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a Gazdasági Bizottság részére 
a Kőbányai Fiatalok Egyesületének székhely bejegyzésére vonatkozó kérelméről 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Kőbányai Fiatalok Egyesülete az előterjesztés 2. mellékletét képező kérelemmel fordult 
Önkormányzatunkhoz, melyben hozzájárulást kért ahhoz, hog~ az Egyesület székhelyeként a 
Budapest X., Monori utca 12. szám alatt található 175 m alapterületű - általuk bérelt 
önkormányzati tulajdonú- helyiséget jegyeztethesse be. 

Tekintettel ara, hogy aMonori úti helyiség tulajdonviszonyának rendezése folyamatban van
így a székhelybejegyzés erre az ingatlanra még nem lehetséges - javasolom, hogy a 
tulajdonviszonyok rendezéséig az Egyesület a székhelyét az önkormányzati tulajdonában álló 
Budapest X., Ihász utca 24. szám alatti, 41 448hrsz.-ú ingatlanon fekvő Nemzetiségek és Civil 
Szervezetek Házába jegyeztethesse be. 

II. A végrehajtás feltétele 

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 fiiggetlenül- a Gazdasági Bizottság döntése alapján a 
polgármester írja alá. 

III. Hatásvizsgálat 

A kérelem teljesítése eseténjogszerűvé válik az Egyesület működése. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági 
Bizottsága meghozza az előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2013. április 12. 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Gazdasági Bizottsága 

.. ./2013. ( ...... ) határozata 
a Kőbányai Fiatalok Egyesületének székhely bejegyzésére vonatkozó kérelméről 

A Gazdasági Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy adjon ki hozzájáruló nyilatkozatot a 
Kőbányai Fiatalok Egyesülete részére ahhoz, hogy székhelyeként a Budapest X., Ihász utca 
24. szám alatti, 41448 hrsz.-ú ingatlant (Nemzetiségek és Civil Szervezetek Háza) 
jegyeztethesse be azzal a feltétellel, hogy a székhelybejegyzését az Önkormányzat írásbeli 
felszólítására 15 napon belül meg kell szüntetnie. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Főépítészi Csoport vezetője 



Kőbányai Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala 
Gazdasági és Pénzügyi Iroda 

Kérelem! 

A Kőbányai Fiatalok Egyesületének a vezetőjeként, kérem a 
Tulajdonosi hozzájárulásukat a Budapest, X. kerület. Monori utca 12. szám alatt 
található, önkormányzati tulajdonban lévő és az egyesületünk által bérelt 
ingatlan székhelyként történő bejegyzéséhez. 

Budapest.2012.1 0.22. 
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1102. Budapest. Monori utca. 12. 
email:kobanyaifiatalok@t-online.hu 


