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T6rqv: T6j6koztat6s tulajdonosi ingatlan ellen6rz6s lezirisi16l

Tisztelt F6igazgat6 Ur!

Az Allami Eg6szs6gUgyi Ell6t6 Kozpont lngatlan Uzemeltet6si F6oszt5ly munkat5rsai a 2018.
okt6ber 17. napj6n lefolytatott tulajdonosi ellen6z6s kereteben az AeEKt'lzlg-1t2018.
iktat6szSmI szakmai ellen6rz6si jegyzokonyvben 6szrev6telt fogalmaztak meg a
Mosonmagya16var belterirlet 2 helyrajzi sz5mu ingatlan vonatkozeseban.

Koszdnettel megkaptam a ,,AEE1128786-5/2019. szdmb megkeresds - VdltozAsi vezrajz"
tergy[ elektronikus levelet, amelyben arr6l taj6koztat, hogy Mosonmagyar6var belterulet 2
helyrajzi szami ingatlan ingatlan-nyilv6ntart6si t6rk6p6nek rendez6se megtcirt6nt.

A csatolt dokumentumok ettekint6se alapjan az Allami Eg6szs6gugyi Ell6t6 Kdzpont,
mint a tulajdonosi jogok gyakorl6ja a tulajdonosi ellen6rz6st lez6rja.

Segit6 egyuttmr:ikod6set ezoton is koszdn6m.
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Int6zked6si terv azAllami Eg6szs6giigyi Ell:itri Ktizpont 6ltal az {llami vagyon
v6delm6nek, 6rz6s6nek, rendeltet6sszerii haszn6lat6nak ellen6rz6se t6rgy6ban

kelt AEEK/6 I 27 9 -l 12018. sz6 mri szakmai ellen6 rz6si jegyz6kti nyv szerint

l, ,,4 Mosonmagltar6vdr belteriilet 2 hrs7" ingatlan kapcsdn rendelkezdsre dlld ingatlan
nyilvdntartdsi tirkdp a 2003 el6tti rillapotokat tartalmaaa."

Int6zked6s:
A Mosonmagyar6v6r beltertilet 2 hrsz. ingatlan vonatkoziisiiban a val6s rillapotnak megfelel6
ingatlan nyilv6ntaftesi tdrkdpet a teniletileg illeldkes Fcildhivatalt6l be kell szerezni.
Felel6s: Gazdasrigi lgazgati
Hatdrid6: 2019. mircius 31.

2. ,,kdrjiik a vix.sgrilt hasx,nos[ttisi szerzddisek jogszabdlyi meglfeleltetisdf'

Int6zked6s:
A W337-5/2018., illetve a 3-l1l-108/2005. azonosit6sziimri szerz6ddsek eset6ben az illami
vagyonr6l sz6l6 2007. 6vi CVI. tcirv6ny 25. $-ban 6s 25lA g-ban lbglaltak vizsgllatdt
haladdktalanul el kell v6gezni, a nemzeti vagyonr6l sz6l6 2011. 6vi CXCVI. ttirv6ny 11. g (ll)
bekezd6s6re vonatkoz6 vrillal6sok okdn a szerz<id6sek m6dosit6siit kezdem6nyezni kell.
A Karolina K6rhAz - Rendelointdzet a hasznositdsi szerz6d6sek megkdtds6t megeloz<ien a nemzeti
vagyonr6l sz6lo 2011.6vi CXCVI trirvdny 3. $ (1) bekezdds 1. pontja szerinti vizsg6laton tul ezt
k6vet6n az rillami vagyonr6I sz6l6 2007.6vi CVI. trirvdny 25. $-ban 6s 25iA g-ban foglaltak
vizsg6latrit is elvdgzi, tovribbri a hasznos(tilsi szerz<id6s kdtelez6 tartalmi elemek6nt beemeli a
nemzeti vagyonr6l sz6l6 201 1. 6vi CXCVI. trirvdny 11. $ (11) bekezd6sdre vonatkoz6 vdllal6sokat.
Felel6s: F6igazgat6 6s Gazdasdgi lgrzgat6
Hatirid6: 2018. december 3I.

3. ,"4 viTsgtilt ingatlan tulajdoni lapjdnak II. risziben az intdzmdny nem ker lt feltiintetisre,
mint vagltonkezel6"

Int6zked6s:
A megkdtds alatt rill6 2018. dvi vagyonkezel6si szerzodds alapjrin a Karolina
Rendel<iint6zet, mint vagyonkezel<i a sziiks6ges ingatlan-nyilvrintartrisi
kdtelezettsdgdnek eleget tesz.

