magántulajdonosok vállalják, az onkormányzatot kifizetés
nem terheli.

A közös költség fedezete a 11602 címen rendelkezésre áll.

vI. Jogszabályi kiiľnyezet ismeľtetése

Az onkormźnyzat tulajdonában álló nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek elidegenítésének
feltételeiľől szó|ő 32/2013. (VII. 15.) számú rendelet 2. $ (1) bekezdése szerint: ,,A helyiségek
elidegenítésével kapcsolatos tulajdonosi jogokat a Képviselő-testĺilet gyakorolja az',,a|, hoĐĺ egyes



tulajdonosi jogok gyakorlásáľa, a rendeletben meghatĺáľozott esetekben a Varosgazdálkodási és

P éna.lgy i B izotts ágot hatz|mazza fe|.,,

A Rendelet f.s (2) bekezdése szerint: ,,A 100 millió Ft.ot meg nem haladó forgalmi értékű helyiség
elidegenítése esetén a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottsátg, ezen éľtéken felül a Képviselő-testi'ilet
dont az elidegenítésró| és az eladási ajźn|at kiadásaľól, tovźbbá dönt az adásvételi szerződéssel, annak
módosításával és megszüntetésével kapcsolatos kérdésekben, kivéve azokat az eseteket, amikor a
d<jntés az érté|łlatźtrtól fiiggetleniil a Képviselő-testiilet jogköre.''

Fentiek a|apjźn kérem a Tisaelt Bizottságot, hogy az előterjesĺéssel kapcsolatos döntését meghozĺri
szíveskedjen.

HATÁRoZATI JAVASLAT

.''..../2014.(......) szäműVráľosgazdálkodásiésPénztigyibizottságihatźrozat:

A Vĺáľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy a Yátrosgazdźllkodási és Pénziigyi
Bizottság 303120114. (tII. 17.) szátműhatározatźnak végrehajtasa és a tulajdonjog rendezése érdekében
megállapodást köt a Bláthy o. u. 17. számű tźnsashtui tulajdonosokkal a Budapest Főváľos VIII.
kerület Józsefuárosi Önkormányzat nilajdonźhan á||ó, a valóságban mar nem |étező Budapest VIII.
keľület, Bláthy o. u' 17. szám a|atti, 38539l0ĺBlI és a 38539l0lcll he|yrajzi szttmű ingatlanok
vonatkozásában. Az onkormányzat osztatlan közös fulajdonát, közös tulajdon megszüntetése
jogcímén źLtadja a társasháni tulajdonosoknak, megválüási árként a garźłsok'ra eső 5 éves közcis
költség, azaz 102.841,- Ft összegen. Felkéri a Kisfalu Kft-t a k<izös tulajdon megsztintetéséľe
vonatkozó okirat a|áiĺźsźra.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hatáľidő: 2014. augusztus 11.

A döntés végľehajtását végzo szewezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles kĺjrét éľintő döntések esetén javas|ataakózzététel módjára
nem indokolt hiľdetőtáblán honlapon

Tisztelettel:
Budapest, 2014. jäius f4.
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Dr.lÍi, Eíľsch Tamds
íłgnéĺl

Hirsch agnédi Iroda
1053 Budmle.st. VómhdzIíľt. 8.

Jogi állásfogtalás
aBudapest, Vm."',?ä1,ľt?ľ;.'J;,ř.äťffij*?-''-1łilffiľm:ľ.ľaďorńsarě'*okbon-

,

A Budapest vI[. Józsefraľos onkoľnanyz at |/1 aranyu tulajdonát ké:pezi a 38539lOĺB/1 és a
38539lolcl1 helyrajziszźlmű, a valóságban Budapest, VIII. Bláthy ottó utca |7. szám alaítl'2 đb

garázs,
A garazsokat fettehetőleg az1990-es években ismeľetlen okbólvalaki lebontotta.

