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kapcsolódó megállapodás elfogadására 

Előterjesztő: dr. Hencz Adrienn ügyosztályvezető 
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Tisztelt Költségvetési és Pénzügyi Bizottság! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 
tulajdonát képezi a  34997  hrsz-ú, természetben a  Budapest  VIII. kerület, Fecske utca  24.  szám alatti, 
1174 m2  alapterületű telek.  A  Csarnok negyedben elhelyezkedő telken a Nagy  Ho-Ho-Ho  Horgász 
játszótér található.  A  szomszédos  34996  hrsz-ú, természetben a Fecske utca  22.  szám alatti telken új 
lakóépületet építenek.  A  lakóépület beruházója — FECSKE ÉS HÁZ Kft. (székhely:  1146 Budapest, 
Thököly út  66.;  adószám:  25295698-2-42;  cégjegyzékszám:  01-09-206801;  képviseli: dr. Boda Zsófia 
ügyvezető) képviseletében Fehér Gábor korábbi ügyvezető —  2019.  március  27.  napján vételi 
szándéknyilatkozatot nyújtott be, miszerint az új lakóház tűzfalának homlokzatosítása miatt egy  3  m 
széles,  50 m2  —es  területet szeretnének megvásárolni a Fecske utca  24.  szám alatti telekből. 
Az Önkormányzat számára előnyös volt a vételi szándéknyilatkozat, mivel az ingatlan értékesítésével 
az Önkormányzat költségvetési bevételhez jutott, továbbá városképi szempontból kedvezőbb 
kialakítású lesz a Fecske  u. 22.  sz. alatti épület, tekintettel arra, hogy tagolt homlokzattal fog a 
játszótér felé nézni és nem egy üres tűzfallal. 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság fentiekre tekintettel a  728/2019.  (VII.03.) határozatával 
hozzájárult a  34997  hrsz.-ú, természetben a Fecske utca  24.  szám alatti önkormányzati tulajdonú 
ingatlan  50 m2  ingatlanrészének értékesítéséhez a szomszédos  34996  hrsz. alatti, Fecske utca  22. 
számú ingatlan tulajdonosa a FECSKE ÉS HÁZ Kft. részére, az új lakóház tűzfalának 
homlokzatosítása végett. Ezzel együtt vevő vállalta telekhatár-rendezéssel kapcsolatos költségek 
viselését.  A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ugyanezen számú határozat  3)  pontjában 
felkérte a polgármestert közhasználat céljára történő átadásról szóló megállapodás előkészítésére és 
bizottság elé történő terjesztésére. 
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A 2019.  június 24-én kelt nyilatkozatuk alapján a megvásárolt  50 m2  ingatlanrészt közhasználat céljára 
átadják az Önkormányzat részére annak érdekében, hogy a mellette elhelyezkedő játszótér használható 
területe ne csökkenjen, a használati megállapodás tervezete az előterjesztés mellékletét képezi. 

A  FECSKE ÉS HÁZ Kft. elkészítette a T-  101310  számú telek- határrendezési változási vázrajzot és 
2019.  október 30-án záradékolásra benyújtotta BFKH  XI.  Kerületi Hivatala Földügyi Osztályára.  A 
telek határrendezéshez és az azt követő ingatlan-nyilvántartási átvezetéshez szükséges az 
Önkormányzat hozzájárulása és a felek megállapodása a határrendezés tekintetében.  A 2019. 
augusztus 7-én kelt tulajdoni hányadot módosító adásvételi szerződés  2019.09.25-én az ingatlan-
nyilvántartáson átvezetésre került. 
Az Önkormányzat tulajdonrésze  1124/1174  th, a Fecske és Ház Kft. tulajdonrésze  50/1174  th. a  34997 
hrsz. Fecske utca  24.  számú ingatlanban. 
A  megállapodás értelmében a FECSKE ÉS HÁZ Kft.  34997  hrsz. alatti ingatlanban meglévő  50/1174 
eszmei tulajdoni hányadrésze a  34997  hrsz. alatti ingatlanról leválasztásra és a  Budapest  VIII. kerület 
34996  hrsz. alatti ingatlanhoz telekalakítás jogcímén hozzájegyzésre kerül. 

A  játszótér területe a valóságban a közhasználat céljára történő átadás miatt nem lesz kisebb területű. 
A  Fecske  u. 24.  szám alatti ingatlan jelenleg építési telekként szerepel a rendezési terven, a jövő évben 
várható új építési szabályzat elfogadásával a beépítési lehetőség a telken terepszint feletti  3%  lesz, 
amely gyakorlatilag az ott jelen lévő trafóházat foglalja magában. 

