
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

.s-~? r . számú előterjesztés 

Előterjesztés a Képviselő-testület részére 
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.) alapító 
okiratának módosítását Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete az 373/2012. (IX. 20.) KÖKT határozatával hagyta jóvá. 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda a 
K/31930/2/20 13/III. szám ú határozatával a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. székhelyének 
közterületi sorszámát a ll 08 Budapest, Sütöde u. 4. számban határozta meg, tekintettel arra, 
hogy az ingatlan az Újhegyi sétánnyal mint közterülettel nem volt határos, így az általa addig 
használt cím (1108 Budapest, Újhegyi sétány 15-17.) az ingatlan-nyilvántartásban nem 

tüntethető fel. 

A fentiek alapján az alapító okirat jelen módosítása az intézmény székhely címének 

módosítását tartalmazza. 

II. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. melléklete szerinti határozatot. 

Budapest, 2013. szeptember 5. 

f~~Yl 
Weeber Tibor 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

jegyző 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
.. ./2013. (IX. 19.) határozata 

a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Szivárvány Nonprofit Kft. alapító okiratát az l. melléklet szerint módosítja. 

Határidő: 2013. október 30. 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán IrodaSzociális és Egészségügyi Csoportvezetője 
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója 

l. melléklet a . ..12013. (IX 19.) KÖKT határozathoz 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Az Alapító Okirat 4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

4.1. Székhely: ll 08 Budapest, Sütöde u. 4. 

Budapest, 2013. ______ _ 

Ellen j egyzem: 

Budapest, 2013 .. ______ _ 

Kovács Róbert 
polgármester megbízásából 

Weeber Tibor alpolgármester 
alapító képviseletében 
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lkt. sz.: K/31930/l/2013/III 
Ügyintéző: Szili Sándor 
Telefon: 433-8370 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal 
Hatósági Iroda 

Építési-, Környezet-, és Közlekedéshatósági Csoport 
ll02 Budapest, Szent László tér 29. 

Tárgy: Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. X. ker. 
42390/ll O hrsz. házszám-megállapítása 

HATÁROZAT 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén levő Kőbányai 
Szivárvány Nonprofit Kft. X. kerület 42390/ll O hrsz. alatti székhelyének közterületi sorszámát- a 
tulajdoni lapo n feltüntetett ll 08 Budapest, Tavas utca megtartása me ll ett - az alábbiakban 
határozam meg: 

42390/110 hrsz. 1108 Budapest, Sütőde utca 4. szám. 

Megkeresem az illetékes ingatlanügyi hatóságot, hogy az ingatlanok adataiban történt változást az 
ingatlan-nyilvántartás részeiben (nyilvántartási térkép, tulajdoni lap) határozatom jogerőre 
emelkedését követően vezesse át. 

Felhívom az érintett ingatlantulajdonosokat, hogy a házszámokban történt változásról rendelkező 
jogerős határozatom közlését követő 60 napon belül a határozatnak megfelelt· (fehér alapon fekete 
utcanevet és házszámot tartalmazó) 250 x 220 mm külső méretű, időtálló anyagból készített 
(horganyzott fémlemez, zománcozott acéllemez vagy kültéri műanyag) házszámtáblát kihelyezni és 
a tábla folyamatos karbantartásáról gondoskodni kötelesek. A házszámtáblát a bejárathoz lehető 
legközelebb, attól jobbra, (ritkábban balra vagy középen) 2-3 m-es magasságban kell elhelyezni. Ha 
ez nem megoldható, lehetséges a kapuszerkezetre vagy a kerítésre való felszerelés is. 

Felhívom az ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy az esetleg meglévő, de lecserélendő reg1 
házszámtáblát a tájékozódás zavartalausága érdekében két évig eredeti helyén kell tartani és piros 
színű, átlós áthúzással kell ellátni. Az új házszámlát az áthúzott, régi tábla mellé kell helyezni. 

Amennyiben az érintett ingatlantulajdonosok fenti kötelezettségüknek a megadott határidőn belül 
nem tesznek eleget, ismételhető eljárási bírság kiszabására van lehetőség. 

Határozatom ellen a közléstől számított 15 napon belül a Budapest Főváros Kormányhivatalához 
címzett, de hatóságomnál benyújtandó és 5000 forint illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssei lehet 
élni. 

INDOKOLÁS 

A Budapest X. kerület 42309/llO hrsz-ú ingatlanon működő Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 
(1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3.) hatósági bizonyítvány kiállítását kérte, mive1 az ingatlan 
tulajdoni lapján szereplő cím eltért az alapító okiratában feltüntetett, eddig használt fenti címétőL 

Eljárásomban megállapítottam, hogy a Kőbányai Szivárvány Nonprotit Kft. jogelődje, a Szivárvány 
Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Társaság a Budapest X. kerület Újhegyi sétány 1-3. 
szám alatti 42390/90 lrrsz-ú ingatlanon alakult meg. 



