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Tisztelt Képviselő-testület!
Az Önkormányzat tulajdonában álló, Budapest XXI. kerület, Zrínyi u. 3/a. sz. alatt
található 52 m²-es, nem lakás céljára szolgáló helyiség a 425/2004.(VI. 29.)Kt. sz. határozat
alapján forgalomképtelen vagyoni körbe, a Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz állományába
tartozik. Azt korábban a Képviselő-testület MIÉP-es képviselője használta képviselői
irodaként.
Tekintettel arra, hogy a Képviselő-testületnek MIÉP-tag képviselője nincsen, a helyiséget
indokolt visszahelyezni forgalomképes vagyoni körbe, s a vagyonkezelői jogot – az ingatlan
megfelelőbb, helyiségként történő hasznosítása céljából – a CSEVAK Kft. részére átadni.
Kérem tehát a T. Képviselő-testületet, hogy a megjelölt ingatlant vonja ki a forgalomképtelen
vagyoni körből, egyben minősítse azt forgalomképessé, valamint vonja ki azt a Polgármesteri
Hivatal tárgyi eszköz állományából s a jegyző kezeléséből, és adja át vagyonkezelői jogát a
CSEVAK Kft-nek.
Budapest, 2007. február 20.
Tóth Mihály
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest
XXI., Zrínyi utca 3/a. sz. alatti (201031/69 hrsz.) 52 m²-es, nem lakás céljára szolgáló
helyiséget a Polgármesteri Hivatal rendelkezéséből és tárgyi eszköz állományából
átcsoportosítja, a forgalomképtelen vagyoni körből kivonja, egyben a forgalomképes vagyoni
körbe helyezi, az arra vonatkozó vagyonkezelői jogot pedig a jegyzőtől elvonja s azt egyben
a CSEVAK Kft. részére átadja.
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A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata
szükséges.

