
Budapest Főváľos VIII' kerület Józsefüáľos Önkormányzat Képviselő-testĺiletének

Táľgy: Javaslat a Budapest VIII.' x.utó u. 5-9. szám alatti telekĺngatlan éľtékesítéséľe kiírt pá|yáuat
eľedményének megállapításáľa

Előterjesztő: Kisfalu Kft, Kovács ottó ugyvezető igazgatő
Készítette: Dravetz Réka refeľens
A napirendet nyilvános ülésen lehet targyalni
A döntés elfo gad ás áh oz e gy szer u szav azaÍtobbs é g szĹiksé ge s

Tisztelt Y tlr osgazdálkodási és Pénzügyi B izottság !

I. Előzmények

Az Önkoľmźnyzat tulajdonát képezi a Budapest VIII., Futó u. 5-9. szám a|atti35576l| hrsz-il, |8I2m2
alapterülettí telekingatlan. A Képviselő-testület 285lf0l3' (VII' 17') száműhatározatában úgy döntött, hogy
a telekingatlant nyilvános pá|yázat útján értékesíti.

A pźiyázati felhívás kifi'iggesztésre került a Polgármesteri Hivatal, a Budapest VIII. kerület Koľmányhivatal
okmányirodáján, a Kisfalu Kft' iľodahelyiségeiben, megjelent a Metľopol című hirdętési újságban, valamint
az onkormányzat és a Kisfalu Kft. inteľnetes portálján.

il. A beteľjesztés ĺndoka

A Képviselő-testiilet 285/20|3 ' (V[. l7.) számű hattlrozat 5 ' pontja a|apján, eredménýe|en pá|yázati e|jźtrás
esetén a pá|yázat eľedményéról sző|ő, a pá|yázati eljáľást |ezétrő döntés meghozata|ára aYárosgazdźĺ|kodási
és Pénzügyi Bizottság jogosult.

III. Tényá|lási adatok

A pźiyázati felhívást senki nęm vásárolta meg, azza| kapcsolatos éľdeklődés nem volt, a páIyźłzat
eredménýelenül zárult.

Iv. A dtintés tartalmának ľészletes ismeľtetése

Javasoljuk, hogy a Tiszelt Bizottság hatźrozatában a lefolytatott eljárást nyilvánítsa éľvényesnek, de
eredménýelennek.

v. A diintés célja' pénziigyi hatása

Az ingat|ant a Kisfalu Kft.. az Önkoľmányzat döntése a|apjźn továbbľa is gépkocsi-beállóként hasznosítja'
amelyből az onkormányzatnaknettó l78.30 4,- Ft/hő bevétele származik'

VI. JogszabáIyi kiiľnyezet ismeľtetése

Budapest Józsefuárosi onkormányzatvagyonáľól és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakoľlásáról szóló
6612012, (XII. 13') számű önkoľmányzati rendelet 16. $-a a|apjźtn: ,,A Képviselő-testiilet a tulajdonosi
joggyakorló
a) a 100 millió Ft feletti éľtékiĺ Vagyon

aa) tulajdonjogának és értékhatártól fiiggetlenül az Önkormányzat töľzsvagyonába tartoző
e l ide gen íthető - vagyon tu l aj donj o gán ak átruházásźw al,

ab) hasznosítźstryal
kapcsolatos döntésre'''



A Versenyeztetési Szabá|yzatról szóló 42812012. (X[. 06.) szźmlű Képviselő.testületi határozat 39. pontja

a|apjtn a pźt|yázat bontásáľól és az értékelésľől jegyzőkönyvet kell készítení.

A határozat 24. a) pontja a|apján a Kiíľó eredménýeleĺľré nyílvánítja a versenyeztetési eljárást, ha nęm
érkezett aján|at.

Fentięk alapjźlnkérem aTiszte|t Bizottságot, hogy a pźiyázat eredményét állapítsa meg'

Hatírozatiiavaslat

... l . . . . (. . . .) számű Y árosgazdźllkodási és Pénzügyi Bizottsági határozat:

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy a Budapest VIII., Futó u. 5-9. szám a|atti,

35576lI hľsz-ú, I812m2 telekingatlan értékesítésére kiírt páIyázatot érvényesnek, de eredménýelerľrek
nyilvánítja.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Határidő: 2013. november 4.
A döntés végrehajtását végzo szervezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles köľét érintő döntések esetén javas|ataaközzététe| módjáľa
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon
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