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A Gazdasági Bizottság úgy határozott, hogy a Budapest, XI. kerület Ménesi út 41. 
szám alatti Társasház 2017. május 4. napján kelt alapító okirat módosításához 
hozzájárul, az alábbi feltételek szerint 

·         5093/2/A/1. hrsz-ú ingatlanhoz tartozó 512/10.000 eszmei hányadot 
töröljék,és a 433/10.000 eszmei hányadot bejegyezzék, továbbá 
kizárólagos használati jogot kapjon az alaprajzon „A” betűvel jelzett 
helyiség esetében, 

·         5093/2/A/3 hrsz-ú ingatlan alapterülete 48 m2-ről 63 m2-re módosul és az 
ingatlanhoz tartozó 653/10.000 eszmei hányadot töröljék, s a 738/10.000 
eszmei hányadot bejegyezzék, továbbá kizárólagos használati jogot kapjon 
az alaprajzon „B” betűvel jelzett helyiség esetében, 

·         az önkormányzat tulajdonában lévő 5093/2/A/4. hrsz-ú ingatlanhoz tartozó 
3221/10.000 eszmei hányadot töröljék,és a 2728/10.000 eszmei hányadot 
bejegyezzék, továbbá kizárólagos használati jogot kapjon az alaprajzon 
„C” betűvel jelzett helyiség esetében, 

·         5093/2/A/5. hrsz-ú ingatlanhoz tartozó 1692/10.000 eszmei hányadot 
töröljék,és a 1429/10.000 eszmei hányadot bejegyezzék, továbbá 
kizárólagos használati jogot kapjon az alaprajzon „D” betűvel jelzett 
helyiség esetében, 

·         5093/2/A/6 hrsz-ú ingatlan alapterülete 199 m2-ről 117 m2-re módosul és 
az ingatlanhoz tartozó 2752/10.000 eszmei hányadot töröljék, s a 
1370/10.000 eszmei hányadot bejegyezzék, továbbá kizárólagos használati 
jogot kapjon az alaprajzon „E” betűvel jelzett helyiség esetében, 

·         5093/2/A/7. hrsz-ú ingatlanhoz tartozó 390/10.000 eszmei hányadot 
töröljék,és a 328/10.000 eszmei hányadot bejegyezzék, 

·         5093/2/A/8 hrsz-ú földszint 3. szám alatti 56 m2 területű lakást (volt 
házfelügyelői lakás) 656/10.000 eszmei hányaddal bejegyezzék, továbbá 
kizárólagos használati jogot kapjon az alaprajzon „F” betűvel jelzett 
helyiség esetében, 

·         5093/2/A/9 hrsz-ú III. emelet tetőtér 1.. szám alatti 123 m2 területű lakást 
1440/10.000 eszmei hányaddal bejegyezzék, továbbá az 5093/2/A/10 
hrsz-ú ingatlan tulajdonosával közös használati jogot kapjon az alaprajzon 
„G” betűvel jelzett helyiség esetében, 

·         5093/2/A/10 hrsz-ú III. emelet tetőtér 2. szám alatti 75 m2 területű lakást 
878/10.000 eszmei hányaddal bejegyezzék, továbbá az 5093/2/A/9 hrsz-ú 
ingatlan tulajdonosával közös használati jogot kapjon az alaprajzon „G” 
betűvel jelzett helyiség esetében. 

Felkéri a Polgármester Urat a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okirat aláírására. 
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