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Tisztelt Képviselő – testület ! 
 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő – testülete a  34/2008(II.21.) Kt 
határozata alapján a kerületben működő cigány kisebbségi önkormányzat részére a 
működésükhöz a 1211 Budapest XXI. Kerület Kossuth Lajos u 166. szám alatti 201031/65 
hrsz. 52 m2 helyiséget biztosította 2008. március 1 napjától 2008. december 31. napjáig. 
 
A Cigány kisebbségi önkormányzat csak úgy tudja birtokba venni, ha a helyi önkormányzat 
szerződésben állapodik meg a kisebbségi önkormányzattal a működés feltételeiről. A 
működés feltételeinek megteremtéséhez a helyiséget a A CSEVAK Zrt kezeléséből 
Polgármesteri Hivatal kezelésébe kell adni, valamint a határozat szerint  gondoskodni kell a 
felújításáról. 
 
Szükséges még az eddig a CSEVAK Zrt kezelésében lévő nem lakás céljára használt 
helyiséget a forgalomképes vagyoni körből a korlátozottan forgalomképes vagyoni körbe  
átsorolni és ezzel egyidejűleg a Polgármesteri Hivatal kezelésébe átadni. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő – testület hozzájárulását a fent nevezett helyiség átminősítéséhez. 
 
 
Budapest 2008. március 4. 
 
 
 
        Tóth Mihály 
 
 
 
HATÁROZATI  JAVASLAT 
 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete – az önkormányzat 
vagyonáról és vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 37/2007. (XI. 27.) Kt 
számú rendelet 8. § (2) bek. a.) pontja alapján - úgy dönt, hogy a Budapest XXI. Kerület 
Kossuth Lajos u. 166. szám 201031/65 hrsz. 52 m2 helyiséget a forgalomképes vagyoni körből 
a korlátozottan forgalomképes vagyoni körbe átminősíti, és átadja kezelésre a Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal részére. 
 
 
Határidő: elfogadásra: azonnal 
  végrehajtásra: azonnal 
 
Felelős: Tóth Mihály polgármester 
 
A határozat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges. 
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