Fentiekre tekintettel a Gazdálkodási Ügyosztály javasolja a megállapodások aláírását. 

A  beterjesztés indoka 
Az előterjesztés tárgyában a döntés meghozatala a Tisztelt Bizottság hatásköre. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 
A  döntés célja a megállapodások tárgyában való döntés meghozatala. 

A  döntésnek pénzügyi hatása nincs, a telekalakítással járó adminisztrációs költségeket a FECSKE ÉS 
HÁZ Kft. viseli. 

IV. Jogszabályi környezet 

A  Bizottság hatásköre a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
36/2014.  (XI.06.) önkormányzati rendelet  7.  mellékletének  1.1.1.  pontján alapul. 

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 

A  Költségvetési és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

1)  a  T-101310  számú telekalakítási változási vázrajznak megfelelően kialakult  34997  hrsz. alatti, 
természetben a Fecske  u. 24.  számú ingatlanhoz kapcsolódó megállapodásban foglaltak 
tartalmával egyetért és felkéri a polgármestert a határozat  1.  számú mellékletét képező 
megállapodás és a  T-101310  számú telekalakítási vázrajz aláírására. 
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2)  elfogadja a határozat  2.  számú mellékletét képező közhasználat céljára átadott területre 
vonatkozó használati megállapodást, és felkéri a polgármestert annak aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  december  16.,  a vázrajz és a megállapodások aláírása  2020.  január  31. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 

A  lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjének javaslata a közzététel 
módjára: nem indokolt hirdetőtáblán honlapon  

Budapest, 2019.  december  11. 

dr. Hencz Adrienn 
ügyosztályvezető 

KÉSZÍTETTE: GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY 
LEÍRTA:  DR.  HENCZ ADRIENN 
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MEGÁLLAPODÁS 

amely létrejött egyrészről 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (székhelye:  1082 Budapest,  Baross utca 

63-67.,  törzskönyvi azonosító száma:  735715,  adószáma:  15735715-2-42,  statisztikai számjele: 

15735715-8411-321-01,  képviseli Pikó András polgármester) — továbbiakban: ÖNKORMÁNYZAT — 

másrészről a 

FECSKE ÉS HÁZ Kft. (székhelye:1146  Budapest,  Thököly  IA 66.;  cégjegyzékszáma:  01-09-206801; 

adószáma:  25295698-2-42  ; statisztikai számjele:  25295698-4110-113-01;  képviseli: Dr. Boda Zsófia 

ügyvezető) 

— között alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételek szerint. 

I. Előzmények 

1/1.  Szerződő felek rögzítik, hogy egymással több alkalommal tárgyalásokat folytattak és elhatározták 

a  Budapest  VIII. kerület  34996  hrsz.-ú és a  Budapest  VIII. kerület  34997  hrsz.-ú ingatlanok 

telekalakítását, melynek eredményeképpen az alábbi megállapodást kötik egymással. 

1/2.  Fecske és Ház Kft. megbízásából Szabó Gábor földmérő  2019.  október 26-án  T-101310  számon 

elkészítette azon változási vázrajzot, amely rögzíti a felek jelen megállapodásban meghatározott 

telekalakítási szándékát.  A  tárgybani változási vázrajz a  Budapest  Főváros Kormányhivatala Xl. 

Kerületi Hivatalához záradékolás céljából  2019.  október 30-án benyújtásra került.  A  változási vázrajz 

jelen megállapodás  1.  számú mellékletét képezi. 

II.A  megállapodás tárgyát képező ingatlanok 

11/1.  Szerződő felek rögzítik, hogy az ÖNKORMÁNYZAT  1124/1174  arányú ingatlan-nyilvántartásba 

bejegyzett tulajdonosa a  Budapest  VIII. kerület  34997  hrsz.-ú ingatlannak. 

11/2.  Szerződő felek rögzítik, hogy a FECSKE ÉS HÁZ Kft.  50/1174  arányú ingatlan-nyilvántartásba 

bejegyzett tulajdonosa a  Budapest  VIII. kerület  34997  hrsz.-ú ingatlannak. 

11./3.  Szerződő felek rögzítik, hogy a FECSKE ÉS HÁZ Kft.  1/1  arányú ingatlan-nyilvántartásba 

bejegyzett tulajdonosa a  Budapest  VIII. kerület  34996  hrsz.-ú ingatlannak. 

11./4.  Szerződő felek rögzítik, hogy a  Budapest  VIII. kerület  34997  hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan 

16m2  nagyságú területre vezetékjog van bejegyezve az ELMÜ HÁLÓZATI Kft. javára. 

