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Tisztelt Képviselő-testůilet!

I. Előzmények

A Képviselő.testtilet 2013. június 5-én taľtott ülésén tźngya|ta az in. MÁV telepen található
önkormányzati tulajdonú lakásbéľlemények elidegenítésével kapcsolatos előterjesztést. Tekintettel
arra, hogy a tertilet közműľendszere nem volt a szolgźitatői szabványoknak megfelelő, és a
k<lzműszolgźL|tatók azokat nem vették át a Budapest Józsefuárosi onkormźnyzattől, ellenben a
lakásbérlők hosszú ideje szerették volna megvásárolni béľleményeiket a Képviselő-testiilet a területet
HVT IV. teľülętté nyilvĺĺnította, és módosította a lakások elidegenítéséről valamint a nem lakások
cé|jára szolgáló helyiségek elidegenítéséró|sző|ő rendeletét annak érdekében, hogy a lakások vételáľa
az elvégzendő közmiĺ munkálatok költségeivel legyen egyenlő. Ezźůta| a bérlők a bérlemények
elidegenítésľe töľténő kijelölését, és a közbeszerzési eljĺárás lefolytatrísát követően meg tudják
vásĺírolni bérleményeiket. A Képviselő-testtilet az e|iđegenitésre történő kijelölés kapcsán 21,512013.
(VI.05.)szálműhatźrozatźxa|aza|źbbidöntésthozta:,

I.) a336/2O10. (IX. O7.) száműhatfuozatźnak 3. pont első fľancia bekezdését a kĺlvetkező szövegre
módosítja: a lakások egyösszegÍĺ vételáľa megegyezik az onkoľményzat fovizhźůőzat, gyűjtó
szennycsatoľna rendszęre cseľéje költségének a lakásokra, tulajdoni hanyaduk a|apjźtn számított
részarátnyźxa|,
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2.) az ingat|an-nyi|vántartttsban 3881816 he|yrajzi számon nyi|vántartoíI, természetben Budapest
VIil., Salgótarjátnitft7. (a valóságban Szemafor u. 9.) szám alatti éptiletben található lakásokat
elidegenítésre kijelöli. A hatźrozatlan időtartamra bérbe adott lakások esetében a véte|fu a
kijelĺilés időpontjában hatályban lévő rendelet 32. $-a a|apján a FIVT terĹiletľe tekintettel avízmu,
csatornamiĺ közműrendszer fe|tĄitźts költségeivel megegyező, a lakásra fulajdoni hányad
arányábaneső tisszeg.

3.) az ingat|an-nyi|väntartźlsban 3881817 he|yrajzi számon nyilvántartott, természetben Budapest
VIII., Salgótafiáni tú9. (a valóságban Szemafor v 7.) szźtm alatti épületben található lakásokat
elidegenítésľe kijelöli. A hatźrozatlan időtartamra bérbe adott lakások esetében a véte|ár a
kijelölés időpontjában hatályban lévő rendelet 32. $-a a|apján a FIVT terÍiletre tekintettel avizmu,
csatomamű közműrendszer fe|t$itźts kĺiltségeivel megegyező, a lakásra tulajdoni hányad
arźnyźlban eső összeg.

4.) az ingat|an-nyi|vántartźlsban 38818/8 he|yrajzí szĺmon nyilvántaľtott, teľmészetben Budapest
VIII., Salgótarjáni út 11. (a valóságban Szemafor u. 5.) szám alatti épületben található lakásokat
elidegenítésre kijelöli. A határozatlan időtartamra bérbe adott lakások esetében a vételar a
kijelölés időpontjában hatáůyban lévő rendelet 32. $-a a|apjźn a HVT területre tekintettel avizmu,
csatoľnamű közmíĺrendszer fe|iĄitźls költségeivel megegyező, a lakásra tulajdoni hányad
ar átny źtb an es ő ö ssze g.

5.) az ingat|an-nyi|vźntartźtsban 3881819 he|yrajzi számon nyilvántaľtott, teľmészetben Budapest
VIII., SalgótĄáni út 13. (a valóságban Szemafor u. 3.) szám alatti épületben található lakásokat
elidegenítésľe kijelöli. A hatźrozatlan időtaľtamra bérbe adott lakások esetébęn a véte|áĺ a
kijelölés időpontjában hatályban lévő rendelet 32. $-a a|apján a IIVT területre tekintettel avízmu,
csatornamű közműrendszer fe|űjítás költségeivel megegyező, a lakásľa tulajdoni hányad
arźnyátban eső összeg.

6.) az ingat|an-nyilvántaľtásban 38818/19 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben Budapest
VIII., Szemafor u. 8. szám alatti épületben található lakásokat elidegenítésre kijelöli. A
hatźtrozat|an időtatamľa bérbe adott lakások esetében avéte|źtr a kijelölés időpontjában hatályban
lévő rendelet 32. $-a alapján a řIVT terĹiletre tekintettel a vizmú, csatoľnamű közmÍĺrendszeľ
felújítás költségeivel megegyezó, a lakásra tulajdoni hanyad artnyźtban eső összeg.

7.) az ingatlan-nyilvátntaľtásban 38818/16 be|yrajzi számon nyilvántaľtott, természetben Budapest
VIII., Lokomotív utca 1. (a valóságban Szemafor u. 2.) szám a|atti épületben tal.źihatő lakásokat
elidegenítésre kijelöli. A batátrozatlan idótanamľa bérbę adott lakások esetében a véte|źr a
kije|ölés időpontjában hatályban lévő rendelet 26, $-a alapjźn a HVT teľületre tekintettel avízmíi,
csatomamű közmíĺrendszer fe|űjitźls költségeivel megegyező, a lakásľa tulajdoni hányad
arányában eső összeg.

8.) az ingat|an-nyilvántaľtásban 38818/37 he|yrajzi számon nyilvántaľtott, természetben Budapest
VIII., Lokomotív utca 2. szźtm a|aÍti épületben található lakásokat elidegenítésre kijelĺili. A
hatźtrozat|an időtaľtamra bérbe adott lakások esetében avételiźtr a kijelölés időpontjában hatályban
lévő rendelet 32. $-a alapján a ľ{VT teľületľe tekintettel a vízmíi, csatoľnamĺĺ közműrendszeľ
felújítás kĺlltségeivel megegyezó, a lakásľa tulajdoni hányad arźnyában eső összeg.

