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K I V O N A T

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
2006. január 10-én

9 órakor megtartott rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből

Az ülés helye: Budapest, VII. kerület Erzsébetváros Polgármesteri Hivatal
Budapest, VII. kerület Erzsébet krt. 6. I. emelet Tanácsterem

1/2006. (I. 10.) számú határozat:
- Napirendi pontok elfogadásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy mai ülésén az alábbi napirendi pontot tárgyalja:

1.) Budapest VII. István utca 30. szám alatti ingatlan 1/2 tulajdoni hányadának
önkormányzati tulajdonba adása iránti igény
Előterjesztő: Gergely József alpolgármester

2/2006. (I. 10.) számú határozat:
- Budapest VII. István utca 30. szám alatti ingatlan 1/2 tulajdoni hányadának
önkormányzati tulajdonba adása iránti igényről -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Budapest VII. István utca 30. szám alatti, 33250 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban úgy
dönt, hogy
- térítésmentes önkormányzati tulajdonba adási igényt terjeszt elő a Budapest, VII.
kerület, István u. 30. szám alatti ingatlan 1/2 tulajdoni hányadára, egyben vállalja a
tulajdonba adással kapcsolatos költségek viselését,

- amennyiben az Önkormányzat térítésmentesen tulajdonba kapja a kérdéses tulajdoni
hányadot, úgy a kérdéses ingatlannal kapcsolatban előterjesztett - a Földhivatali
határozatok felülvizsgálatára irányuló - kereseteit visszavonja,

- felkéri a Polgármestert, hogy jelentse be az Önkormányzat tulajdonba adására
vonatkozó igényét. Nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy az ingatlan tulajdoni
hányadot a szabályozási terv végrehajtását szolgáló területfelhasználási céllal
összhangban kívánja hasznosítani. A Polgármester csatolja az ingatlan 3 hónapnál
nem régebbi tulajdoni lapjának másolatát, a hiteles térképmásolatot és helyszínrajzot.
Nyilatkozzon az Önkormányzat nevében, hogy a kérelemnek helyt adó döntés esetén
az Önkormányzat vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerült költségek
megtérítését továbbá csatolja a Képviselő-testület döntését az ingatlan igényléséről,
végül nyilatkozzon, hogy a vagyonigénylés összhangban van a területre vonatkozó
területfejlesztési programokkal, valamint a kerületi Önkormányzat fejlesztési
programjaival.

Felelős: Hunvald György polgármester
Határidő: azonnal

A kivonat hiteléül:
Budapest, 2006. január 10.

Danó Jánosné
jegyzőkönyvvezető


