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Tárgy: Javaslat a Bp. X. Kápolna tér 3. sz. Társasház 
vízdíj tartozásának rendezésére hozott 
1867/2009 (XI.19). sz. testületi határozatának 
módosítására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Budapest, X. kerület, Kápolna tér 3. sz. Társasház részére vízdíj tartozásának 
csökkentésére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testülete 1867/2009 (XI.19). sz. határozatával 500. 000 Ft-ot biztosított. A hozott 
határozat azonban nem egyértelmű. 

Határozati javaslat: 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Budapest, X. Kápolna tér 3. sz. Társasház 1.315.244,- Ft összegű 
vízdíjtartozásából a tartozás csökkentése érdekében egy összegben, egyszeri 
500.000 Ft-ot biztosít úgy, hogy ezen összeg erejéig a társasházban található 
önkormányzati tulajdon után az Önkormányzat a társasház részére közös 
költséget nem fizet. # 

Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: Fecske Károly 

Budapest, 2010. február 2. 

Fecske Károly 
vezérigazgató 

Törvényességi szejrnpontbjoi látta: 
//■ syr~^~y - -- c7--"" ■' 
Dr. Neszteli István HoJeigats: 

jegyző 
,# A hivatkozctt határozat aktján a ZIIT 500 e Ft előirányzatot 

kapott a közös költség sorra a tartalékból. 
További előiránvzat módosítás nem történhet tekintettel a 2009-év zárására. 
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Szervezési Osztály 

KIVONAT 
BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2009. november 19-i ülésének jegyzőkönyvéből 

A kivonatot kapja: képviselő-testület 

1867/2009. (XI. 19.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(25 igen szavazattal, 1 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete - a 1748/2009. 
(X.15.) sz. határozatának visszavonásával egyidejűleg - a Bp. X., Kápolna tér 3. sz. 
Társasház 1.315.244,-Ft összegű vízdíjtartozásából a tartozás csökkentése érdekében egy 
összegben, egyszeri 500.000,-Ft-ot biztosít utólagos visszafizetési kötelezettséggel, a 
tulajdonokra történő, az önkormányzat javára szóló jelzálogjog bejegyzése mellett a társasház 
részére. Az 500.000,Ft-ot a képviselő-testület működési célú általános tartalékkerete terhére 
biztosítja úgy, hogy az az albetétben lévő önkormányzati tulajdon közös költségének az 
előlege. 
Egyben felkéri a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket 
és a döntésnek megfelelően készítse elő a társasház és a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat között kötendő szerződést. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Fecske Károly vezérigazgató 

Budapest, 2010. február 3. 

Korányiné (M3sz Anna 
osztályvezető 