Felel6s: F6igazgat6 6s Gazdasigi lgazgat6
Hat{rid6: 2019. mdrcius 31.

Kdrem az elk6szitett Intdzked6si
tudom6sulv6tel6t!
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Dr. Bertalan lstv5n

Felad6: "Dr.BertalanIstviln"<igazgato@karolinakorhaz.hu>
D6tum: 2019. m6jus 10. I l:30
Cimzett: <ingatlanuzemeltetes@aeek.hu>

Tdrgy: Fw: Tulajdonosi ingatlan ellenorzds sor6n feltiirt dszrevet€lek vonatkoz6sriban megtett intCzkeddsek

Hivatkozva az AEEK/28786-2/2019. iklat6sz6m 6"Tdj6koztat6s kdr6se tulajdonosi ingatlan ellen6rz6s sordn feltSrt
6szrev6telek vonatkozds6ban megtett int6zked6sekr5l" t6rgyil
level6re az alSbbi tAj6koztatdst adom.

Az int6zked6si tervben k6ztilt feladatok:

o A vizsgdlt ingatlan tula.ldoni lapj5nak ll. r6sz6ben az int6zm6ny nem kerrilt feltUntet6sre, mint
vagyonkezel6.

- A vogyonkezel6i jog bejegyzdse 30535/2019/2018.11.27. szdmi Bejegyzd hatdrozottol megtdrtdnt.

. SzUks6ges az ingatlan vonatkoz6s6ban megk6tdtt, az ellen6rz6s so16n vizsgiilt hasznosft6si sze126d6sek

feliilvizsg6lata, hatiilyos jogszabdlyoknak val6 megfeleltet6se.

- A vizsgdtt 3-711-108-2005, illetve K/337-5/2078. szdmi hosznositdsi szerz6dEsek fel lvizsgdloto

megtdrtent, o hotdlyos jogszobdlyoknok vol6 megfeleltetds megtdrtent.

. A Mosonmagyar6v6r belterUlet 2 hrsz-rl ingatlan ingatlan-nyilv6ntartiisi t6rk6p6nek rendez6se.

- A Mosonmogyor6vdr betteri)let 2 hrsz-(t ingotlan ingotlon-nyilvdntdrtdsi ftrkepenek rendezdse mdg

folyomotbon von, ugyonis a tdrkdp elkdszitdsdhez oz dpi)letek hoszndlotbo

viteli engeddlye szi)ksiges, mely megszerzese mig folyomotbon van oz dnkormdnyzotb6l, mivel ebben az

o id6szakbon oz dnkormdnyzat volt az intdzmdny tuloidonoso.

Tisztelettel

Dr. Bertalan IsFen MSc.

fr.igazgatb
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ljllgyTdj6koztat5s k6r6se tulajdonosi ingatlan ellen6rz6s sor6n felt6( 6szrev6telek
vonatkoz6siban megtett int6zked6sekr6l

Tisztelt F6igazgat6 Ur!

Az A ami Eg6szs6gtigyi Ell6t6 Kozpont, mint a tulajdonosi jogok gyakorl6ja 6ltal 2018.

okt6ber 1 7. napjen lefolytatott tulajdonosi ellen6z6s keret6ben az xeE:xtal2lg-112018.
iktat6sz6m0 szakmai ellen6rz6si jegyz6konyvben eszrev6telt fogalmazott meg a

Mosonmagyar6var belterulet 2 helyralzi sz6mri ingatlan vonatkoz6s6ban, miszerint:

. a vizsg6lt ingatlan tulajdoni lapjenak ll. r6sz6ben az int6zm6ny nem kerirlt

feltuntet6sre, mint vagyonkezel6,
. sztlks6ges az ingatlant vonatkozas6ban megkdtott, az ellen6z6s sor5n vizsg6lt

hasznositasi szez6d6sek felulvizsgAlata, hat5lyos jogszabdlyoknak val6

megfeleltet6se,
. a Mosonmagyar6v6r belterirlet 2 hrsz-0 ingatlan ingatlan-nyilvantartasi t6rk6p6nek

rendez6se.

Koszonettel megkaptam a ,,tnt6zked6si terv" tArgy1 elektronikus level6t, amelyben csatoltan

megkUldte int6zked6si terv6t.

K6rem, hogy az int6zked6si terv6ben vallat feladatok vonatkozasaban megtett

int6zked6sekr6l, valamint a m6g folyamatban l6v6 feladatokr6l sz6l6 t6j6koztatasat 2019.

mdjus 1o-ig az
sziveskedjen.

inoatlanuzeme stOaeek.hu elektronikus lev6lcimre megkUldeni
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Foigazgato Ur segit6 egyUttmfkod6s6t ez0ton is koszonom.