Ill. A  telekalakítás után kialakuló ingatlanok 

III/1. Szerződő felek rögzítik, hogy az  1/2.  pontban említett változási vázrajz alapján a felek célja, hogy 

a FECSKE ÉS HÁZ Kft. a  Budapest  VIII. kerület  34997  hrsz. alatti ingatlanban meglévő  50/1174  arányú 

eszmei tulajdoni hányadrésze — amely természetben a vázrajzon megjelölt  50m2  alapterületű 

telekterületet jelenti — a  Budapest  VIII. kerület belterület,  34996  hrsz. ingatlanhoz kerüljön 

hozzácsatolásra földrészletek határrendezése útján. 
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A  telekalakítást követően az alábbi ingatlanok alakulnak ki: 

a) a telekalakítás eredményeképpen létrejön a  Budapest  VIII. kerület  34997  hrsz.-ú ingatlan 

1124m2  módosított területtel. 

b)a telekalakítás eredményeképpen létrejön a  Budapest  VIII. kerület  34996  hrsz.-ú ingatlan  339m2 

módosított területtel. 

IV.  Tulajdonjogok 

IV/1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a változási vázrajz alapján a változások után a 

Budapest  VIII. kerület  34997  hrsz.-ú ingatlan módosuló  1124 m2  alapterülettel az Önkormányzat 

kizárólagos tulajdonába kerül. 

IV/2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a változási vázrajz alapján a változások után a 

Budapest  VIII. kerület  34996  hrsz.-ú ingatlan módosuló  339 m2  alapterülettel a FECSKE ÉS HÁZ Kft. 

kizárólagos tulajdonába kerül. 

V. Vezeték jog 

V./1.  Szerződő felek rögzítik, hogy az ELMlii HÁLÓZATI Kft. javára bejegyzett vezetékjog változatlan 

tartalommal a változások után továbbra is a  Budapest  VIII. kerület  34997  hrsz.-ú ingatlanra áll fenn 

összesen  16m2  vonatkozásában. 

VI. Ingatlan-nyilvántartási rendelkezések 

VI/1. Szerződő felek jelen megállapodás aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulásukat 

adják ahhoz, hogy a jelen megállapodás III. pontjában megjelölt változások az ingatlan-

nyilvántartásban minden további nyilatkozat nélkül telekalakítás jogcímén átvezetésre kerüljenek. 

VI/2. Szerződő felek feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a  Budapest 

Főváros Kormányhivatala  XI.  Kerületi Hivatala által — a  T-101310  számú változási vázrajz 

rendelkezései szerint — a FECSKE ÉS HÁZ Kft.  34997  hrsz. alatti ingatlanban meglévő  50/1174 

eszmei tulajdoni hányadrésze a  34997  hrsz. alatti ingatlanról leválasztásra és a  Budapest  VIII. 

kerület  34996  hrsz. alatti ingatlanhoz telekalakítás jogcímén hozzájegyzésre kerüljön. 

VII. Záró és egyéb rendelkezések 

VII/1. Szerződő felek kijelentik, hogy a változási vázrajzot és a változást feltüntető térképet ismerik. 

VII/2.  AZ  ÖNKORMÁNYZAT Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága  számú 

határozatával a telekalakítást elfogadta. 

VII/3.  A  FECSKE és HÁZ Kft. kijelenti, hogy Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, az 

ÖNKORMÁNYZAT kijelenti, hogy Magyarországon nyilvántartásba vett Önkormányzat, továbbá 

kijelentik, hogy tulajdonszerző és ügyletkötő képességükben korlátozva nincsenek és szerződő felek 

kijelentik, hogy legjobb tudomásuk szerint jelen szerződés megkötésének és teljesedésbe menésének 

általuk ismert akadálya nincs. 
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VII/4. Szerződő felek jelen okirat aláírásával adnak megbízást dr. Krisztián Zoltán ügyvéd (Dr. Krisztián 

Zoltán Ügyvédi Iroda, székhely:  H-1146 Budapest,  Thököly Út  66.  lajstromszám (BÜK):  16027)  részére 

a megállapodás elkészítésére és ellenjegyzésére, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás 

lefolytatására, aki a megbízást jelen megállapodás ellenjegyzésével elfogadja. Jelen szerződés egyben 

tényvázlatul is szolgál. 

VII/5.  A  megállapodás megkötésével, a tulajdonjog megszerzésével, és a tulajdonjogban 

bekövetkezett változás ingatlan-nyilvántartási bejegyzésével kapcsolatos minden költség a FECSKE és 

HÁZ Kft-t terheli. 

VII/6. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésben a Ptk. szabályai az irányadóak. 

Ügyletkötő felek a megállapodást átolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben egyezőt 

minden kényszertől mentesen helybenhagyólag aláírták. 

