
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Tisztelt Gazdasági Bizottság! 

Tárgy: KO-PER MED Kft. tulajdonosi 
hozzájárulás iránti kérelme 
(Budapest X., Kozma u. 13.) 

Peringemé dr. Kocsis Erzsébet a KO-PER MED Kft. (székhely: 231 O Szigetszentmiklós, 
Tököli utca 170.) képviseletében azzal a kérelemmel fordult Önkormányzatunkhoz, hogy 
járuljunk hozzá a KO-PER MED Kft. telephelyének a Budapest X., Kozma utca 13. szám 
alatti, 42511 hrsz.-ú ingatlaura történő bejegyzéséhez. 

A Budapest X., Kozma utca 13. szám alatti, 42511 hrsz.-ú ingatlan osztatlan közös 
tulajdonban áll, tulajdonosai 53375/66431 tulajdoni hányadban a Magyar Állam, 
13056/66431 tulajdoni hányadban pedig Önkormányzatunk. 

A Magyar Állam tulajdoni hányada a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 
vagyonkezelésében áll. 

A kérelmező foglalkozás-egészségügyi alapellátási tevékenységet kíván végezni a Budapest 
Fegyház és Börtönben a Börtön és a Budapesti Faipari Termelő és Kereskedelmi Kft. között 
létrejött megállapodás alapján. 

Mészáros László bv. ezredes, bv. főtanácsos, a Börtön parancsnoka a részére biztosított 
vagyonkezelői jog alapján a Magyar Állam tulajdoni hányadára nézve a KO-PER MED Kft. 
telephely bejegyzéséhez hozzájárult 

A Budapest Kőbányai Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 43/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdése értelmében 
a rendelet hatálya alá tartozó vagyon tárgyainak tekintetében fennálló tulajdonosi pozícióból 
eredő jognyilatkozatokat-értékhatártól függetlenül -a Gazdasági Bizottság döntése alapján 
a polgármester írja alá. 

Kérem a Gazdasági Bizottságot, hogy a beérkezett kérelemmel kapcsolatban állásfoglalását 
kialakítani és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
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Határozati javaslat: 

A Gazdasági Bizottság felkéri a polgármestert, adjon ki hozzájáruló nyilatkozatot a KO-PER 
MED Kft. (székhely: 231 O Szigetszentmiklós, Tököli utca 170.) részére ahhoz hogy, a KO
PER MED Kft. a Budapest X., Kozma utca 13. szám alatti, 42511 hrsz.-ú ingatlant 
foglalkozás-egészségügyi alapellátási tevékenység végzése céljából telephelyeként jelölhesse 
meg. 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 

Budapest, 20 ll. május 19. 

azonnal 
gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 
Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 

/ll2n' á~)/i l--· 
dr. Pap Sándor 

Törvényességi szempontból láttam: 

dr. Sza Krisztián 
jegyző 
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GG fil .... 
Budapesti Fegyház és Börtön 

Parancsnoka 
1108 Budapest X. ker. Kozma u. 13. 

A Budapesti Fegyház és Börtön képviseletében Mészáros László bv. ezredes, bv. főtanácsos, 
intézetparancsnok hozzájárulok ahhoz, hogy az intézet Kozma utca 13. szám alatti székhelye 
a KO-PER MED Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 
231 O Szigetszentmiklós, Tököli utca 170.) telephelyeként a cégjegyzékben feltüntetésre 
kerüljön. 

Budapest, 2011. május 9. 



TAKARNET Földhivatali Információs Rendszer 2. oldal, összesen: 2 

· Nemhiteles tulajdonilap 

Budapesti l. :számú Körzeti Földhivatal 

Budapest,XI.,Budmoki út SS. 1519 Pf. :415. 

Nem biteles tulajdo.lli lap • S:zemle :másolat 

Megrmdclés azám: 80 00004119 0 902/20 ll 

201 L 05.04 

BUDAP ErST. X. :r<ER. 

Belterület 42511 helyrajzi szám 

1108 BUDAPEST X.KER. Ko~rna ~tea 13. 
1108 BUDAPEST X.KER. Ma~lódi út 32-38. 

Széljegy: 5 3239/ 2011.02.15 
V n e ték jog bej egy-z és e ir án ti kérelem, E.LMÚ HÁLÓZATI KFT. 

72-74. 

l. Az ingatlan a.datai: 
alré.s-zlet adatok 

m(Nelési ag/kivett megnevnés/ 

I.RÉSZ · 

.mJ.n.o 

terljlet 
ha :n\2 

____ . ______________ ....., _____ ....; _________ .....; ____ ------------------------~--
Rivett Alla:rni terület III. o 

n. RÉSZ 

~ L t~lajdoni hányad: 53375/66431 
r-1 be jegyző határo-zat 1 érke-zési idő: 10765/1894/1.22/ 

jogcím: ajándéko-zás 
j'og·á lláá : t ~1 a jdonos 
név: NAGYAR ÁLLAM 
cím: .......... -

Cll 6. t~;~lajdoni hányad: 13056/66431 
QJ rqJ bejegy"tő határo-zat, érke-zési idő: 
.~ jogcím: 1991. évi XXXIII. tv. 34. 
~ jogállás: t~lajdonos 
S név: X.KER. ÖNKORMÁNYZAT Z cilJl: Íl02 áUDAPE.ST K.E<ER. ·snnt Lásd6 

B. hányad: O/O 
bejegy-ző határo-zat, érke-zési idő: 

jogcím: vagyonkei;elői jog 
~tal ás: II /7. 
jogállás: vagyonke-zelő 
név: BÜNTETÉ'.S-VÉ.GREHAJTAB 
dm: 1054 BUDAPEST V.E<ER. 
53~75/66431-ed t~lajdoni 

3. be jegy-ző határo~at 1 

Bányas-zolgalrni jog 
jogos~lt: 

név: I?ÖGÁZ I?ÖLDGÁZ 
~ CÍ.111 : l OB l BUD 

~ 

m.RÉSZ 

335392/l/2007/07.12.20 

Köztársás ág tér 20. 

Szektor 

Ne: 

Ok 

te 
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https://www3.takamet.hu/tknet/nemhiteles _szemle5 _p.hrsz_s6?sid=03032011 050415... 2011.05.04. 



Nyomtatási kép 

X. kerület digitális térkép 

Földrészletek 

N Közterület határ N Telekhatár 

Épületek 

• Lakóépület • Gazdasági épület 

111 Intézményi épület. Üzemi épület 

• Templom B Szín 

111 Vegyes funkció 
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http:/ /terkep.kobanya.hu!x/printmap. phtml ?printscale=53 OO&PHPSES SID=b9e3ab61... 20 ll. 05. 04. 


