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Tisztelt Bizottság! 

S. E-né, mint a Budapest XXIII. kerület belterület 196568/9 helyrajzi számú, természetben 1239 

Budapest, Orbánhegyi dűlő 24. és egyben 1239 Budapest, Házikert utca 24. szám alatt található 

ingatlan 2810/5834 tulajdoni hányad arányú tulajdonosa kérelmezte, hogy a 499/5834 tulajdoni 

hányadban Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata tulajdonában álló, 

osztatlan közös tulajdonú ingatlan természetben általuk használt, Orbánhegyi dűlő 24. szám 

alatti címen található részén álló ingatlanon M. I. (születési hely, idő: . ,,,,,., anyja neve: Sz. M. 

A.), M.  K. (születési név: H. K., születési hely, idő: …, …, ……., anyja neve: S. K. I.), valamint 

M. B. (születési hely, idő: Sz…., …., anyja neve: H. K.) mint bérlők lakcímet létesíthessenek.  

A lakcímlétesítéshez való hozzájárulás megadása javasolt, tekintettel arra, hogy Kérelmező 

tulajdonostárs a tárgyi ingatlanban, saját tulajdoni hányada vonatkozásában kötött bérleti 

szerződést a lakcímet létesíteni kívánó személyekkel. 

A Képviselő-testület Szervezeti és Működés Szabályzatáról szóló 10/2021. (III.25.) 

önkormányzati rendelet 3. mellékletének (A Képviselő-testület által a bizottságokra átruházott 

– nem hatósági – hatáskörök jegyzéke) 3.4.15. pontja alapján a Gazdasági és Közbeszerzési 

Bizottság: „Dönt hozzájárulás megadásáról önkormányzati tulajdonú ingatlanba történő 

lakcím bejelentésével kapcsolatban.” 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az ingatlanon történő lakcím létesítésének 

engedélyezéséről dönteni szíveskedjen. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete 

Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságának …./2021. (XI. 30.) határozata tulajdonosi 

hozzájárulás megadásáról a 196568/9 helyrajzi számú ingatlanon Orbánhegyi dűlő 24. 

szám alá történő lakcímlétesítéshez  

 

A Bizottság úgy dönt, hogy  

 

„A” változat 

 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata hozzájárul, hogy M. I. 

(születési hely, idő: Sz…, R… …., anyja neve: Sz. M. A.), M.  K. (születési név: H. 

K., születési hely, idő: ….,  , ….., anyja neve: S. K.), valamint M. B. (születési hely, 

idő: …….., anyja neve: H. K.) a 196568/9 helyrajzi számú ingatlanon, természetben 

Orbánhegyi dűlő 24. szám alatt lakcímet létesítsen. 

II.     felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse a kérelmezőt. 

 

Határidő: 2021. december 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester     

 

„B” változat 

 



I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata nem járul hozzá, hogy 

M. I. (születési hely, idő: …….. ……., anyja neve: Sz. M. A.), M.  K. (születési 

név: H. K., születési hely, idő: ,,,,,,,,,,., anyja neve: S. K.), valamint M. B. (születési 

hely, idő: …….., anyja neve: H. K.) a 196568/9 helyrajzi számú ingatlanon, 

természetben Orbánhegyi dűlő 24. szám alatt lakcímet létesítsen. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse a kérelmezőt. 

 

Határidő: 2021. december 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

 

A Bizottság az előterjesztést átruházott hatáskörben, döntési joggal tárgyalja, a határozati 

javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 

Budapest, 2021. november 17.   

 

 

 

 Szabó Éva  Kisné Stark Viola  

 telekgazdálkodási ügyintéző osztályvezető 

 az előterjesztés készítője előterjesztő 
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