9.) az ingatlan-nyilvántaľtásban 38818/|7 he|yrajzi számon nyi|vrántartott, természetben Budapest
VIII., Lokomotív utca 3. (a valóságban Szemafor u. 4.) szźtm alatti épületben található lakásokat
elidegenítésre kijelöli. A határozatlan időtartamra bérbe adott lakások esetében a véte|fu a
kijelölés időpontjában hatályban lévő rendelet 32. $-a a|apjźn a ľIVT területre tekintettel a vizmu,
csatornamiĺ közmiĺrendszer fe|t$ítás költségeivel megegyező, a lakásra tulajdoni hányad
arźnyában eső ö'sszeg.

10.) az ingatlan-nyilvántaľtásban 38818/36 he|yrajzi számon nyilvántartott, természetben Budapest
VI[., Lokomotív utca 4. szátm a|atti épületben ta|źibatő lakásokat e|idegenítésre kijelö|i. A
hatźrozat|an időtaľtamĺa bérbe adott lakások esetében avételát a kijelölés időpontjában hatályban
|évő rendelet 32. $-a alapján a t{VT területľe tekintettel a vizmíi, csatoľnamű közmiĺrendszer
felújítás költségeivel megegyezo, a lakásra tulajdoni hányad arźnyźban eső összeg.

11.) az ingatlan-nyilvántaľŁásban 38818/18 helyrajzi számon nyilvántaľtott, természetben Budapest
VilI., Lokomotív utca 5. (a valóságban Szemafor u. 6.) szám alatti épületben található lakásokat
elidegenítésľe kijelöli. A határozatlan időtaľtamĺa bérbe adott lakások esetében a vételźlr a
kijelölés időpontjában hatźr|yban lévő rendelet 32. $-a a|apján a řIVT terĹiletre tekintettel avizmú,
csatornamiĺ közműrendszer fe|iĄitźts költségeivel megegyező, a lakásra tulajdoni hányad
arányétban eső összeg. 
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I2.) az ingatlan-nyilvántartásban 38818/13 helryrajzi számon nyilvántartott, természetben Budapest
VIII.' Tbiliszi tér 2. szám a|atti épületben ta|źůható lakásokat elidegenítésre kijelĺili. A
határozat|an időtartamra bérbe adott lakások esetében a vételár a kijelöIés időpontjában hatályban
lévő rendelet 32. $-a alapján a ľIVT terülehe tekintettel a vizmu, csatornamiĺ kcizműľendszer
felújítás koltségeivel megegyezó, a lakásra fulajdoni hányad arźnyábaĺ eső összeg.

|3.) az ingatlan-nyilvántaľtĺásban 388|8l1f he|yrajzi számon nyilvántartott, természetben Budapest
VIII.' Tbiliszi tér 3. szäm alatti épületben található lakásokat és nem lakás célú helyiséget
elidegenítésre kijelöli. A hatźrozatlan időtartamra bérbe adott lakások esetében a véte|źr aa
kijelĺllés időpontjában hatályban lévő rendelet 32. $-a a|apján a řIVT területre tekintettel avízmu,
csatoľnamű közmíĺrendszet fe|űjitźts költségeivel megegyező, a lakásľa tulajdoni hányad
arényźtban eső összeg. A nem lakás célú helyiség esetében a véte|ár a kijelölés időpontjában
hatályban |évő rendelet 26. $-a aĺapján a řIVT területre tekintettel a vizmu, csatomamíĺ
közmiĺrendszer fe|űjitás költségeivel megegyezó, a helyiségre tulajdoni hányad arányában eső
összeg.

I4.) az ingatlan-nyilvántaľtásban 38818/38 he|yrajzi számon nyilvántaľtott, természetben Budapest
VIII.' Tbiliszi tér 5. szám a|atti épületben ta|źihatő lakásokat elidegenítésľe kijelöli. A
hatfuozatlanldőtartamrabérbe adott lakások esetében avéte|ár a kijelölés időpontjában hatályban
lévő rendelet 32. $-a alapján a řIVT teriiletľe tekintettel a vízĺĺlu, csatornamű közműľendszer
felújíüás költségeivel megegyezó, a |akásra tulajdoni hányad arźnyábarl eső összeg.

I5.) az ingatlan-nyilvántaľtásban 38818/40 he|yrajzi számon nyilvántartott' természetben Budapest
VIII.' Tbiliszi téľ 6. szátm alatti épületben talrźihatő lakásokat elidegenítésre kijelöli. A
hatfuozat|an időtartamľa bérbe adott lakások esetében avéte|ár a kijelölés időpontjában hatźůyban
lévő rendelet 32. $-a alapján a řIVT tertiletre tekintettel a vízmu, csatornamű közműrendszer
felújítás költségeivel megegyező, a lakásra tulajdoni hányad arányźtban eső összeg.

16.) az ingatlan-nyilvántaľtásban 388l8/l0 helyrajzi számon nyi|vántaľtott, természetben Budapest
VIII.' Salgótarjźni út 15. (a valóságban Szemafor u. 1.) szám alatti épületben található lakásokat
elidegenítésre kijelöli. A hatfuozatlan időtaľtamľa bérbe adott lakások esetében a vétetźr a
kijelölés időpontjában hatźńyban lévő rendelet 32' $-a a|apjźn a řIVT terĺiletre tekintettel avízmú,
csatomamĹĺ közmiirendszet fe|i$ítźts költségeive| megegyező, a lakásra tulajdoni hányad
arányában eső összeg.

17.) felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a jelen határozat 2,)-|6.) pontjaiban foglalt ingatlanok bér|oive| az
alapító okiratok ingatlan-nyilvántartásba töľténő bejegyzését követően a fővizhźiózat, gy(ijtó
szennycsatoľna rendszere cseréjének megvalósítĺása éľdekében - a szükséges előszeľződést kĺjsse
meg úry, amely tarta|mazza, hogy a vevő avéte|źr részleteket e|óre fizeti meg a közműrendszer
felújítłásának ütemével és költségév e| megegyező méľtékben.

A fentiek megvalósíüása éľdekében a Budapest VIII., Lokomotív u. 2. és Lokomotív u. 4. szám a|atti
ingatlanok esetében telekalakíŁís vált szükségessé' mivel a két ingatlanon olyan felépítmények vannak
az lngat|an-nyilvántartásban feltüntetve, amelyek a valóságban a jogi telekhaüáron átnyúlnak és a
valóságban a köZterĹileten helyezkednek e|, továbbá a Lokomotív u. 4. szám a|atti ingatlanon a
vasúthoz tartoző szemaforhíd pillér helyezkedik el. A MÁV szemaforhíd pillér közterületľe kell
kihelyezni telekalakítással, a lakóingatlanokhoz tartoző felépítményeket az egyes ingatlanokhoz kell
csatolni. A telekalakítás megkezdődött. A Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési
Főfelügyelősége a 20|4. októbeľ I4-én kelt, BFruoAIS/A/I088/20I4. számű iigyiratszámú
végzésével hiánypótlási felszólítĺásban kért nyilatkozatot

- a tervezett telekalakítás KSZT-ve| va|ő egyezóségére,

- a köztftkezelő részéről a tervezett telekalakításľa vonatkozóan,

- a telekalakítás okáról és az áůta|a elérni kívánt cé|ról.