Budapest, 2019.  

FECSKE ÉS HÁZ Kft. képviseli Dr. Boda Zsófia ügyvezető 

Budapest  Főváros VIII .kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
képviseli Pikó András polgármester 

Ellenjegyzem: 

Dr. Krisztián Zoltán ügyvéd 

Dr. Krisztián Zoltán Ügyvédi Iroda 

H-1146 Budapest,  Thököly Út  66. 

Kamarai azonosító szám:  36064121 
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KÖZHASZNÁLAT CÉLJÁRA ÁTADOTT TERÜLETRE VONATKOZÓ 
HASZNÁLATI MEGÁLLAPODÁS 

amely 

egyrészről a FECSKE ÉS HÁZ Kft. (székhelye:1146  Budapest,  Thököly út  66.; 
cégjegyzékszáma:  01-09-206801;  adószáma:  25295698-2-42;  statisztikai számjele: 
25295698-4110-113-01;  képviseli: Dr. Boda Zsófia), mint tulajdonos (a továbbiakban: 
Tulajdonos), 

másrészről a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (székhelye: 
1082 Budapest,  Baross utca  63-67.;  adószám:  15735715-2-42;  KSH szám:  15735715-
8411-321-01.;  képviseli: Pikó András polgármester), mint használó (a továbbiakban: 
Használó/Önkormányzat), 

(Tulajdonos és Használó a továbbiakban együtt: szerződő felek) között jött létre, alulírott helyen 
és napon, az alábbi feltételekkel: 

Az ingatlan jogi helyzetének általános leírása 

1. A  Tulajdonos 50/1174-ed arányú tulajdonát képezi a  Budapest  VIII. kerület belterület,  34997 
hrsz. alatt felvett,  Budapest  VIII. Fecske  u. 24.  szám alatti,  1174 m2  területű ingatlanból  50 m2. 

A  felek rögzítik, hogy a Tulajdonos a fenti területrészt kizárólag azért vásárolta meg, hogy 
Budapest  VIII. kerület belterület,  34996  hrsz. alatti ingatlanon folyamatban lévő  19  lakásos 
társasházépítési beruházásának a  34997  hrsz. ingatlan felé eső homlokzata ne tűzfalként kerüljön 
kialakításra, hanem ott nyílászárók és teraszok kerülhessenek elhelyezésre. Ezen kialakítást 
Használó is támogatja. 

2. A 34996  hrsz. alatti, természetben a  Budapest  VIII. kerület Fecske  u. 22.  szám alatti ingatlan 
vonatkozásában — az  1./  pontban említett két ingatlant érintő telekalakítási eljárás befejeződését 
követően — Tulajdonos a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztály Építésügyi Irodájánál kezdeményezi a meglévő 
építési engedélyének módosítását a jelen megállapodás  1.  számú mellékletét képező 
tervdokumentáció szerint. Az építési engedélyezési eljárás elsődleges célja az  1./  pontban 
említett homlokzati tűzfal megszüntetése. 

Használó a fent említett dokumentációt áttekintette és az abban rögzítettek engedélyezését és 
megvalósítását támogatja. 

3. Jelen megállapodás mindkét Fél általi aláírásának napján lép hatályba. 

4. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Tulajdonos az  1.  pontban rögzített ingatlanrészt 
a Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról szóló  66/2007.  (XII.  12.)  önkormányzati rendelet  8. 
§-a alapján közhasználat céljára átadja. Használó kijelenti, hogy az átvett területrészt zöldövezeti 
területként használja, oda játszótéri berendezéseket és játékokat nem telepít. 

5. Jelen szerződés elválaszthatatlan  2.  számú mellékletét képezi a Szabó Gábor által készített 
2019.  október 26-án kelt  T-101310  munkaszámú vázrajz. 

civ 1 
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A  használat joga 

6. Tulajdonos vállalja, hogy az  1.  pontban hivatkozott területet időbeli korlátozás nélkül adja át 
Használó részére. 

7. A  közhasználat céljára történő átadás tekintetében a szerződő felek  Budapest  VIII. kerület 
belterület,  34997  hrsz. alatt felvett,  Budapest  VIII. Fecske  u. 24.  szám alatti ingatlannak a jelen 
megállapodáshoz mellékelt  T-101310  munkaszámú vázrajzon számmal jelölt  50 
m2  négyzetméter területére - térítésmentesen — az Önkormányzat javára a használat jogát 
alapítják, a használat jogának gyakorlásáért sem állapítanak meg ellenértéket. 

8. Az Önkormányzat javára a használat joga  Budapest  VIII. kerület belterület,  34996  hrsz-ú 
ingatlanon megvalósítandó épület fennállásáig terjedő időre szól. 