Időközben az ingatlan-nyilvántartásban jogerősen átvezetett T -70162 szám ú vázrajzzal a 42390/90 
hrsz-ú ingatlanból két új ingatlan alakult ki, melynek eredményeként a Kőbányai Szivárvány 
Nonprofit Kft. tevékenysége, az általa működtetett épületek a 42390/110 hrsz-ú ingatlaura kerültek. 
Mivel ez az ingatlan az Újhegyi sétánnyal, mint közterülettel már nem volt határos, a Kft. által 
eddig használt cím az ingatlan tulajdoni lapján nem tüntethető fel. Tekintettel arra, hogy a tárgyi 
ingatlannak az ingatlan-nyilvántartásban közterületi sorszáma (házszáma) nem volt- így a kérelem 
hatósági bizonyítvánnyal nem teljesíthető - a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam. 

Budapest Főváros Közgyűlésének a közterület- és városrésznevek megállapításáról, azok 
jelöléséről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló 94/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. 
rendelete (a továbbiakban: R.) l. § l. pontja szerint a házszám a belterületi ingatlanoknak 
( épületeknek és beépítetlen telkeknek) a velük érintkező közterüle t( ek)re, utcára megállapított 
sorszáma. 

Az új közterületi házszámot az érintett ingatlan és környezetének természetbeni helyzete és ezek 
ingatlan-nyilvántartás szerinti házszámainak figyelembevételével, a R. 21. §-a alapján állapítottam 
meg. 

A házszámozással érintett ingatlantulajdonosok kötelezettségeiről a R. 20. § (l) és (2) bekezdése, 
22-23.§-a, valamint 4. számú melléklete alapján rendelkeztem. 

Az eljárási bírság kiszabásának lehetőségéta közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 61.§-a alapján helyeztem 
kilátásba. 

Fellebbezési jogot a Ket. 98.§ (l) bekezdése alapján, a 99.§ (l) és l02.§ (l) bekezdése szerint 
biztosítottam. A fellebbezési illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) 
bekezdése szerint állapítottam meg. 

Hatásköröm és illetékességem a Ket. 19.§ (l) bekezdésén, a 21.§ (l) bekezdés b) pontján, valamint 
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 28/ A 
§-án alapuL 

Budapest, 2013. augusztus 22. 

A határozatról értesülnek a külön íven felsoroltak 
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Ikt. sz.: K/31930/2/20 13/III 
Ügyintéző: Szili Sándor 
Telefon: 433-8370 
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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal 
Hatósági Iroda 

Építési-, Környezet-, és Közlekedéshatósági Csoport 
1102 Budapest, Szent László tér 29. 

. Tárgy: Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. X. ker. 
42309/11 O hrsz. házszám-megállapításában 
kijavító határozat 

HATÁROZAT 

A 2013. augusztus 22-én kiadott és 2013. augusztus 23-án jogerőre emelkedett K/31930/112013/III. 
számú, a Budapest X. kerület 42309111 O hrsz. alatti ingatlan közterületi sorszámának 
megállapítására vonatkozó határozatom tárgyában, rendelkező részében és indokoló része 2. oldal 
első bekezdésben elírási hibamiatt tévesen szereplő 42390/110 helyrajziszám helyesen 42309/110 
helyrajziszám, a rendelkező rész házszám-megállapító sora helyesen: 

42309/110 hrsz. 1108 Budapest, Sütőde utca 4. szám. 

A K/31930/1/20 13/III. szám ú határozatom egyéb rendelkezéseit továbbra is érvényben tartom, jelen 
döntésem a K/31930/1/2013/III. számú határozatommal együtt érvényes. 

Határozatom ·~llen önálló fellebbezésnek nincs helye. 

INDOKOLÁS 

A tárgyi ügyben kibocsátott, jogerős határozatoll ingatlan-nyilvántartási átvezetésével 
összefiiggésben megállapítást nyert, hogy a Budapest X. kerület 42309/11 O hrsz-ú ingatlan 
helyrajziszáma a határozatban elírás miatt tévesen szerepelt, ezért a közigazgatási hatósági eljárás 
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 81/A. § 
(l) bekezdése alapján, a (2) bekezdés c) pontjaszerint K/31930/1/2013/III. számú határozatomat 
hivatalból kijavítottam. 

A kijavító határozatommal szembeni fellebbezésről a Ket. 81/A. § (3) bekezdése alapján 
rendelkeztem. 

Hatásköröm és illetékességem a Ket. 19.§ (l) bekezdésén, a 21.§ (l) bekezdés b) pontján, valamint 
az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 
343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet l. §(l) bekezdésén alapul. 

Budapest, 2013. szeptember 4. 

A határozatról értestthie~ akÜlön íven felsoroltak 


