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I. Előzmények:

Az onkoľmĄnyzat tulajdonát képezi a Budapest VIII., Baross u' 120. fsz. szátm a|atti,35433iO/NI4
hrsz-ti' 13 m, alapterületű, udvari bejáratú,, földszinti helyiség.

A tárgyi helyiség az ingat|an-nyilvántartásban lakás megnevezésű, tekintette| arta, hogy a táľsasház
tulajdont alapító okiratába (1994.) lakásként került felvételľe. A Budapest VIII. keľ. Tanács VB.
Lakásügyi osztáiya 38I3l9o számú,határozatáłban a lakást a lakásállomáňyból törölte és a nem lakás
cé|jfua szolgáló helyiségek kozé sorolta. A leselejtezésre a Műszaki osztály, valamint a xoĺÁr
szakvéleménye alapján került sor.

A leselejtezést kcivetően az ingat|an a lakásállományból törlésre és a helyiség.állományba felvételre
került. A továbbiakban helyiségként került hasznosítiísra, ellenben a funkcióvá|tozás az ingatlan-
nyilvántartáson nem került áúv ezetésre.

II. Indokolás

Az Í99o' évihatározat tartalmában nem felel meg az 1997 ' CXLI. számű, az ingat|an-nyilvántartásľól
szóló toľvényben meghatározott okirati követelményeknek. E|őzőęk alapján az ingat|an-nyitvántartás
módosítása az 1990. évi határozat birtokában nem kezdeményezhető, ez,ért a leselejtezéssel
kapcsolatos döntés ismételt meghozata|a szükséges, amely a|apján az építési hatóság kiállítja a
funkcióváltáshoz sztikséges hatósági bizonyítványt.

III. Tényáltás

Az ingatlan a lakásokkal szemben támasztott kritériumoknak nem felel meg' ezért az a továbbiakban
csak nem lakás céljára szo|gá|ó helyiségként hasznosítható.

IV. JogszabályÍ kiiľnyezet ismeľtetése

Az onkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti ľendelkezési jogok gyakorlásáról szó|ó 66/fOI2.
(XII. 13.) számű, önkormányzati rendelet 17. s (1) ab) pontja a|apján 100 MFt forgalmi érték alatti
vagyon hasznosítása esetén a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságjogosult döntést hozni.

V. Döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

Javasoljuk, hogy a Tisztelt Bizottság ismételje meg a lakás leselejtezéséve| kapcsolatos döntést az
ingatlan-nyilvántartás adatainak átvezetése érdekében, mivel a helyiség a jelenleg hatályos
rendelkezések alapján a lakással szemben támasztottfeltételeknek nem felel meg.

vI. A dłintés célja' pénziigyÍ hatása

A funkcióváůtáłs átvezetését követően a helyiség értékesítését javasoljuk, mive| a bérbeadására
helyiségként koľábban nem került sor kérelem hiányában.



A funkcióváltrás pénzügyi fedezetet nem igényel.

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

Határozati javaslat

év. (...hó....nap) számú Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsági hatźlrozat:

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. Budapest VItr. ker. Tanács VB. Lakásügyi osztátya 3813/90 száműhatározata a|apjá'n a Budapest
VIII', Baross u. 120. fsz. 6. szám a|atti, 3543310/N1,4 he|yrajzi számĹl, udvari bejáratű földszinti
lakást a lakásállománybó| tör|í, és a továbbiakban nem lakás céljára szo|gá.i|ó helyiségként taĺLja
nyilván.

2. felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy aZ Önkormányzat képviseletében, aZ onkormányzat
illetékmentességének igénybevételével járjon e| az építésĹigyi hatóságnáů a hatósági bizonyítvány
kiállítása érdekében, majd kérje a Földhivataltól a funkcióváltás átvezetését.

Felelős: Kisfalu Kft ügyveze tő igazgatőja
Határidő: 2013. június 24.
A dontés végrehajtásátvégzó szeruezeti egység: Kisfalu Kft
A lakosság széles korét érintő döntések esetén javaslata aközzététe| módjátra

nem indokolt
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