9. Tulajdonos feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy az ingatlan-
nyilvántartásról szóló  1997.  évi CXLI. törvény és a végrehajtására kiadott  109/1999.  (XII.  29.) 
FVM rendelet  11.  §.  (1)  bekezdése alapján a tulajdonát képező,  1.  pontban körülírt ingatlanra, a 
jelen szerződés mellékletében körülhatárolt és természetben összesen  50 m2  területnagyságra a 
használat joga a  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat javára az ingatlan-nyilvántartásba 
bejegyzésre kerüljön. 

10. A  felek a Ptk.  5:147.  §  (5)  bekezdésének alkalmazását kizárják.'  A  felek megállapodnak, 
hogy  ha  az Önkormányzat javára szóló használat joga jogszabály alapján az épület fennállás 
idején megszűnne, már most kötelezettséget vállalnak, hogy a közcélú használatot az épület 
fennállásának időtartamára a használat jogához legközelebb álló jogintézmény alkalmazásával 
biztosítják és erről megállapodást kötnek. 

11. A  használat jogával érintett  50  négyzetméter terület forgalmi értéke  6.578.600,- Ft. 

12. A  használat jogának értéke az illetéktörvény  72.  §  (3)  bekezdése alapján a forgalmi érték 
negyede. Az Itv.  5.  §  (1)  bekezdés  b)  pontja értelmében az Önkormányzat teljes személyes 
illetékmentességben részesül. 

13. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Tulajdonos a közhasználatra átadott 
területen a Használó (Önkormányzat) hozzájárulásával elhelyezett, közcélt szolgáló berendezési 
tárgyakért nem fizet díjat. 

14. A  szerződő felek megállapodnak, hogy a terület esetleges hasznosításából származó 
bevétel a Használót illeti azzal, hogy a Használó a területtel kapcsolatos önkormányzati döntés 
meghozatala előtt a Tulajdonossal egyeztet. 

15. A  Használó vállalja, hogy a közhasználatra átadott területen az állagmegóvási, 
karbantartási, takarítási és szükség szerinti felújítási feladatokat saját költségén ellátja.  A 
Tulajdonos vállalja, hogy az ingatlan, illetve ingatlanrészek értékesítése esetén jelen szerződés 
szerinti jogokról és kötelezettségekről leendő vevőit — ide értve a tulajdonosi jogutódokat — teljes 
körűen tájékoztatja. 

(5)  Jogi személy javára haszonélvezeti jog korlátozott időre,  de  legfeljebb ötven évre engedhető; a határozatlan időre alapított haszonélvezeti 
jog ötven évig áll fenn. 
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Birtokbaadás 

16. A  Tulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy az ingatlanrészt  2020.  május  31.  napján 
közhasználat céljára átadja. 

Vegyes rendelkezések 

17. Szerződő felek kijelentik, hogy a Tulajdonos belföldön bejegyzett gazdasági társaság, a 
Használó jogi személyiségű közigazgatási szerv, így ingatlanszerzési és ügyletkötési képességük 
sem kizárva, sem korlátozva nincs. 

18. Jelen megállapodást a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
Képviselő-testületének Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága  számú határozatával 
jóváhagyta. 

19. A  jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezési az irányadók. 

20. Szerződő felek jelen megállapodás szerkesztésével, valamint a Földhivatalhoz történő 
benyújtásával, a földhivatali eljárásban való képviseletük ellátásával megbízzák és 
meghatalmazzák dr. Krisztián Zoltán ügyvédet (Dr. Krisztián Zoltán Ügyvédi Iroda, székhely: 
H-1146 Budapest,  Thököly  tit 66.  lajstromszám (BÜK):  16027). 

21. A  jelen megállapodással összefüggésben felmerülő ügyvédi költségeiket a felek saját 
oldalukon viselik, míg az ingatlan-nyilvántartási eljárási költség, a változási vázrajz 
elkészítésének díja a Tulajdonost terheli. 

22. Jelen három oldalból álló megállapodást a szerződő felek elolvasás és értelmezés után, 
mint akaratukkal mindenben egyezőt — képviseleti jogosultságuk igazolása mellett — 
helybenhagyólag aláírják. 

Budapest, 2019. 

