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Tisztelt Kepviselb-testulet! 

Budapest XXI. Kerulet Csepel ~nkormanyzata Kepvisel6-testulete a 201 2. jljnius 28-an 
tartott ulesen a 35612012. (VI. 28.) Kt hatarozataval arrol dontott, hogy tamogatja 
Budapest XXI. keruleteben lzraelita imahaz letesiteset 6s ehhez a tulajdonaban a110 
21 0207 hrsz-lj (termeszetben: II. Rakoczi F. ljt 73.) ingatlant az egyhaz reszere 2027. 
november 30. napjaig ingyenes hasznalatba adja. A hatarozat 6s az annak alapjan 
kozjegyz6i okiratba foglalt szerz6des 8. pontja tartalmaua azt az e16irast, hogy a 
kedvezmenyezett 201 4. szeptember 30. napjaig imahazat letesit. 
Az eldterjeszteshez mellekelem a hitkozseg vezetdinek kerelmet, amelyben a 
beepitesi hatarid6 2015. augusztus 31. napjaig torten6 meghosszabbitasat 
kezdemenyezik. 
Kerem a testulet tagjait, tamogassak a kerest az eldterjesztes hatarozati javaslatanak 
elfogadasaval. 

20 Budapest, 20 1 4. november . . . - 

Hatirrozati iavaslat: 

Budapest XXI. Kerulet Csepel ~nkormanyzata Kepvisel6-testulete ljgy dont, hogy a 
Budapesti Zsido Hitkozseg reszere 2027. november 30. napjaig ingyenes hasznalatba 
adott onkormanyzat tulajdonlj 210207 hrsz-lj (Budapest XXI., II. Rakoczi F. u. 73.) 
ingatlanon a beepitesi hatarid6 2015. augusztus 31. napjara torten6 
meghosszabbitasat engedelyezi. A testijlet felhatalmaua a Polgarmestert a 
szukseges szerzddes modositas elkeszittetesere, annak kozjegyz6i okiratba 
foglaltatasara 6s alairasara. 

Hatarid6: 20 1 4. december 1 2. 

Felelbs: Borbely Lenard polgarmester 
elbkeszitesert : dr. Szeles Gabor jegyz6 

A hatarozat elfogadasahoz a kepviseldk egyszer6 tobbsegc tamogato szavazata 
szu kseges. 
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T5.rgy: Csepeli Zsinagoga 
iigyeben hat5ridd hosszabbit.5~ 

Tisztelt Polghester  Ur! 

Alulirott Tordai Peter es Schwezoff David, mint a Budapest, Zsid6 Hitktizseg elntike 
6s iigyvezetd igazgatoja az alabbi 

te rjesztjiik e16: 

Kerjiik, hogy Onkorm&nyzatuk C s  Hitktizsegiink k625 tt dr. Filip .Thmie-budapesti 
ktizjegyzd iltal 11051/ij/68/2013. sakn alatt 2013. janu5.r 31. napj&n kijzjegyzdi 
okiratba foglalt ingatlan hasmilati szerziides alapjk, annak 11118. pontja alatt 
rtigzitett imah5z letesitesc5re vonatkod hat5riddt 20 15. augusztus 3 1. napj&g a 
felek egyezd akarattal, az alapszerzddis alakisagainak megtartasa mellett 
hosszabbitskk meg. 

Kerjiik, hogy a modositasi okirat alZrasiiig a t. bnkorm&nyzat a szerzddes 111122. 
pontja szerinti eldlasi jogaval ne eljen. 

Szemelyes konzult.5cionkat megerdsitve jelezziik, hogy a kivitelees eldkesziiletei a 
v&rtnA hosszabb iddt vesznek igenybe, 

Kerjiik, hogy a modositashoz sziikseges bels6 egyezteteseket i.t. Polgiknester Ur 
kezdemenyezni sziveskedjek. 

Segitd kdzremiikddesi5t eldre is megktisz5nve: 

Budapest,2014.~zeptember24. 

Schwezoff David 
elndk + iigyvezetd igazgato 

Telefon: 413-5500 Telefax: 342-1790 E-mail: bzstitk@mazsihisz.com LevBcim: 1075 Budapest, 5. postafibk 333. 
Honlap: www.mazsihisz.com 
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