
Avantimmo Mérnöki és Igazságügyi Szakértői Kft. 10 

Szoba I. 

Szoba III. 

Szoba II. 

Budapest.  VIII. Mária  u. 32-34. IV. 1. 36708/01A/46  hrsz 

Gáztüzhel moso ató 

WC 

Udvari félszoba 

Fürdőszoba 

5 1 



III. ker. Mária  u. 32-34. 
Társasház 

apftó okirata 
-1 - 

E-..../93. 

JÓZSEEVÁROSI 
oreoRruerivvr 

111VAT 

I. Általános rendelkezések 

A Budapest,  VIII, kerületi  1989  számú tulajdoni lapon  36708 
hrsz. alatt felvett, a természetben  Budapest  VIII., Mária  u. 
32-34.  szám alatti a  Budapest  Föv. Józsefvárosi Önkormányzat 
tulajdonában álló házingatlant, a  32/1969.  (IX.30.) Korm. sz. 
rendelet.  2.§ (2)  bekezdése alapján az 1.sz, alatt mellékelt 
tervrajz, valamint a 2.sz.alatt mellékelt műszaki leirás 
alapján társasházzá alakitja ntiC 

A  társasház öröklakásai a jelen alapitó okirat rendelkezése-
inek megfelel6en, mint öröklakások  es  a közös tulajdonban ma-
radó telek, épületrész, berendezések  es  felszerelések közös 
használatának jogával - a  32/1969.  (IX.30.)  Karin.  sz. rende-
let, a  15/1991.  sz. F6v, Közgyűlés Rendelete és a  17/1992. 
sz.  Hy.  Józsefvárosi Önkorményzat rendelete alapján értéke-
ejtve - a vev6 személyi tulajdönába ketülnek, azzal, hogy 
mindenkori tulajdonostársak egymás közötti jogviszonyát az 
1977,  évi  11.  tvr. rendelkezései  es  az alapitó okiratban fog-
laltak az alábbiak szerint szabályozzák: 

VIII. Közös és külön tulajdon 

Al Közös tulajdon 

1. A  tulajdonostársak közös tulajdonában maradnak az  1.  szám 
alatti terveken I-XVIII. feltüntetett  es  a 2.szám alatt mel-
lékelt műszaki leirásban körülirt telek és épitményrészek, 
berendezések és felszerelések, (az  1.  és  2.  sz. melléklet a 
földhivatali szerkesztési munkához szükséges). 

A  közös tulajdonba kerülő vagyonrészek leirása 

I. Telek 1235 m2 

II. Az épület alapja a  1.6  és válaszfalak,vázpillérek, vázgeren-
dák, födémek, kiváltások, szigetelések, valamint az egyéb 
közös szerkezeti részek és gépészeti berendezések. 

III. Valamennyi az épületben lévő (víz, gáz, csatorna, elektro-
mos stb.) hálózat és rákötéstól a fogyasztóig. 

IV. Udvar 219,23 m2 

EVETEXT Kft. 
-1 - 



45. A  terveken  45.  számmal jelölt Blem.7.sz. lakás 
bérlő  :3 

szoba 20,25 m2 
szoba 20,60  tn2 
konyha i6,49 m2 
kamra 1,53 m2 
előszoba 6,50  ma 
fürdőszoba 4,13 m2 
WC 1,17m2  

összesen 70,67 m2,  kerekítve  71 m2 
'es  a közös tulajdonból  153/10.000  hányad 

46. A  terveken  46.  számmal jel6It IV.ern.l.sz• 
bérlő : 

szoba 24,36 m2 
szoba 32,48  na2 
szoba 31,90  ma 
félszoba 11,2  mz• 
konyha 14,64 m2 
kamra 3,62m2 
előszoba 18,58  tn2 
WC 1,54 m2 
fürdőszoba 5 50 m2 

összesen 143,84 m2,  kerekítve  144 m2 
es  a közös tulajdonból  310/10.000  hányad. 

47. A  terveken  47.  számmal jelólt IV.em.2/a.sz. lakás 
bérlő : 

szoba 34,80  ma 
szoba 18,11m2 
konyha 8,54  tn2 
kamra 1,95m2 
előszoba 13,83 m2 
We 1,00 m2 
fürdőszoba 3,82  rn2 
előtér 1,33 m2 

összesen 83.38 m2,  kerekítve  83 m2 

és a közös tulajdonból  179/10.000  hányad. 
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