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 

képviseletében 
Pikó András 
polgármester 

Használó 

Fedezetet nem igényel. 
Pénzügyileg ellenjegyzem: 

Páris Gyuláné 
gazdasági vezető 

FECSKE ÉS HÁZ Kft. 
képviseletében 
Dr. Boda Zsófia 

ügyvezető 
Tulajdonos 

Ellenjegyzem: 

Dr. Krisztián Zoltán ügyvéd 
Dr. Krisztián Zoltán Ügyvédi Iroda 
H-1146 Budapest,  Thököly  tit 66. 
Kamarai azonosító szám:  36064121 
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Átvev lóan) 

VÁLTOZÁSI VÁZRAJZ VIZSGÁLAT ÉS ZÁRADÉKOLÁS IRÁNTI KÉRELEM 

Kérem az alábbi változási vázrajz vizsgálatát  es  záradékolását. 

vázrajzot készítő neve:  Szabó  Gabor   földmérő (lg.szánr  7302) 

munka száma: W19-165-EV  

munka megnevezése: Változási vázrajz  T-101310 

változás típusa Határrendezés.  

Budapest, VIII .ker  

  

belterület,  külterület 

érintett földrészletek helyrajzi számai:....  34996, 34997  

a földhivatal által a munka megkezdésekor szolgáltatott adatszolgáltatás 
száma:  720614752/2019 

adatállomány típusa, neve és formátuma, mérete (byte) 

digitalis 7206 4752  2019.dxf 

földhivatali vizsgálatra, záradékolásra leadott 

250978 b  

adatállomány típusa, 

digitalis 

digitalis 

digitalis 

A  feltüntetett adatállományokat 

neve és formátuma, mérete (byte) 

8  T  10131Q  vilzrajz.dxf 243573 b 

8  T  101310  mérési.dxf 272000 b 

8  T  101310  változási.dxf 152536 b 

CD adathordozón adtam át. 

Nyilatkozom, hogy az adathordozó vírusmentességének ellenőrzését  2019,  október  26 
napján  Windows Defender  ás  Antivirus  ...vírusvizsgáló programmal végeztem. 

Átadott digitális adatok tartalomjegyzéke: 

I lefeeeervataia 
T 101310 változási.d'xf, 8 T 101310 mérdsi,dxf, 8 T 1 1311kkiteilitZääskribi)te  

8  T  101310  vázrajz-PDF,  8  T  101310  mérési.PDF,  8  T  1 

Vác,  2019.  október  26  7 (  
I 7--

 

Lre  "7/ 
bü Gábor 

Záradékolás tketeglee LI  3. IV. ern. 15, 
(nyomtatott betüvöszArni.8880*30-1 -33  I Kisadózó 

aláírása Nyilvántartási szám:  52272660 
8sz.:  66000160-13403386-00000000 

2019 OKT 30. 

Elerhetősegek: 
Telefon:  +36-70/503-3586 e-maii-cross-globeecross-qlobe.hu 
A  ZÁRADÉKOLT VÁZRAJZOKAT SZEMÉLYESEN VENNÉNK  ATM  
Postai cím:  2600  Vác, Kötő utca  3.  IV/15. 
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ÁFA Nettó Megnevezés Bruttó ÁFA % VTSZ/SZJ Kód ME Menny.Egységár 

84.13. 66 Soronkívüliség DB 2,00 10 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 ÁK 

1056 Budapest Váci utca  62-64 

Adószám:  15789233241 
Telefon: +36-1-372 1400 

2019.10.30 Készpénz 2019.10.30 2019.10.30 2019/BP16-7934 

Vevő Készült  2  példányban 

Fizetési mód Teljesítés dátuma Bizonylat kelte Fizetési határidő BIZONYLATSZÁM 

Szállító 

Budapest  Főváros Kormányhivatala SZABÓ GÁBOR 

2600 Vác 

KÖTŐ utca  3. 4.15. 

Adószám: 

SZÁMLA 
Eredeti  1.  példány 

Fizetendő összesen:  HUF 20 000,00 
HÚSZEZER  HUF  

ÁFA mértéke Nettó összeg ÁFA tartalom Bruttó összeg 
ÁK 

Összesen: 

HRSZ: 34996, 34997 

Készült a PANSOFTVER Rendszerrel (www.pansoft.hu), amely számla megfelel a  24)1995.  (XI.22.)  PM  rendelet előírásainak 

Lapszám  1  /  1 
77,4

 

20 000,00 0,00 20 000,00 

20 000,00 0,00 20 000,00 



Átvettem. 
XI,  Kerületi Hivatala 

Földhivatali Foosztály 
OgyfJszOlgälat 

2019  OKT  30. 

vizsgáló 

Szabó Gábor EV. 
2600 Vac,  Kötő utca  3.4.  lph. IV/15. 
e-mall:cross-globegerosselobe.hu 

Szabó  Gabor  e.v. 
2600  Vác, Kötő  u. 3.1V. eat. 15. 