A Kisfalu Kft. a telekhatĺáľ rendezési tervet e|készittette, a teľvet a Fóépitészi Irodával és a
Gazdźikodási Ügyosztá||ya| egyeztette. Azkoda és azlJgyosztéiy a terwel kapcsolatosan kifogást
nem emelt, azonban a nyilatkozatuk kiadása tulajdonosi döntés a|apján lehetséges illetve cé|szeru.



tr. A beteľjesztés indok|ása

Az előterjesztésben foglaltakkal, az ingat|anok elidegenítésre töľténő kijelölésével és a vételár
meghatározástlva|, valamint a tulajdonosi nyilatkozattal kapcsolatos döntés meghozata|a a Képviselő-
te stii let hatáskörébe tartozik.

III. Tényá|lási adatok

A hatĺározat kelte óta több alkalommal tĺjrtént egyeztetés a bérlőkkel, amely során f0I4.
augusztusában a lakásbér|ők azt kérték, hogy a vételár megá'||apitźtsáná| az onkormányzat azt az
alapteľületet veĹ5ie fig'yelembe, amely az eredeti kiutaló határozatbanvan meghattronla, ne a jelenlegi
alapterületet, amely a sajźt beruházásukban készült |lozzáépítések, toldaléképületek, tetőtér beépítések
eredménye. Jelezték továbbá, hogy a bérlők közötti megegyezés eredményeképpen a véte|źrat
differenciáltan kérik megállapítani, azaz, az emeletes, 8 lakást magátba foglaló, kisebb kertel, önálló
keľthasználattal nem ľendelkező épület bérlői, a 2-4 |akássztlmű, önálló keľthasználattal rendelkező
épületek bérlői terhéľe 15 %-os korrekcióban részesiiljenek. Íry a 4 db 8 lakásos (Salgótarjáni u. 17 és

19., va|amint a Tbiliszi tér 6. és 7.) éptiletben lakó bérlők 15 %-kal alacsonyabb vételáron vásárolnák
meg a béľleményeket, amely ktilönbözetet a 2-4 |akásos épiiletek bérlői fizetnék meg. Indokaként
előadtfü, hogy a kisebb lakás számú ingatlanok értékesebbek, és méltánýalan |enne az emeletes
házban lakókkal szemben az azonos véte|źrszźtmítás alkalmazźsa. Az onkormányzat számźra bevétel
kiesés nem keletkezik.

A bérlőkkel folytatott egyeztetések alapjźn azkérés foga|maződott meg az Önkormányzat fe|é, hogy a
nem lakás cé|jára szo|gáiő, saját eľőből létesített ingatlanok (gaľĺázsok, műhelyek) keľü|jenek a
társasház közös tulajdonába a kizźró|agos használat megjelölésével. A legutolsó megbeszélésen e
kérés is módosítĺásra keriilt, és arľól tźĄékoztattak, hogy az az igény, hogy az általuk épitett
melléképĺiletek (garazsok, miĺhelyek) kiilön tulajdonba kerüljenek, ne pedig közös fulajdonba
kizárólagos hasznźiatta|. Tekintettel aľra, hory a nem lakás céljára szo|gźúő helyiségek elidegenítésre
történő kijelölése nem töľtént meg, ezekben az esetekben szükséges kijelölni a melléképiileteket is
elidegenítésre.

Telekalakítás során önálló helyrajzi számon keľült felvéte|re azingat|an-nyi|vźntarÍźtsban a 38818/14
hrsz-ú, Budapest VIII., Tbiliszi tér 2. szálm a|atti ingatlan. Az ingatlan az ingat|an-nyilvántaľtasban,
mint kivett transzformátorhźa szerepel, azonban ennek az épületnek, he|yiségnek |997 óta két bérlője
van, akik szintén jelezték vételi színdékukat. A helyiséget iizlethelyiségként hasznźůjźk a bér|ők. Az
ingatlan elidegenítésre történő kijelölésére a te|ekalakítĺás miatt nem került még sor. Az éľtékesítés
előtt ezen épületet is sztikséges kijelölni elidegenítésre.

Előzőeket a bérlők írásban is megeľősítették.

A tarsashaz tulajdont a|apitő okiratok elkészítése folyamatban van, 6 db ingatlan esetében abejegyzés
megtöľtént, az értékbecslések folyamatban vannak. A lakók egységesen az Apprea| Kollár Kft-t kérték
fe| az éľtékbecslések elkészítésére. Tekintette| ana, hogy a bérlők a véte|ár meghatározátsánál új

kéľelmet teľjesztettek e|ő' az egyes lakások elidegenítésével kapcsolatos döntés nem hozható meg
addig, ameddig az a|apkérdésekről a Képviselő-testiilet nem dönt. A Kisfalu Kft. az egyedi
elidegenítési döntések előtt vizsgálja a bérlők által létesítet felépítmények építőjének személyét, hogy
volt-e térítés abér|ő részére.

A Kisfalu a telekhaĹáľ rendezésre az a|átbbi, mellékelt rajz szerinti megoldást javasolja:

- A Budapest VIII. Lokomotív u. 2. szám alatti (hľsz: 38818/37) ingatlanhoz a közteriiletből

-11l,0 m2 tertilet csatolandó a38818120 hrsz-ti közterÍilet terhére,

- A Budapest VI[. Lokomotív u. 2. szálm alatti (hľsz: 38818/37) ingat|anhoz a közterületből

-106,0 m2 teriilet csatolandó a388I8ĺ2O hrsz-ú közteriilet terhéľe,

- A Lokomotív u.4. szźtm alatti (hrsz: 38818/36) ingatlanból a 38818/20 hrsz-ri köĺerü|ethez -
56,0 m2 csatolandó.

A teľvezet indoka, hogy a Lokomotív u.2. sz. és a Lokomotív u. 4. sz. ingatlanokkal kapcso|atos, az
évtizedek soľán kialakult szokásjog, valamint a jelenlegi jogi telekhatáĺ viszonyok nincsenek
összhangban, valamint a Lokomotív tl. 4. sz. ingatlanon a MAV által jelenleg is használatban lévő



szemaforhíd ta|apzat megközelíthetősége kĺjzteriiletľől töténjen, bánninemű jövőbeli jogi vita
elkerĹilése érdekében.

e uÁv Zrt. a telekalakítási tervet megvizsgálta és 20|4. októbeľ 10.én kelt levelĺikben a
hozztýźtr a|źtst m e gadták.

