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Tisztelt Bizottság!
H. L. (sz. H. L., Budapest, …………. szám alatti lakos) (továbbiakban: Bérlő) 2015. 08. 24. napján
kérelemmel fordult a Hivatalhoz, mely szerint a Budapest XXIII., 186552/12 hrsz.-ú, természetben a
………. szám alatt található önkormányzati tulajdonú bérleményre szeretné bejelenteni (lakcímet
létesíteni) unokáját, H. B., aki a Mikszáth Kálmán Általános Iskolában kezdte meg tanulmányait.
Előzmények:
H. L. határozatlan időtartamú szerződéssel rendelkezik fenti ingatlanból 172 m2 nagyságú területére.
Az ingatlanon található 62 m2 nagyságú felépítmény Bérlő nyilatkozata alapján saját tulajdonát
képezi. Kérelmünk ellenére felépítményre vonatkozó tulajdonjogát mai napig semmilyen hivatalos
irattal nem igazolta. Bérleti szerződésével összefüggésben 10.830 Ft bérleti díj tőketartozása van.
Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár
Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014.
(XI.14.) rendelet 3. melléklet (Képviselő-testület által a bizottságokra átruházott – nem hatósági –
hatáskörök jegyzéke) 3.1.5. pontja alapján a Bizottság „Megadja a hozzájárulást önkormányzati
tulajdonú ingatlanba történő lakcím létesítéséhez azok esetében, akik nem tartoznak a Ltv. 21.§ (2)
bekezdésében felsorolt személyi körbe.”
Kérem a Tisztelt Bizottságot a határozati javaslat valamelyikének elfogadására.
Határozati javaslatok:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testület Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottságának …../2015 (X. 06.) határozata a Budapest XXIII. kerület 186552/12
hrsz.-ú, természetben …………. szám alatt lévő ingatlanba történő lakcím létesítéséhez való
hozzájárulás megadásáról:
A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy
I.
nem adja meg a hozzájárulást ahhoz, hogy H. B. Budapest XXIII., 186552/12 hrsz.-ú,
……… szám alatt található ingatlanba lakcímet létesítsen.
Felkéri a polgármestert az ügyfél értesítésére.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Határidő: 2015. november 15.

II.

hozzájárulását adja ahhoz, hogy H. B. Budapest XXIII., 186552/12 hrsz.-ú, ………… szám
alatt található ingatlanba lakcímet létesítsen.
Felkéri a polgármestert az ügyfél értesítésére.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Határidő: 2015. november 15.
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A bizottság az előterjesztést átruházott hatáskörben, döntési joggal tárgyalja, a határozati javaslat
elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel

Budapest, 2015. szeptember 28.

Pósán Szilvia
telekgazdálkodó
az előterjesztés készítője

dr. Balázs Orsolya
osztályvezető
előterjesztő

Melléklet: kérelem
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