
tl-

W
' W#"#ffia) i

W.,á i

ą-.*k? i
JGč.\y : --ffi i Budapest Józsefvárosĺ onkormínyzat
ęŁ : Képviselő-testiileteszämźrlWWYąffiW

Előteľjesztő: dr. Pesti lvett igazgatőságelnöke

A képviselő-testtileti iilés időpontja:2016. június 2. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat a Budapest VIII. keľĺilet, Nagy tr'uvaľos utca 3./a szám alatti társasház
a|apító okĺľatának módosítás ára

A napirendet nyilvĺĺnos ülésen kell tlíľgyalni, a hataľozat elfogadásźů:roz egyszerĺĺ szavazattĺibbség
szükséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bĺzottság véleményezi tr
Emberi Eľőfoľľás Bĺzottság véleményezi tr
Határozati jav as|at a bizottság számźr a:

A Viírosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés
megtárgyalását.
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Tisztelt Képviselőtestület !

I. Tényáltĺĺs és a döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

Tarsaságunk Lakásgazdálkodási kodájának tájékoztatása szerint a Budapest VIII. kerület, Nagy Fuvaros utca
3./a Ířildszint 8. szám a|atti, I szoba, komfortos komfortfokozatű,38 m2 alapteľületiĺ <jnkormányzati |akźs
bérlője Gimpl Imréné volt 1987. szeptember ff. napjźn bekĺivetkezett haláláig. A béľleti jogviszoný
unokája, Gross Szilvia folytatta. Kérelmére a Budapest VIII. kerület' Nagy Fuvaros utca 3'la ftildszint 8./A
számalaÍti,l szobás, 19 m2 alapteriiletÍĺ szükséglakást 1988. december 28. napján kelt bér|eti szerződéssel,
műszaki eryesítés céljából megkapta.

Az 1998. szeptember 2|. napján kelt bérleti szeľződés _ bérlőtársi jogviszony elismerése címén - a tźngyi
lakás 1,5 szoba, komfoľtos komfortfokozatű,57 m2 alapterülettel készült e|,hattrozatlan időľe szólóan Merk
Józsefné (sz.: Grosch Szilvia) és Merk Jőzsef részérę.

Ezt követően 1998. november 23-án is késztilt egy újabb bérleti szerzódés - mÍĺszaki egyesítés címén _
amely kiilön-kiilön részIetezí az ingat|anok paraméteľeit:

I.) az alap lakást: 1 szoba komfortos, 38 m2, hatźrozat|an idejtĺ bérletként,

2.) a csatolandó lakást: félszoba, komfort nélktili, 19 m2 hatfuozat|an idejű bérletként a műszaki csatolas
befej ezéséig tt'intették fel.

A két lakás _ abér|őtźrsaknak felróható okból - a valóságban nem került csatolásra, a műszaki osztźily tita|
kĺjtelezően előíľt fennmaradási engedélý nem szerezték be, ezffi. 2OI4. februar 27-én a Budapest V[I.
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kerĹilet, Nagy Fuvaros utca 3./a fijldszint 8.lA szź'm' a|atti, |9 m2 alapterületű lakást az onkoľmźnyzati
Hźakeze|ó hoda munkatáľsai biľtokba vették.

Atársasházi Alapító okirat 2004. évben történő elkészítésekor az 1998. november 23-ánke|t,1,5 szobás, 57
m2 alapteľülehĺ bérleti szerződést _ műszakilag egyesített lakásként - vették alapul a Budapest VItr. keriilet,
Nagy Fuvaros utca 3./a ftjldszint 8. szám alatti |akás albetétként történő felvételekor 57 m2 alapterülettel.