IV. Diintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

Javasoljuk a Tisztelt Képviselő.testiiletnek, hogy a bérlők vételár meg|latźrozásiĺra vonatkoző kérését
vegye figyelembe a következők szerint:

1.) a vételáľ meghatźrozäsźnźú az eredeti kiutaló hatáĺozatban rögzitett alaptertiletek a|apjźn kerüljön
me gfiatźr ozásra a v éte|ár,

2.\ a 4 db 8 lakásos hźaban (Salgótadáni u. 17 és l9., valamint a Tbiliszi tér 6. és 7 .) ta1ráúhatő lakások

vételáľának számításánźll konekciós tényezoként 15 % kerüljön alkalmazásta a kertes házas

ingatlanokban található lakások terhéľe,

3.) uösszes nem lakás cé|járaszolgáló helyiséget jelölje ki elidegenítésre.

Az I.) és 2.) pontbaĺ rogzitettek az onkormźnyzatnak nem jelentenek bevétel kiesést, csak a vételár
arányok tolódnak el a lakások között. A 3.) pontban foglaltak ľészben jelentenek bevétel többletet.

Tekintettel arra, hogy a garázs és műhely helyiségeket a bérlők saját erőből létesítették, a felépítmény
vételárának megťlzettetésére nincs lehetőség, mert akkor az tnkoľmányzat joga|ap nélktil gazdagodna'
így a felépítmény értékét a forgalmi értékből le kell vonni. Ezen helyiségek esetében a telekhányad

értékesítése töľténhet meg, amelyet akkor is megfizetnének a bérlők, ha a helyiségek a társashaz közös
tulajdonában á|lnának, meľt ebben az esetben a lakásokhoz magasabb tulajdoni hányad tartozna.

Többletbevétel elérésére a Tbiliszi térhźnszźm nélküli helyiség esetében lehetséges.

A Lokomotiv ll. 2. sz. és a Lokomotív u. 4. sz. ingatlanokkal kapcsolatos, az évtizedek során kialakult
szokásjog, valamint a jelenlegi jogi telekhatáľ viszonyok összhangba kerülnek' valamint a Lokomotív
u. 4. számű ingatlanon a MAV által jelenleg is használatban |évő szemaforhíd ta|apzat

megközelíthetősége közterületről biĺosítottá válik.

V. A döntés célja, pénzÍĺgyi hatása

A javaslat elfogadása az Önkormányzat részéľől többlet kiadást nem igényel, a nem lakás céljĺára

szo\gátó helyiség kapcsán többletbevételre számíthat. A 201,4. évi költségvetésben 11602 bevétel

soron szerepel a MÁV telep, l80.000e Ft-tal' Tekintettel arrą hory a társashźai a|apitó okiratok
elkészítése előtt több ingatlannál is sziikséges volt fennmaradási engedé|yeztetési eljáľás lefolýatásą
amelyek előľe nem voltak várhatók. Továbbá olyan jogszabáiyi vźitozálsok történtek, amelyek a|apjźn

a Földhivatal hatósági bizoĺyitvźny kiadását is kéri atźrsashźa a|apítő okiratok bejegyzéséhez, igy az

a|apitő okirat bejegyzési eljĺáľás elhúzódott. A már bejegyzésre került tźnsasházak esetében a vételi
kérelmek folyamatosan, de nem a vźrt ütemben érkemek. A bérlők folyamatosan rijabb kéréseket

fogalmaznak me1 az onkormányzat fe|é, amelyekkel kapcsolatos döntés meghozata|ána kizáről.ag a

Képviselő-testtilet jogosulq mivel azok az elidegenítési rendeletek alapjan a Képviselő-testiilet
hatĺáskörébe tartoznak.E|őzóek miatt elidegenítési folyamatmég nem indulhatott meg annak el|enére,

hory a közbeszerzési eljáľás |ezáru|t és a vételráľ megtú|apitźĺsa lehetővé vá|t. Az ingatlanok

éľtékesítése várhatőan ebben az évben megkezdődhet, a beérkezett vételi kérelmek, éľtékbecslések

a|apjźn a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottsáry az Ĺilésein a szükséges d<intéseket meghozhatja. Az
elidegenítésekből a 2014. évi költségvetésben 180.000 e Ft bevétel |ett terĺene, 2014. évben kb.

35.000 e Ft bevétel vfuhatő, a többi áLthiaődik20l5. évľe. A bevétel kiesést a Kisfalu I(ft'tájékoztatása

szerint a helyiség és lakáselidegenítési bevételi többletek fedezik, miután ezen tervezett bevételek

szeptember 30. napjáig teljesültek. Az e|ólľányzat módosítása a többletbevételek rea|izźůása után

történik meg.

A ýIII. Lokomotív u.2. szźtm alatti (hĺsz: 38818/37), Lokomotív u.4. szźtm alatti (hrsz: 38818/36)

ingatlanokat és a Lokomotív u. (hľsz: 38818/20) könerülctet érintő telekhatár ręndezés egyéb

fedezetet nem igényel.



VI. Jogszabályi ktiľnyezet ismertetése

A lakásbérlemények esetében a véte|źrat az onkormányzat tulajdonáhan źůlő lakások elidegenítéséről
sző|ő 33/2013. (VII. 15.) számú önkormányzati rendelet 27 . $ a|apjźn kell meghatározni, amely szerint
,,}rVT területén lévő lakás esetén aKt.hozzź|arulásával a jelen rendeletben fogla|taktól el lehet térni,
ha a befektetési tertiletre vonatkozó szeľződés teljesítése érdekében szükséges.''

A rendelet 4. $ (1) bekezdése a|apjźn a |akások elidegenítésének feltétele, hogy azépi|etet, valamint a
benne lévő lakásokat a Képviselő-testiilet elidegenítésre kij elölj e.

A helyiségek esetében a véte|árat az onkoľmányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szo|gźiő
helyiségek elidegenítéséről szóló 32l20L3. (Vtr. 15.) szźmű önkoľmányzati rendelet 24. $ alapjĺán kell
meghatározni, amely szerint ,,HVT terĺiletén lévő helyiség esetén a KĹ hozzájárulásával a jelen
rendeletben foglaltaktól el lehet téľni, ha a befektetési terĹiletre vonatkozó szerződés teljesítése
érdekében sziikséges.''

