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Tisztelt Bízottság!

I. Előzmények

Az onkormányzat tulajdonát képezi a Budapest VIII., József u.
alapterületű, utcai bejáratťl, fĺildszinti helyiség.

38. szám a|atti' 34972lolNI hrsz-ú. 32 m2

A tárgyi helyiség azingat|an-nyilvántanásban lakás megnevezésű, tekintettel arra, hogy atfusasház tulajdont
alapító okirat készítésének időpontjában (1993.) lakásként került hasznosításra. Az Ingatlangazdálkodási
Bizottság 2I/f00o. (I. 10.) száĺmű határozatában a lakást a lakásál|ományból törölte és a nem |akás cé|jára
szolgáló helyiségek közé sorolta. A leselejtezés indoka azvo|t, hogy a helyiség utcai bejáľattal rendelkezett,
így a helyiség nem elégítette ki a hatályos jogszabályok lakással szemben támasztott követe|ményeit.

A leselejtezést követően az ingat|an a lakásállományból törlésre és a helyiség-állományba felvételre keľült. A
továbbiakban helyiségként került hasznosításľa, ellenben a funkcióvá|tozás az ingatlan-nyilvántaľtáson nem
keriilt átvezetésrg,.

il. Indokolás

A 2000. évihatározat' valamint az anó|szóló nyilatko zattarta|málban nem felel meg az 1997.CXLI. számú,
az ingat|an-ny1|vántartálsról szóló törvényben meghatározott okirati követelményeknek. Előzőek a|apján az
ingatlan-nyilvántartás módosítása a 2000. évi határozat biľtokában nem kezdeményezhető, ezért a
leselejtezéssel kapcsolatos döntés ismételt meghozata|a szükséges, amely a|apján az építési hatóság kiá||ítja a
funkcióvált áshoz szükséges hatósági bizonyítványt.

III. Tényállás

Lakás, a jelenleg hatályos rendelkezések alapján sem rendelkezhet utcai bejáratta|, ęzért csak nem lakás
cé|jára szolgáló helyiségként kertilhet hasznosíĹásra az ingatlan,

IV. Jogszabályi ktiľnyezet ismeľtetése

Az onkorm ányzatvagyonáról és a vagyon feletti rendelkezési jogok gyakorlásáról szóló 66/fOI2. (xII. 13.)
szátmíl önkormányzati rendelet 17. $ (1) ab) pontja a|apján 100 MFt forgalmi érték alatti vagyon hasznosítása
esetén aYátosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság jogosult döntést hozn!.

V. Diintés taľtalmának részletes ismeľtetése

Javasoljuk, hogy a Tisztelt Bizottság ismételje meg a lakás leselejtezésével kapcsolatos döntést az ingat|an-
nyi|vántartás adatainak átvezetése érdekében, mivel a helyiség bérleti szerzodést a bérlőnek egyoldalú
kötelezettségvái|a|ó nyilatkozattal kell kiegészítenie. A nyilatkozat kiá||ítására csak abban az esbtben

kerülhet sor, ha a tulajdoni lapon a ktilön tulajdoni illetőség megnevezése egyéb helyiség.

vI. A diĺntés célja, pénziigyi haĺása

Az ingatlan-nyilvántartás adatainak rendezése szükséges, mivel a helyiséget bérlő VGF.EU Kft bérleti
szerződése lejárt, és a béľleti jogviszony.hosszabbításáróll (az egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat
közjegyzői okiratba foglalásának kdtelezettsége miatt) csak a funkcióváltás átvezetését követően dönthet a



Tisztelt Bizottság, vagy eltekint akozjegyzői okiratba foglalt kötelezettségvállaló nyilatkozat kiállításától. A
funkcióváltáłs áttvezetéséig, valamint a Bizottság döntéséig a VGF.EU Kft helyiség hasznáiőként tartjuk
nyilván, a bérleti díjjal megegyező összegű használati díj fizetési kotelezettség mellett. A használónak
jelenleg díjtartozása nincs, ezétt az onkormányzatnak megéri a használóval a béľleti jogviszony létesítése,
amelyről a későbbiekben dönthet.

A funkcióváltás pénzügyi fedezetet nem igényel.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a fenti helyiség funkcióváltásának átvezetésével
kapcsolatos döntését meghozni szíveskedjen'

Határozahjavaslat

év. (...hó....nap) számú Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsági határozat:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. azIngat|angazdátkodási Bizottság fIt}OOO. (I. 10.) számúhatározata alapján a Budapest VIII., József u.
38. szám a|atti,3497310lNI he|yrajzi szám(l, utcai bejáratri földszinti lakást a lakásállománybót törli, és
a továbbiakban nem lakás célj ára szo|gálő belyi ségkén t tartja nyilván.

2. felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy az onkormányzat képviseletében, az onkormányzat illetékmentességének
igénybevételével járjon e| az építésügyi hatóságnál a hatósági bizonyítvány kiá||ítása érdekében, majd
kéľje a F<ĺldhivataltól a funkcióváĺ|tás áttvezetését.

Felelős: Kisfalu Kft ügyvezetó igazgatója
Határidő: 2013. június 24.
A döntés végrehajtásátvégző szervęzeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javas|ata akozzététel módjára
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