
BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

PIK()  ANDRÁS 
POLGÁRMESTER 

)21̀ )./2021.  (III.  )4)  számú határozat 

A Budapest  VIII. kerület, Krúdy  u. 3.  szám alatti társasház alapító okirat módosításáról 

POLGÁRMESTERI DÖNTÉS 

A  veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021. (1.29.)  számú kormányrendelet  1.  § értelmében a Kormány az élet- és 
vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus 
világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) következményeinek elhárítása, a 
magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész 
területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A  Képviselő-testület hatásköre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi 
CLXXXIX. törvény  41.  §  (3)  bekezdésén alapul. 

A  katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011. 
évi CXXVIII. törvény  46.  §  (4)  bekezdésének felhatalmaAsa alapján veszélyhelyzetben a 
települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester 
gyakorolja. 

E rendelkezések alapján a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörét gyakorolva Pikó András polgármester az alábbi döntéseket hozom: 

1.)  visszavonom az Ingatlangazdálkodási Bizottság  533/2002.  (VI.  06.),  valamint a Gazdasági 
Bizottság  335/2002.  (VI.  13.)  számú határozatait. 

2.)  hozzájárulok a  Budapest  VIII. kerület, Krúdy  u. 3.  számú társasház (hrsz.:  36713)  alapító 
okiratának módosításához oly módon, hogy 

a.) a  36713/0/A/31  helyrajzi számú, Tetőtér  42.  megjelölésű lakás alapterülete  66 m2-ről 
59,36 m2-re (kerekítve  59 m2-re) módosul, 

b.) a társasház tulajdont alapító okiratban XCV. számú, osztatlan közös tulajdonú 
„Padlástér" megnevezésű  20,1 m2  alapterületű helyiség az osztatlan közös tulajdonból 
kikerül, és annak alapterületivel a  36713/0/A/31  hrsz. Tetőtér  42.  számú albetét 
módosításra kerül. 

3.)  felkérem a  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró Józsefvárosi 
Gazdálkodási Központ Zrt-t, a társasház tulajdont alapító okirat módosítás, valamint a 
társasház tulajdont alapító okiratban XCV. számú, osztatlan közös tulajdonú „Padlástér" 
megnevezésű  20,1 m2  alapterületű helyiségre vonatkozó adásvételi szerződés aláírására. 

1082 Budapest,  Baross  u 63-67.  •  Telefon:  06 1 1159 2100  •  E-mail:  polgarrnastefejozsefvaros. hu • www.jozsAraros. hu 

1 

K57-$417747 IDŐ SBARÁT 
ÖNKORMÁNYZAT 



OE--(tj 
PikeAndrás 
polgármester 

J Z 
, 

S E 
c'OE UJJOE OEPUL..  ci" 

2 

IDŐ SBARÁT 
ÖNKORMÁNY 

BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

PIKÓ ANDRÁS 
PC)LGARMESTER 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 

Határidő:  3.)  pont esetében az okiratok elkészítésekor. 

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

Budapest, 2021.  március  „1 /1„ 
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