A Rendelet 4. $ (1) bekezdése a|apján a helyiségek eliđegenítésének feltétele, hogy az épületet,
valamint a benne lévő helyiségeket a Képviselő-testtilet elidegenítésre kijelölje.

A helyi város-rehabilitációs terĹilet kijelöléséľő| és a teľületen a rehabilitĺáció megvalósításáról szóló
3f/200I. (X.26.) számű önkormányzati rendelet 3. $ (7) bekezdése a területet HVT IV. területnek
kijelölte.

Ptk 5:70. $ (1) bekezdése alapján, ha valaki anélkül, hogy erre jogosult lenne, jóhiszeműen idegen
ftjldre épit, az épület fulajdonjogát a ftildtulajdonos szerzi meg, köteles azonban gazdagodźsát a
ráépítőnek megfizetni. A bíróság a fi'ldtulajdonos kérelmére a ráépitőt köteleáeti a fijldnek vaw -
ha a fiild megosztható - a ftjld megfelelő részének a megvásárlására.

A Ptk. 5:70. $ (f)bekezdése alapján, aráépitő szerzimeg a fijldnek vagy a ftlld megfelelő részének
tulajdonjogát, ha az épiilet értéke a fijldnek vagy a ftild megfelelő részének éľtékét lényegesen
meghaladja. A bíróság a ftlldtulajdonos kérelmére azt is megállapíthatja, hogy a ráépitó az épu|et

tulajdonjogát szeÍezte meg; ebben az esetben aráépítőta fijldre használati jog illeti meg.

Fentiek alapján kérem, hogy a Képviselő-testület a33/20|3. (VII. 15.) szźlmű és a32lf0|3. (VII. 15.)
szźtmű önkormányzati rendelet 4. $ (1) bekezdése alapjtn az épületek elidegenítésre történő
kijelölésével kapcsolatos döntését meghozni szíveskedjen.

Hatáľozati iavaslat

év (..hó..nap) számú Képviselő.testiileti hatfu ozat:

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy:

1.) az ingat|an.nyilvantarŁásban 38818l|4 he|yrajzi számon nyilvántaľtott, természetben Budapest
vIIr., Tbĺliszi tér 2. szám alatti épületben található helyiséget elidegenítésľe kijelöli. Avéte|ár az
Önkormányzat tlilajdonában álló nem lakás cé|jára szolgáló helyiségek elidegenítésének
feltételeiről sző|ő32/2013. (VII. 15.) számú rendelet a|apjźtn a helyiség forgalmi éľtékének |00%-
a.

felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy a jelen határozat 1 . pontjában megllatÁľozott helyiség tekintetében, az
onkormányzat képviseletében kérje a Földhivataltól a funkció váůtá,s źtvezetését.

a 2 1 5 l 20 L3 . (VI. 0 5 . ) szźmű hatźr ozatát az a|átbbiak szerint mó do s ítj a:

az ingat|arl-nyi|vźntartásban 38818|6 be|yrajzi számon nyilvántaľtott, természetben Budapest
vIIr., Salgótaľjániűt7. (a valĺóságban Szemafoľ u.9.) szźlma|atti épĹiletben ta|áihatő lakásokat
és helyiségeket elidegenítésre kijelöli. Ahatátrozatlan időtanamra bérbe adott lakások esetében a
vételár a kijelölés időpontjában hatĺályban lévő rendelet27 . $-a a|apjźn a FIVT területre tekintettel
az eredeti kiutaló határozatban és lakás bérleti szerződésben meghatáľozott alapteľĹi|et a|apjźtn, a
vízmll, csatornamű közműrendszer fe|t|itáls költségeivel megegyező, a je|en hatźrozat 4.)
pontjában foglalt konekció a|ka|mazásápal' a lakásra alapterĹilet arźnyźtban eső összeg. A
helyiségek véte|źra az elidegenítés idejében hatályos önkoľmányzati ľendelet alapján keľĹil
megállapításra.
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2.)

3.)

a.)



b.) az ingat|an-nyilvántartásban 3881817 he|yrajzi számon nyilvántaľtott, természetben Budapest
VIII., Salgótaľjánĺ út 9. (a valóságban Szemafor u. 7.) szám a|atti épületben található lakásokat
és he|yiségeket elidegenítésre kijelöli. A határozat|an időtartamra bérbe adott lakások esetében a
vételar a kijelölés időpontjában hatźiyban lévő rendelet27. $-a a|apján a řIVT terĹiletľe tekintettel
az eredeti kiutaló hatźtrozatban és lakás bérleti szerződésben meghatározott alapterü|et a|apján, a

vizmíi, csatornamű közmíĺrendszer fe|t|ítźts költségeivel megegyező' a je|en határozat 4.)
pontjában foglalt konekció a|ka|mazásával, a lakásra alapterület arányźlban eső <!sszeg. A
helyiségek véte1rźna az elidegenítés idejében hatályos önkormányzati rendelet alapján kerül
megállapításra.

az ingat|an-nyilvántaľtásban 3881818 he|yrajzi sámon nyi|vántaľtoff, természetben Budapest
VIII., Sa|gótaľjáni űt 11. (a valóságban Szemafoľ u. 5.) szám alatti épü|etben ta|á||ntő
lakásokat és helyiségeket elidegenítésre kijelöli. A határozat|an időtartamra bérbe adott lakások
esetében avéte|ár a kijelölés időpontjában hatályban lévő rendelet 27. $-a a|apjátn a ľIVT területre
tekintettel azeredeti kiutaló határozatban és lakás bérleti szerződésben meghatározott alapterü|et
a|apján, a vízmu, csatornamű közmiĺrendszer felrijítás költségeivel megegyező, a jelen hatáľozat
4.) pontjában foglalt koľrekció a|ka|mazásźyal, a lakásra alapterület arźnyźhan eső összeg. A
helyiségek véte|źra az e|idegenítés idejében hatĺályos önkoľmányzati rendelet alapján keľiil
megállapításra.

az ingat|an-nyilvántartásban 3881819 he|yrajzi számon nyilvántaľtott, természetben Budapest
VIII., Salgótaľjáni út 13. (a valĺóságban Szemafoľ u. 3.) szátm a|atti épületben ta|á|hatő
lakásokat és helyiségeket elidegenítésre kijelöli. A határozat|an időtartamra bérbe adott lakások
esetében avéte|źr a kijelölés időpontjában hatáiyban lévő ľendelet 27 . $-a a|apjźn a FIVT területľe
tekintettel azeredeti kiutaló határozatban és lakás bérleti szerződésben meghatározott alapteľület
a|apjátn, a vízmu, csatornamiĺ közmiĺrendszer fe|ijitźs kö|tségeivel megegyezó, a jelen hatźtrozat
4.) pontjában foglalt korrekció a|ka|mazásźxal, a lakásra alapteľület aĺányźtban eső összeg. A
helyiségek vételĺára az elidegenítés idejében hatályos önkormányzati rendelet alapján keriil
megállapításra.