Tekintettel arra' hogy a míĺszaki egyesÍtés nem történt meg, és a 19 ĺĺŕ alapterületÍĺ szükséglakást - amely a
valóságban nem keľült csatolásra - az Önkormtnyzatbirtokba vette, szĹĺkséges azAlapító okirat módosítása
oly módon, hogy kiilĺin albetétként jegyeztessék be a ftildhivatali ingatlan-nyilvántaľtásba a Budapest V[I.
keriilet, Nagy Fuvaros utca 3.la ťo|dszint 8. szám alatti, 1 szobás, 38 m2 alapteľü|etű önkoľmányzati
tulajdonú lakást, valamint a Budapest VItr. kerĺ.ilet, Nagy Fuvaros utca3.la fiildszint 8.lAszám alatti, l
szobás, 19 m2 alapterülettĺ önkoľmányzati tulajdonú egyéb helyiséget. Ez utóbbi lakásként töľténő
nyi|vźntartásba vételére a hatályos jogszabályok alapján már nincs lehetőség tekintettel arra, hogy lakásnak
legalább 1 db 15 m2 alapterületíĺ |akószobával kell rendelkeznie, és a fennmaradó teľületen kell
megvalósulnia a további szociális funkcióknak (konyha, fiirdőszoba, wC). A lakás mellélĺÍrelyiséggel nem
rendelkezit igy szabá|yos kialakítására nincs mód.

A Budapest VIII. kerület, Nagy Fuvaros utca 3.ĺa sztlm a|attí,35030 hrsz.-ú lakóépület tarsashiázi tulajdont
a|apitő okirata 2004. március 2í-ike\tezéssel készĹilt el. A társasház 31 db lalęással és 4 db nem lakás céljára
szolgáló helyiséggel került megalapításra.

Miutrán az A7apítő Okiratnak a valóságos állapotot kell tĹilaöznie, ezért szfüséges az okjrat módosítása az
ingatlan-nyilvántartás adatainak valóság szerinti megźi|apitásához' EzáIta| az a|betď hasznosíthatóvá válik
eladás, bérbeadás tekintetében.

Avźitoztatźls az Önkormányzat kĺizös kĺiltség fizetési kötelezettségét nem érinti. A tźnsashźn 35 albetétes,
amelyből 8 db önkoľmźnyzati tulajdonú, 19,28io tulajdoni hĺányaddal. Aza|apitő okirat módosítás után 9 db
albetét |esz, vá|tozatlanul 19,28 %o önkormányzati tulajdorľral, hiszen ezze| az önkormányzat tulajdoni
háĺyada nem változik.

Tarsaságunk kezdeményezte közgyu|és összehívását a tiáľsashának'ľő| sző|ó f003. évi CXXXIII. törvényben
foglaltak szerinti alapító okirat módosítása érdekében. A Budapest VIII. kerület, Nagy Fuvaľos utca 3./a.
szátm a|atti tźrsasház 20|6. źlpti|is 06. napján megtaľtott közgyiĺlésén hatfuozatot hozott arľól, hogy
hozzź|tru| az A|apító okiľat módo s ításához az Önkoľm źny zat kére l méne k me gfe l e lően.

Az a|apitő okirat módosításhoz építési hatóság által kiállított hatósági bizonyítvány szĹikséges anő|,hogy az
érintett ingatlanok önálló rendeltetési egységek. A bizonyítvány beszerzésének megindítása a Képviselő-
testület döntését követően lehetséges.

Javasoljuk a Tisztelt Képviselő-testtiletnek, hogy járuljonhozzá a társasházi a|apitó okirat módosításźůloz,
vá|Ia|ja aľmak költségének viselését, tekintettel aľra, hogy az okirat nem a valóságnak megfelelő adatokat
tarta|mazza az önkormányzati tu|ajdonban lévő albetétek vonatkozásában.

Javasoljuk továbbá a Tisztelt Képviselő-testĹiletnet hogy az a|apitő okirat módosításához szfüséges
eljárások Önkoľmányzat nevében ttĺrténő lebonyolításźra a Józsefuárosi Gazdźt|kođálsi Központ Zrt.-t
hatalmazzafel.

II. A beterjesztés indoka

Az előterjesztésse| kapcsolatos tulajdonosi döntés meghozata|źra a Képviselő-testĺilet jogosult.

m. A diintés célja' pénziigyi hatása

Az énntett ĺinkormányzati tulajdonú ingatlanok kÍilön albetétként történő bejegyeztetésével, az a|apítő okiľat
módosításának a|áirásźnal, illetve annak fijldhivatali bejegyzésével a valóságnak megfelelő ingatlanadatok
nýlvántartásba vétele a cé|, ezzel az ingat|an-ny1|vántarttlsi adatok rendezésre kerülnek.