A tulajdonos önkoľmányzat Vaľosgazdďkođási és Pénztigyi Bizottsága 303/2014. Q|I. t7.) szä-

mri határozatěľva| az a\źhbíalaćll döntött:

,,A Vłáľosgazdďkodasi és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy:

1.) fenntaľtja a Gazdálkodasi, Keľületfejlesztési és Közbeszerzésí Bizottság a79fl2007. (07,24.)

számú hatérozatźlban foglaltakat a következők szeľint:
a.) fudomasul veszi a Buđapest VIII., Bláthy ottó utca 17. szźm alatti Társasházi ingatlanban

(hĺsz. 38539) önkormanyzati fulajdont éľt ve^szteséget, a2 önkormőĺ5ľzati tulajdonú sze-

mélygękocsi taľoló megsemmisiilését Q6 m" elvesztését)
b.) jóvahagyj ą hogy a két nem lakás célú helýség (garazs) a vagyonleltár ađataiból torIésľe

keľĹiljön'
2.) felkéri a Kisfalu Kft-t, a Budapest Főváľos VIII. kertilęt Józsefuáľosi onkoľmanyzat nevében

a Budapest VIII. keľtilet, Btáthy o. u. 17. száĺĺlú Táľsasház által elkészített alapító okirat mó.
dosítás ának aláit ásär a.,,

A tulajdonosi döntés alapjan a tulajdonos tulajđoni igényével nem é1. A fulajdonjog rendezéséhez

és ingatlan-nýlvantartási átvezetéséhez ugyanakkoľ az önkoľmanyzatnak atársasbázzal megźĺLla-

podást kęll kdtnie.
A tarsashaz az alapitő okirat módosítási irant kérelĺnet ugyan benyujtotta a Földhivatalbą de azt

elutasították aĺľa hivatkoztssal, hogy a tulajđo4iog áúvęzętéséhez jogcím sziikséges.

A 2013. évĺ v. tv. . [Ptk] .5:38. $ -a alapjćln az lngatlan tulajdonjogának megszerzéséhez

szetzodési,vagy megállapodás es annak az ngatLaĺ-nýlvántaľtásba töľténő bejegyzése szĹikséges:

,, (2) Ingatlan húajclonjogának átntházassal való ĺnegszerzéséhez az átnlházásrą irányuló
szerz;ődés łag,, más. i,s"í, és erre tekintettel a hltajdonjog átľuházásának az ingatlan-
nyilvántartásba való bej egłzése sziilrséges,,,

A tPtk] indokolasą alapjan, a,,ti)rlény fenntartja ą Ptk, megoldasót: a hilajđon á'ttnńázósa jog-
címes-tradíciós rendszeren alapszik, amely a hllajdon átszállásához a jogcímen feliil ingóĺvlál a
doĺog átadasát (a birtokátntházást), ingatlanok esetében pedig az ingatlan-nýlvántartási bejegy-

zést ís megköveteli,''

A törveny ę ľendęlkezese alapján a tźrsasháľlnak öt évre _ elévtilési időn beltil - visszaĺne-
nőlegesen t02.84I,- Ft közös költség követelése van.

t



A köziis költséget - a táľsasházakÍól szóló 2003. CXXXII..Tv.24, i -a a|apjźn a fulajdo-

nosnak kell megÍizefuiie:

,, Q) A közös hilajdonba tartozó épiiletrész, épiłletberenclezés, neľn lakćłs céljára szolgďló

helyisag és lakás fenntartásának költsége, valamint a rencles gazdálkodás körét meghaladó ki.
aclás @ nvćłbbiakban eg1łiitt: közös költség) a tulajdonostťlrsalat hilajdoni hťlnyaútk szerint

terhel'i, ha cl szervezeti.mííkbdé'si szabólyzat másképp nem rendelkezik,,, ,

Fentiekben lrtak alapján fiiggetlenĺil attól, hogy a garázsok a vďóságban maľ nem létezrek a

3853gl)lBl1 és a 3s539ĺOlcl1 hrsz-ú ingatlanoknak az önkormáĺyzat a fulajdonosa.

Az a|apítő okiľat módosítása, és ez.zelr a tulajdonjog ľendezése ĺlaqp:{oľ szerint akkoľ jegyez-

hető bä az ingatlan-nyilvántaľtásba, ha a Budapest VilI. Józsefuárosi onkormanyzat és a Buda.
pest, wII. nňthy ottó utca 17. számtĺtaľsashaz megállapodást köt, melyben megĺállapítjĺĺk, hogy

ä gaľazsok máľ nem léteznek, és eľľe vonatkozóan a Építéstigý Hatóságtól Hatósági Bizonyít-

ványt kénrek, továbbá az ALapítć: okiľatban 6. soľszámú kiilön tulajdonhoz tartoző 318/10.000' és

a 7. soľszámú kĺilön tulajđonhoz :artoző 429l|0,000 osztatlan közös tulajdont közös tulajdon

megsziíntetése jogcímén a táľsasházi tulajdonostarsaí szernkmeg. JavasoljŃ, hogy a megváltási

ar a közös költség lrrrtozás összegével megegyezzék,

Budapest, 20l4.jú1ius 22'

Taĺnas

t