az ingatlan-nyi|vźlĺtartźtsban 38818/19 he|yrajzi számon nyilvántaľtott, teľmészetben Budapest
vlil., Szemafoľ u. 8. szám alatti épiiletbęn ta|źiható lakásokat és helyiségeket elidegenítésre
kijelöli. Ahatźtrozatlan időtaľtamra bérbe adott lakások esetében avéte|fu a kijelölés időpontjában
hatályban lévő rendelet27. $-a a|apján a řIVT területľe tekintettel az eredeti kiutaló hatáĺozatban
és lakás bérleti szerződésben meghatározott alapteriilet alapjĺán, a vizmu, csatoľnamiĺ
közmiĺrendszer fe|tĄítás költségeivel megegyezo, a jelen hatźlrozat 4.) pontjában foglalt konekció
a|ka|mazásával, a lakásľa alapterĺilet arźnyétban eső összeg. A helyiségek véte|źra az elidegenítés
idejében hatályos önkormányzati ľendelet a|apjźn kerĹil megál|apitźsra.

az ingat|arl-nyi|vźntartźtsban 38818116 helyrajzi számon nyilvántaľtott, természetben Budapest
VIII., Lokomotív utca 1. (a va|óságban Szemafor u. 2.) szźlm a|atti épületben ta|á|ható
lakásokat és helyiségeket elidegenítésre kijelöli. A határozat|an idótartamra béľbe adott lakások
esetében a vételár a kijelölés időpontjában hatályban lévő ľendelet 27 . $-a a|apjźn a ľIVT terĹiletre
tekinteffel az eredeti kiutaló határozatban és lakás bérleti szerződésben meghatározott alapteľiilet
a|ap1án, a vízmu, csatornamíĺ közmiĺrendszer fe|űjítás költségeivel megegyező, a jelen hatźrozat
4.) pontjában foglalt koľrekció a|ka|mazźsźxal, a lakásra alapterület aĺlátnyźhan eső összeg. A
helyiségek vételrára az elidegenítés idejében haüályos önkoľmányzati rendelet a|apján kerĺil
megállapításra.

az ingatlan-nyi|vétntartásban 38818137 he|yrajzi számon nyilvántaľtott, teľmészetben Budapest
vfIL, Lokomotív utca2. szźtmalatti épületben ta|źihatő lakásokat és helyiségeket elidegenítésre
kijelöli. Ahatźrozatlan időtartamra bérbe adott lakások esetében avéte|áĺ a kijelölés időpontjában
hatályban lévő ľendelet 27. $-a a|apjźn a HVT teľĺiletre tekintettel az eredeti kiutaló hatźrozatban
és lakás bérleti szerződésben megllatźrozott alapterület alapján, a vízmu, csatornamĺĺ
közműrendszer fellűjitás költségeivel megegyezo, a lakásra alapterület arźnyźlban eső összeg. A
helyiségek vétel'álra az elidegenítés idejében hatályos önkormányzati rendelet alapján kerül
megállapítĺásra.

az ingat|an-nyi|vántartásban 38818ĺ17 helyrajzi számon nyilvántaľtott, természetben Budapest
vIII.o Lokomotív utca 3. (a valĺóságban Szemafor u. 4.) szétm a|atti épületben ta|éihatő
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i.)

j.)

k.)

l.)

m.)

lakásokat és he|yiségeket e|idegenítésre kijelöli. A határozatlan időtaľtamra bérbe adott lakások
esetébęn a vételáľ a kijelölés időpontjában hatályban lévő rende|et21 . $-a a|apjźln a HVT terĺiletľe
tekintettel az eredeti kiuta|ó hatfuozatban és lakás bérleti szerződésben meghatározott alapterület
a|apjźtn, a vizmíi, csatornamű kĺjzmíĺrendszer felújítás költségeivel megegyezo, a jelen hatźrozat
4.) pontjában foglalt konekció a|ka|mazźsźxal' a lakásra alapteľület arźtnyában eső <isszeg. A
helyiségek véte|áĺa az elidegenítés idejében hatályos önkormányzati rendelet alapján kerül
megállapításľa.

az ingat|an-nyi|vántartrásban 38818136 he|yrajzi szźtmon nyilvántaľtott, természetben Budapest
VIII., Lokomotív utca 4. szám alatti éptiletben található lakásokat és helyiségeket elidegenítésre
kijelöli. Ahatźrozatlan időtaľtamra béľbe adoff lakások esetében avéte|ár a kijelölés időpontjában
hatá|ybaĺ lévő rendelet 27. $-a a|apján a HVT terĺiletľe tekintettel az eredeti kiutaló határozatban
és lakás bérleti szerződésben meghatározott alapterület a|apjźn, a vizmu, csatornamű
kĺizműrendszeľ fe|tĄitás k<iltségeivel megegyezo, a jelen hatźlrozat 4.) pontjában foglalt konekció
a|kalmazźsźpal, a lakásra alapteľiilet arányában eső összeg. A helyiségek vételára az elidegenítés
idejében hatályos önkoľmányzati ľendelet a|apjáĺ kerül megállapításra.

az ingatlan-nyi|vántartźtsban 38818118 he|yrajzi számon nyilvántaľtott, természetben Budapest
VIII., Lokomotív utca 5. (a valóságban Szemafoľ u. 6.) szám a|atti épületben ta|źihatő
lakásokat és helyiségeket elidegenítésre kijelöli. A határozat|an időtartamra bérbe adott lakások
esetében avéte|źlr a kijelölés időpontjában hatálýan lévő rendeletZ7 . $-a a|apján a řIVT terĺiletre
tekintettel az eredeti kiutaló határozatban és lakás bérleti szerződésben meghatĺározott alapterü|et
a|apjátn, a vizmíi, csatoľnamiĺ közmÍĺľendszer felújítás költségeivel megegyező, a jelen határozat
4.) pontjtban foglalt korrekció a|ka|mazásźwal, a lakásra alapterĺilet ańtnyźhan eső összeg. A
helyiségek vételĺáľa az elidegenítés idejében hatályos ö,nkoľmányzati rendelet alapján kerül
megállapításľa.