Az alapitő okiľat módosításának költségeit a Józsefuarosi Gazđálkođási Központ Zrt. fizeti aközszoIgáltatási
szerződésben biztosított kompenzáciőbő|' Az a|apitő okirat módosítással felmerü|ő kö|tség (45.000,-
Ft/albetét) 1.575.000,- Ft + ÁFA megbízási díj (műszaki dokumentáciő díja,jogr díj), és 200.000,- Ft
Íiildhivatali ígazgaÍási szolgáltatási díj (albetétenként 6.600,-Ft, de maximum 200.000,-Ft). Mivel a
módosítás az Onkormźnyzat érdeke, az összes albetétre vonatkozó Alapító okirat módosítás k<iltsége a
kéľelmezőt terheli.
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fV. Jogszabályĺ köľnyezet

A Budapest Józsefuarosi onkormányzatvagyonźről és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásaról szóló
66/2012. (xil. 13.) önkormányzati rendelet 50. $ (2) bekezdése a|apján a Képviselő-testiilet jogosult az
onkormrányzatá|ta|kezdeményezetttiársasházidöntésmeghozataIfu a.

Fentiek a|apjánkérem a Tisztelt Kęviselőtestiiletet, hogy a tźrsasháztulajdont a|apítő okirat módosításával
kapcsolatos döntését meghozrri szíveskedjék.

Hatáĺrozatijavaslat

A Képviselő-testiilet úgy dĺint, hogy

1.) kezdeményezi saját költségľe a 35030 he|yrajzi szźtm a|att nyilvántartott, Budapest VIII. kerület, Nagy
Fuvaros u. 3./ a számatársasház a|apítő okiratĺának módosítását.

Felelős: Józsefuárosi GazdáIkodási Központ Zľt.vagyongazdálkodásiigazgatőja
Határidő: 2016. június 2.

2.) felkéń a Józsefuárosi Gazdálkodási Közpoĺt Zrt.-t a 35030 he|yrajzi szźtn a|att nyilvántartott,
természetben a Budapest VIII. kerület, Nagy Fuvaros utca 3.la szźtm a|atti társasház alapító okiratának
módosításával kapcsolatos intézkędések megtéte|ére, az okirat móđosítás megrendelésére, az a|apítő
okiratban 35030/0/N8 he|yrajzi sztlmon, fszt. 8. ajtőszámma|,2 szobźs, 57 nŕ alaptertilettel szereplő,
valóságban ftildszint 8. ajtószámú, 1 szobás, 38 m2 alapterületíĺ, és fijldszint 8.lA ajtőszámú, 1 szoĹás,
19 rĺŕ a|apteľiiletĺĺ lakások külön albetétként történő felvételére, tekintettel urru, hogy a két lakás
műszaki egyesítése nem történt meg.

Felelős: Józsefoárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodás i igazgatőja
Határidő: 2016. június 30.

3.) a Budapest VIII. kerület, Nagy Fuvaros u. 3./a fsz|. 8.lA szźm a|atti, |9m2 alapterü|etű lakást a
lakásállományból törli, és a továbbiakban nem lakás cé|jźra szo|gźúő, egyéb megnevezésÍĺ helyiségként
tartja nyilvan, tekintettel arra, hogy a hatályos jogszabályok alapján az a|apteri|ei nagysága okán a]akas
funkció nem valósítható meg.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatőja
Határidő: 2016. június 2.

4.) felkéri a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt,-t, hogy a társasházi a|apitő okirat módosításához
sztĺkséges hatósági bizoĺyitványt az onkormányzat helyett és nevében 

"ýźo,u, 
az onkormárryzatot

megi llető illetékmentesség igénybevételével szetezze be.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt.vag7longazdálkodásiigazgatőja
Hatáľidő: 2016. június 30.

A diintés végľehajtásáúvégző szervezeti egység: Józsefuarosi Gazdźikodási Központ Zrt'

Budapest, 2016. májtls 23

ra
igazgatőság elnĺike

Törvényességi ellenőrzés:
Danada-Rĺmán Edĺna

jegyző
nevében. és meebízásából:/ ",/)k rfr4-_

dr. Méšzár Erika
aljegyzo
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