
154/2020. (VI.24.) 
 

Javaslat a Budapest VIII. kerület, Karácsony S. u. 2/b. számú (hrsz: 35347) 

Társasház osztatlan közös tulajdonát képező közös tulajdonú helyiség értékesítésével 

és a társasház tulajdont alapító okirat módosításával kapcsolatos döntés 

meghozatalára     ZÁRT ÜLÉS 
 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottsága  

154/2020. (VI.24.) számú határozata 

(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

 

a Karácsony S. u. 2/b. számú Társasházban lévő közös WC értékesítéséről és az alapító 

okirat módosításáról 

 

A Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy 

 

1.) hozzájárul a Budapest VIII. kerület, Karácsony S. u. 2/B. (hrsz: 35347) szám alatti 

Társasház osztatlan közös tulajdonát képező, II. emeleti, a hatályos Alapító Okirat szerint 

XX. sorszámmal jelölt 9,10 m
2
 - a változási vázrajzot készítő mérnök által mért adatok 

alapján pedig 8,30 m
2
 - alapterületű közös WC megjelölésű helyiség …………….. a 

…………………. hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a Budapest VIII. kerület, 

Karácsony S. u. 2/B. ……………….. ajtószám alatti tulajdonos részére történő 

értékesítéséhez 719.000 Ft vételárért.  

 

2.) hozzájárul, hogy a Budapest VIII. kerület, Karácsony S. u. 2/B. szám (hrsz: 35347) 

alatti Társasház osztatlan közös tulajdonát képező, II. emeleti, a hatályos Alapító Okirat 

szerint ... sorszámmal jelölt 9,10 m
2
 - a változási vázrajzot készítő mérnök által mért 

adatok alapján pedig 8,30 m
2
 - alapterületű közös WC megjelölésű helyiség 1.) pont 

szerinti eladásával összefüggő adásvételi szerződés, és az ingatlan-nyilvántartásba történő 

bejegyzéshez szükséges módosított alapító okirat és a kapcsolódó dokumentumok 

aláírására. 

 

3.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, a Budapest Józsefvárosi 

Önkormányzat és a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. között hatályban lévő 

közszolgáltatási szerződés alapján a 2.) pont szerinti Adásvételi szerződés, módosított 

alapító okirat és az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéshez szükséges kapcsolódó 

dokumentumok aláírására a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 

tulajdonos nevében és képviseletében eljárva. 

 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 

Határidő: 1.)-2.) pont esetében 2020. június 24., a 3.) pont esetében az iratok a tulajdonosok 

vagy megbízottjuk által történő benyújtását követő 5 munkanap 

 

 