az ingat|an-ĺy1|vźłntaĺlásban 38818l|3 he|yrajzi számon nyilvántartott, természetben Budapest
vlil.' Salgótaľjánĺ u. 19. (Tbiliszi téľ 1.) szám a|atti épiiletben található lakásokat és
helyiségeket elidegenítésre kijelöli. A határozatlan időtaľtamľa bérbe adott lakások esetében a
vételĺáľ a kijelölés időpontjában hat.ályban lévő rendelet27 . $-a a|apjźtn a HVT területľe tekintettel
az eľedeti kiutaló hatátrozatban és lakás bérleti szeľződésben meghatáľozott alapterü|et a|apján, a
vizmíi, csatornamű közműrendszer fe|űjitźts költségeive| megegyezo, a jelen határozat 4.)
pontjában foglalt korrekció a|ka|mazásźtval, a lakásra alapterĺi|et arányźlban eső összeg. A
helyiségek véte|ára az elidegenítés idejében hatályos önkormányzati rendelet alapján kerül
megá'||apitásra.

az ingat|an-ny1|vántartźlsban 38818lt2 he|yrajzi számon nyilvántaľtott, természetben Budapest
vIIr.' Salgótaľjáni u. 17. (Tbilĺszi téľ 3.) szám a|atti épületben ta|á'|hatő lakásokat és
helyiségeket e|idegenítésre kijelöli. A határozatlan időtaľtamra bérbe adott lakások esetében a
vételáľ a kijelölés időpontjában hatá|yban lévő rendelet 27. $-a a|apjźn a řIVT területre tekintettel
az eredeti kiutaló hatźrozatban és lakás béľleti szerződésben meghatározott alapteľtilet a|apján, a
vizmu, csatoľnamű közműrendszer fe|tĄítźts költségeivel megegyezó, a je|en hatźlrozat 4.)
pontjában foglalt korľekció a|ka|mazźsźtval, a lakásľa alapterü|et arźtnyźhan eső összeg. A
helyiségek vételára az elidegenítés idejében hatályos önkormányzati rendelet alapján kerül
megálIapításľa.

az ingat|an-nyi|vźtntartásban 38818138 he|yrajzi számon nyilvantaľtott, teľmészetben Budapest
VIII., Tbiliszi tér 6. szátm alatti épületbentalźihatő lakásokat és helyiséget elidegenítésľe kijelö,li.
A határozatlan időtaľtamra bérbe adott lakások esetében a véte|ár a kijelölés időpontjában
hatá|yban lévő rendelet27. $-a alapján a řIVT területre tekintettel az eredeti kiutaló hatźtrozatban
és lakás bérleti szerződésben meghattrozott alapterület a|apjźn, a vizmu, csatornamrĺ
közmĺĺrendszer fe|űjitás költségeivel megegyező, a jelen hatźrozat 4.) pontjában foglalt korrekció
a|ka|mazÁsával, a lakásra alapterület arźtnyźtban eső összeg. A helyiségek vételáľa az elidegenítés
idejében hatályos önkormányzati rendelet a|apjźtn kerül megállapításľa.

az ingat|an-nyi|vźntartásban 38818140 he|yrajzi szźĺmon nyilvántaľtott, teľmészetben Budapest
VIII., Tbiliszi tér 7. szám alatti épületben taĺrźúhato lakásokat és helyiségeket elidegenítésre
kijelöli. Ahatározatlan időtaľtamra bérbe adott lakások esetében a vételár a kijelölés időpontjában
hatálýan lévő rendelet 27. $.a a|apján a řIVT teľületre tekintettel az eredeti kiutaló határozatban
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és lakás bérleti szerződésben meghatározotí alapteľület a|apjźtn, a vízmu, csatornamű
közműrendszer feltĄítás költségeivel megegy,ező, a jelen hatärozaÍ,4.) pontjában foglalt korľekció
a|ka|mazásäval, a lakásra alapteriilet arźtnyźtban eső összeg' A helyiségek vételára az elidegenítés
idejében haüályos ĺinkormányzati rendelet a|apjźtn kerül megállapításra.

o.) az ingat|an-nyi|vántartźtsban 38818110 he|yrajzi számon nyilvántartott, teľmeszetben Budapest
vI[., Salgótaľjáni út 15. (a valóságban Szemafoľ u. 1.) szám a|atti épületben ta|źůhatő
lakásokat és helyiséget elidegenítésre kijelöli. A haÍźrozatlan idótartamra bérbe adott lakások
esetében avéte|ár a kijelölés időpontjában hatá|yban lévő rendelet 27, $-aa|apjźn a řIVT területre
tekintottol az eredeti kiutaló hatáľozatban és lakás bérleti szerződésben meghatározott alapteriilet
a|apján, a vizmu, csatoľnamiĺ közműrendszer felújítás költségeivel megegyező, a jelen hatźtrozat
4.) pontjában foglalt korrekció a|ka|mazásźlval, a lakásra alapteriilet arźnyźtban eső összeg. A
helyiségek vételrźtra az e|idegenítés idejében hatályos önkoľmányzati rendelet alapján kerül
megállapításra.

4.) a jelen határozat 3.) pontjában felsorolt lakóépületek esetében a bérlők kéľésére a véte|źr
szźtmitásźnát| az alźtbbiak szeľint kell eliárni:

A 4 db 8 lakásos épületben (Salgótaľjáni u' 17. és 19., valamint a Tbiliszi tér 6. és 7.)ta|źihatő
lakások vételrźrát 15 yo-ka| csökkenteni kell, amely összeggel a 11 db 2-4 lakásos épiiletben
(Salgótarjáni tÍ 7., Salgótarjáni út 9., Salgótarjáni út 1l., Salgótarjáni út 13., Szemafor u. 8.,

Lokomotív utca 1., Lokomotív utca2., Lokomotív utca 3., Lokomotív utca 4., Lokomotív utca 5.

és Salgótarjáni út l5.) ta|źúhatő lakások véte|źlrźú meg kell növelni.

jóváhagyja a Kisfalu Kft. telekhatáľ ľendezési teľvjavaslatát, egyútta| tulajdonosÍ jogainak
gyakoľlása keľetében hozzájáru| a telekalakításhoz az a|áhbiakszerint:

Á' Budapest v[I. Lokomotív a. 2. szám alatti (hľsz: 38818/37) ingatlanhoz a közteľületből
-111,0 m2 teľület csatolásľa keľül a 38818/20 hľsz-ú ktizteľÍĺlet teľhéľe,

A Budapest VIII. Lokomotív u. 2. szám alatti (hľsz: 38818/37) ingatlanhoz a kiizteľĺiletből
-106.0 m2 teľůilet csatolásra keľül a 38818/20 hrsz-ú kiizteľĺilet teľhéľe.