Adószámi  688022,301-33  I Kisser:OE 
Nyitvántattesi sz,Lani  c2272660 

Bszt:  66000169-1340330' 6-00000000 

Budapest VIM 

belterület 

VÁLTOZÁSI VÁZRAJZ T-101310  
a  34996  és  34997  helyrajzi számú földrészletek határrendezéséről 

Méretarány:  1:1000 Adatszolgiktatószáma:7206/4752/2019  

C MKOORDINÁTA 
Hrsz. Psz. Y X Köd 

34996 I 652149 238816 5412 

 

1 652156 238797 5412 
34997 

2 652174 238798 5412 

munkaszám:W19-165-EV  

A  változás akaratunknak megfelelően  Orient: 

Készítette: Vác,  2019.  október  26. 

Változás előtt Változás után 

Helyrajzi 

szám 

Alrészlet ci 

...: 
2 

Terület 
AK Helyrajzi 

szám 

Alrészlet o 

> 

Terület 

AK Szolgalmi  As  egyéb jogok 
jel müv.  äg ha m2 jel müv. ág ha m2 

I 2 3 4 1 5 1 6 7  a 9 io 11 12 13  

34996 - 
Kivett 

bedpitetlen 
terület 

- 0.0289 - 34996 - 
Kivett 

bedpftetlen 
terület 

- 0.0339 

 

- 

34997 - 
Kivett 

(raf6hdz, 
udvar 

- 1 0.1174 - 34997 - 
Kivett 

trafóház, 
udvar 

- 0.1124 

 

Sorrsitn:  3 Rejegm3hae..einr 
68966'120131 208.22 

Jog-tiny ?ewe  Vezetétrog 
Név ELNIU HÁLÓZ4T1 KFT 

Cher  1132 BUDAPEST MILKER. like  he  77-74 
16  en2 ruegyvägie tevületre vonaikorhan, 

1'W-160,2012 
Összesen 

: 
- 

 

- 0.1463 

   

_ 

 

0.1463 
- 

  

5gabó Gabor 
Földméró (!g.szám:7302) 

66 Gabor 
•:1-14196 GO-T) 

'.6154. sz.: 7307 

A  vázrajz méretek levételére nem alkalmas! A  helyrajzi számozás és területszámítás helyes. 
Ez a záradék a keltezéstói számitott egy évig 
hatályos. 

Konya  J  sef Kónya József 

nná'ég tamMitá ifflamén5 hie.  rend. neifitsz.i.  217112.016 

Ing.rend.min.sz.:  2171020 .1 Op.í.i 3' 14191 

Tervjog.:  GD-T/13-14197  Tel':  +3670 
948 

3039 

Budapest 

 

 

Airadékeld 

Ing.rend Ana.: 

c"(íz 
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TAKARNETv52 J07-2839(KfliTé0 Felhasználó: 

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap 

Budapest  Föviro s KoiTnänyhivatala  X1  Kerületi Hivatala 

Bud vest,  Xl.,  Bud  aioki üt  52  1519Budapest,  Pi 415 

Nem  Males  Mlajdoei lap • Teljes másolat 

Megenderes szám:8000004/553239/2019 

2019.11.27 

BUDAPEST  VIII  , KEA 

Bolt  orü  lot 34997  helyrajzi  szárn 

Nem hiteles tulajdoni lap 

Old al: 

Szektor : 

megrendelés 
eddigidja: 

Ft 

Súgó 

Új 

keresés 

Vissza a 

főmenübe 

TAKARNET Földhivatali Információs Rendszer 1.  oldal, összesen:  2  oldal 

1084 BUDAPEST  VIII  .599' Sneaks  utca  24.  .felülvizegálat alatt. 
Latsz 

1174 
Földrészlet területe valtozás előtt: 
Földrésslet területe változás előtt:  
1. As  ingatlan adatai: 

altészlet adatok 
mavelési óg/kivett megnevezésd 

- Kivett trafóház, udvar  

764 (m2)  törló határozat:160652/1/ 3 ,  29 
(n.23  törlő hatái e.at  :1179/3/20u:  L.  ‚-05. 03 

terület kat:i.,u, .9.1v_zt61y adatok 
ha m2 ,er.  kat.jov 

ha m2  k.fill 

•• 

nun.o 

0 1174 
LEESE 

tulajdoni hányad:  1124/1174 
bejegyző határozat, érkezési idő :  246817/1993/1993.12'06 
jogcim:  1991.  évi XXXIII. tz..  1.  S 
jogállás: tulajdonos 
nevi  VIII.KER. ÖNKORMÁNYZAT 
ei":  1082  BUDAPE.ST VIII.KER. Baross utca  65-67. 
tul.hányad: 1/1 tol hányadot módosító határozat-  'Eli - /2,42019/19 .09 .25 

tulajdoni hányad:  50/1174 
bejegyző határozat, érkezési  iota: 161399/2/2019. 13".  
jogcím: vétel 
utalás: II  /3. 
jogállás: tulajdonon 
név: FECSKE  es  HÁZ INGATLANFEJLESZTÓ  EFT. 
elm: 1146 BUDAPEST  KIV.KER. Thököly  St 6 

