
Tisztelt Képviselő-testület! 
  
 
A Budapest XI. ker. Csiki-hegyek utca 13-15. szám alatti 1782/21 hrsz-ú „kivett általános             
iskola” megjelölésű ingatlan Önkormányzatunk tulajdonát képezi. 
  
Az részben a KLIK részére köznevelési feladatok ellátására vagyonkezelésbe került átadásra,           
míg 108 m2 nagyságú konyhája, 116 m2 nagyságú judo helyiség és 347 m2 nagyságú volt               
stúdió helyiségek vagyonkezelője a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata          
Gazdasági Műszaki Ellátó Szolgálat (a továbbiakban: GAMESZ) 2017. május 31. napjáig. 
A judo helyiség alapterülete a folyosóval történt összenyitást követően 148,5 m2-re módosult. 
  
T. Képviselő-testület 2017. április 27-i ülésén 68/2017. (IV. 27.) XI.ÖK számú határozatában 
a judo helyiség Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. vagyonkezelésbe adásáról döntött 2017.           
június 1. napjától kezdődően. 
  
Ezzel egyidejűleg 69/2017. (IV. 27.) XI.ÖK számú határozatában a GAMESZ Alapító           
okiratának módosításáról döntött, amelyből kikerült a szóbanforgó helyiség. 
  
A Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága        
01-TNY-3695-2/2017-511016 számon hiánypótlási végzést bocsátott ki, amelynek Újbuda        
Önkormányzata a 2017. május 15. napi kézhezvételt követően 10 napon belül köteles eleget             
tenni.  
  
Tekintettel arra, hogy a módosító Alapító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító             
okirat szövege a 69/2017. (IV. 27.) XI.ÖK számú határozat mellékletét képezte, ezért annak             
módosításáról is a T. Képviselő-testület jogosult döntést hozni.  
  
A végzésben foglaltak alapján: 
1. 
Az Alapító okirat 1.2.2. pontjában lévő táblázat 22. sorából az „Önkormányzatnál maradt            
ingatlanrészek” megnevezést törölni szükséges, a táblázat csak a címet tartalmazhatja. 
2. 
A 2017. február 3. napjától alkalmazandó új formanyomtatvány szerint azon költségvetési           
szervek esetén, amelyek rendelkeznek a 2015. január 1-jétől alkalmazandó         
formanyomtatvány szerinti egységes szerkezetű alapító okirattal a keltezést el kell hagyni.           
Az utolsó rendelkezést a kincstári záradék kell, hogy kövesse, amelyet a módosító okirat             
adataival kell (dátum, okiratszám) kitölteni. Az alkalmazási dátumot üresen kell hagyni a            
Kincstár számára, ezt fogja lepecsételni és aláírni a Kincstár törzskönyvi nyilvántartással           
foglalkozó egysége.  
A végzésben foglaltaknak megfelelően a módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt            
Alapító okirat szövege módosításra került. 



  
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy fentiek alapján döntését meghozni szíveskedjen.  
  
Budapest, 2017. május 23. 

 
  

dr. Hoffmann Tamás 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