A Lokomotív u. 4. szám a|atti (hľsz: 38818/36) ingatlanból a 38818/20 hľsz.ú közteľülethez
- 56,0 m2 csatolásľa kerül.

felkéľi a Kisfalu Kft-t' hogy az 5.) pont szeľinti ingatlanok vonatkozásában a telekhatár
ľendezéshez szükséges nyi|atkozato|ĺat szerez'ze be és a fii|dhivatali átvezetésében eljáľjon.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 1.-4. pontok: a közműrendszer kiépítését és a társasbázi alapítő okiratok bejegyzését
követően azowta|, 5.-6. pontok azonna|.

s.)

6.)

A döntés végľehajtásátvégző szeľvezeti egység: Kisfalu Kft.

Budapest,2014.novembeľ4. Ah /ĺĄ
Dľ. Sáľa Botond

alpolgármester

Töľvényességi ellenőrzés:
Danada.Rimán Edina

jegyző
nevében és megbýátsibóilz 1k ĺ{ťbá, ?*,ą

-Dr. Mészár Erika
a|jegyző

Melléklet:2 db.
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Budapest' V|||. ker' (3B8ĺ8ŕ20).
388í8l|36 ěs 388Í8/37 hľsz.ĺi
ingatlanok te|eka|akitási
engedélyezési Ílgye'
HiánypÖtlási Íe|h Ívás.
800547/1/2014.

tlgyiratseám: BF/UoĺNstA/{088ÍíÍ20.|4.

Ugyintézo: Csontos Péteľ
Telefon: 473-3516

KISFALU JozsEFvÁRos|
vAGYoNGAzDÁlnooÁsl rrĺ.

Budapest
Losonczi u. 2-
ĺ083

Tárgy:

Hĺv' szäm:
Mel|éklet:
l'.á|aszJeve|Útben kéĺiük hivatlĺo'Eätlä* |ktatószámunkra,

VEGZES

A Budapesti 1. Számri Fö|dhivata| FÖ|dmĚrÉsi és FÖlclĺIgyi osztály (111ĺ Budapest' Buĺ|afoki ú| 5o"}

80o547J1ŕ2014' szárnú měgkeresése aIapján, a Budapest Vü|l. ker, (38a18ĺ20}' 388ĺ8/36 és 38Bĺ8ĺ37
hrsz-|.l ingat]anok T:B733iľ \]j'tnouĚgllmzí.älz sřéfiiit| télekäläkiläśř.ěngedályeuési ÜgyÉbén Śuákheťósägi
eljárás indutt Fe|o gye|Öség tJnkÖn.

A űo}yamatban |évÔ szakhatósáEi e|iäľásban a *éĺelmeeö K|sFALu JozsEFvÁRosl
vAGYoNGAzI'ÁlxooÄsl KFTł az alábbi hiányrrót|läsľa saĺólítom fel.

Nyilatkoaatot kell benYijtani

1 a tervezett telelĺa|akltág KSZT.ve| va|o egyezÖsegéĺü!'
2- a kĺizt1tkezelö rěseéľĚl a tervezett telekalaltÍtásľa vonatkozoan,
3. a téléká|akltás o|đľÖł, ěs az álta|a elérni kÍvánt cé|ról.

ľ|iĺÍnypótHsi hätáľidól 20í4. deceľnbeľ {'

Tájékoztatju|t, hogy a hiánypótlás elľnulasztása egetén . a közigazgatásĺ hetlsági e|járas és szolgá|tátás
á|b|ános izau'łlyáłrot szó|ó 20ł}4. évi G)(L. tv. (továbbĺakban: KeŁ) 31" $ (2} bekezdése szerint .
értesítésiink a|apján a Fe|tigye|őség az eljáĺäst rnegszilntetłleti.

l}ĺDoKoLÁs

A Budapesti,l. Számú Frtdhĺvatä| FÖ|dméĺési és Féildugyi osatä|y E00547/ĺľ20:ĺ4. számü megkeresáse
alapjän' a Buđapest Vll|. ker' (38818ĺ20), 38818/36 és 3s8.18i37 hĺsz.u ingntlanok Ts7337 vä]tozási
vázĄzszerinti teleka|akÍtásának engedélyezése Ogyéhez szakhatosági állásfug|alásunkat kérte.

A Fe|ĺigyelós,ég íendelkezesěre bocsátott dokumentácio és iraaanyag áilanu|mányozása alapján
ľnegál|apItottulĹ hogy az hiányos. a szakhatósági á|lásíog|aläsunk kiadásához s.zÚkséges kĺizútkEze|ői
állasfog|a|ást és a KSZT.velvalo megfete|ésre utaló dokum€ntumot nem taľta|ĺnazotŁ

1033 Budapęst. Mozaik u. 5. Levetezési ciml í 3{X} Budapest" Pf.: s1" Te|efon: (36 1) 473.3500 Fan {3ô 1} 43Ü f712
t-maiľ utłuda@nkh.gov.nu Honlap; vĺvĺw.:bflth.hu



Avégzés megkĺiHéséve| täjékoztatju|ĺ az eljáľÖ Hatoságot a hiánypotlás szükségęsségér'fr|.

Végzéstlnket a kö,eigazgatásĺ hatóságietj4.rás es szo]9á|!aĘ|.1{a|{nos saabá|yairol szóló 2004. évÍCXL.

töÍvěny (KeŁ) seakhaiäasí kołLńÉkÉdésÍe vonatkäzó' 44..45. és 45lA $ok figyelembe věEléve|' a

ĺtiraňioäłorroĘ a rold*eřesi es Távérzé|ceIěsi ĺntézetöl" a Fö|drapinérĺ BizottságĺÔl és az ingat|an-

nyilvántaĺtási ei;aas ,eiJ*tes szabá|yairll seó|ó 338/2006. (Xt|. 23.} KorľnányÍendelet 4. sa. me|lék|ete

alapjan adh.tk ki.

Az tiná||Ô iogorvoslabt a Két. 44' $ (9} bekezdése atapján zártam ki és adtam,tájékoztatěEt a jogorvos|at

|ehetÖségériit tá!ékoztatäst. a jogorľoslat |ehetösěgérö|-

Budapest, 2014. olttóbér 14'

lpo|yĹKel|er |mrle szalĺigazgatási szerv vezető nevében ěs r.negbízésábl!:

jrt
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Gímzeit
Budapesti 1. sz" számú FoldhÍvata|
lrailár

t.
2.
3.

Balassa Bá|int
osztá|yvezetl

1 ĺ11 Eudapest Budafoki út 59.