111.8üsz 
bejegyző hatarozat, érkezdsi idő:  162652/1/2005/05.04.20 

-  4 2,74,256  ttszámú térrajz ilapján a  34997  ee a  35012  halyrajzi számú ingatlanok egyesítve a 
34997  helyrajzi szám alatt. 

Ye'bejegyző  határozat,  Orkez4i ‚'dz  42079/1/2009/08.10.31 
törlő határozat;  142398/1/2009/09_07.16 

Vételi jog 20094.0.2.  •,g 
jogoault: 

„iv:  JÓZSEFVÁROSI LAKÄSEPie  Kn. 
cím :  1083  Buon.ri.sT VIII.KER.  Prater  utca  22 

 

3.  bejegyző határw  at,  érkeZési  iota: 68966/1/2013/12.08.22 
Vezetékjog 
16 .2  flágy,,á- Lenuietre vonatkozóan, mm-1602012. 
jogosult: 

név: EINt GALÓZATI 
eia' :1132 BUDAPEST  KIII.KER.  Vied. ät 72-74. 

•ü: 

E E 

 

Folvtatás a kavelkező lapon 

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap 

https://www4.takarnet.huiticnet/nemhiteles_teljes5___p.hrsz_s6?sid=050520191127085... 2019.11.27. 
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TAKARNET Földhivatali Információs Rendszer 2.  oldal, összesen:  2  oldal 

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap 

Budapest  Főváros Korrnanytivatala Kerulet HivataLa 

Budapest, XI  ,  Bud  afolu. út  59. 1519 Budapest, Pi 415 

New  biteles tulajdoni lap • Teljes misolat 

Megrendeles s zim:80000C4/553239/2019 

2019 11 .27 

Old al: 112 

BUDAPEST VIII. KEE. 

Belt uru let 34997 helyra]zi szfim 

Szektor : 

Folytatás= elázti 
In  RES  Z 

4e'bejegyző határozat, ‚Icéi idő l  9.21311/2013/13,05.13 

 

   

t &la ha tároz4e.1)4 ' 3i'3.Uk5S2 
Fellebbezés 
A 68966/1/2013.  azánä első fokä ingatlan-nyilvántartäsi határozat ellen. 
jogosult: 

neyz Ifil-EAMETIKA  ter. 
cint 1084 BUDAPEST  József .kiárie  53. 

Ez a tulajdoni lap közigazgatási hatósági eljárás céljahol kerált.k hare.  Másra nem 
haeználható. 

TULAJDONI LAP VÉGE 

41 

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap 

JI 
https://wvvw4.takarnet.huitknet/nemhiteles_teljes5_p.hrsz_s6?sid=050520191127085... 2019.11.27. PI 



728/2019.  (VII.03.) sz. Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság határozata 
(10  igen,  0  nem,  3  tartózkodás szavazattal) 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

1.) hozzájárul a Fecske utca  24.  szám alatti,  34997  hrsz.-ú telek  50 m2—es  részének 
értékesítéséhez a Fecske és Ház Kft. részére, az ingatlanforgalmi szakvéleményben 
megállapított forgalmi érték,  5.180.000 Ft  + ÁFA vételár közlésével, a vételár egy 
összegben történő megfizetésére vonatkozó kötelezettséggel, azzal, hogy a Fecske és Ház 
Kft. vállalja a telekhatár rendezéssel kapcsolatos költségeket. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  július  3. 

2.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat  1.)  pontja szerinti eladási 
ajánlat kiküldésére a Fecske és Ház Kft. részére, valamint az adásvételi szerződés és a 
szükséges ingatlan-nyilvántartási dokumentumok aláírására. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2019.  augusztus  31. 

3.) felkéri a polgármestert, hogy a határozat  1.)  pontjában értékesített ingatlanrész 
vonatkozásában a közhasználat céljára történő átadásról szóló megállapodást készítse el 
és a tulajdonjog bejegyzésre vonatkozó határozat jogerőre emelkedését követően terjessze 
a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elé. 

Felelős: polgármester 
Határidő: tulajdonjog bejegyzésre vonatkozó határozat jogerőre emelkedését követően 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ 
Zrt., Gazdálkodási Ügyosztály 
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