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Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáros onkoľmányzat Képviselő-testiiletének
Y trosgazdźllkodási és Pénziigyi Bizottsága

Előteľjesztő: Kisfalu Kft .

Br,oľBn.rnszľÉs
aYárosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság 2014. auguszfus 1l-i ülésére

Táĺrgyz Javaslat ĺiľes he|ýségek és lakĺísok elĺdegenítéséľe
Előterjesxő: Kisfalu Kft., Kovács ottó ugyvezető igazgatő
Készítette: dr. Görcsös Mónika irodavezető
A napiľendet nyílt tilésen kelltĺírgyalni
A döntés elfo gadásáho z e gy szeru szav azattöbbsé g szüksé ge s'

Tisztelt Y árosgazdálkodási és Pénziigý Bizottság!

I. Előzmények:

A Kisfalu Józsefuarosi Vagyongazdźikodó Kft. Helyiség Bérbeadĺási kodája és Lakásgazdálkodási
Irodája az alábbi helyiségeket és lakásokat elidegenítés cé|jára a tulajdonosi jogokat gyakorló szerv
döntése alapjtn zárotta árverésen töľténő elidegenítés érdekében.

II. A beteľjesztés indoka:

Az előterjesztéssel kapcsolatban a Városgazdálkodási és Pénzüryi Bizottság jogosult a döntés megho-
zata|ára, Az előterjesztés tárgyźhan a dĺintés meghozata|a azért snikséges, hogy az Oltkormányzat
tulajdonában álló nem lakás céljara szolgáló helyiségek és lakások éľtékesítéséből az onkormźnyzat
kĺiltségvetési bevételhez jusson.

III. Tényállási adatok:
Az ngat|anok címei és az értékbecslésben megállapított likvid forgalmi értékiik:

ctm hrsz. alapte-
rület

ĺngatlan típusa lĺkvid forgal-
mĺ éľték

üresedés
dátuma

éľtékbecslés
dátuma

Auróra u. 7. fsz. l 34780/0/N4 4l m2 komfoľtos lakás 3.280.000.- Ft 2013.06.06. 2013.08.22.

Baross u. 122. fs2.2. 35405l0ĺN1 63 mt komfoľtos lakás 5.040.000,- Ft 2012.10.18. 2013.08.22.

Berzsenvi u. 3. II. 16. 34614/0/N19 54 m2
komfort nélküli
lakás

2.630.000,- Fr 2013.09.r9. 2014.01.2s.

BókavJ. u.56. I. 14. 36203l0ĺB/I7 48 m2 komfoľtos lakás 4.950.000,- Fr 2013.02.26. 2013.08.22.

Fecske u. l5. félęm. 4. 34987t0/N4 JO m" komfoľtos lakás 2.610.000.- Ft 2012.tt.30. 2013.08.22.
Józsefkrt. 19. A lh. I.3. 36415/0/N27 83 m2 komfortos lakás 7.800.000.- Ft 2014.01.30. 2014.04.23.

KáIvtnatér 19.II. 19. 35456101N14 66 mz
félkomfortos
lakás

4.950.000,- Fr 2012.11.26. 2013.08.22.

Orczy itt 42.111.8. 38790/0/N68 28 m2
félkomfoľtos
lakás

2.240.000,-Ft 20t3.04.30. 2013.08.22.

Somosyi B. u. 16. fsz. I 36424/0/N5 39 m' komfortos lakás 3.010.000.- Fr 201 I .03.09. 2013.08.22.
Tavaszmező u.8' I. 1 35171t0/Ns 7I m2 komfortos lakás 4.030.000.- Fr 20t4.06.03. 2014.07.21.

Üllői ĺt 66lA. fsz. 5.
36274/0/N6
36274/0/N7
36274t0tN8

3l m2

8m2
tm'

komfortos lakás
egyéb helyiség
esvéb he.lvisés

2.510.000,- Fr 2004.11.17. 2014.04.22.

Baross t.34. fsz. I
udvaľi

3672s/0/N2 2l m2 irodahelýség 1.020.000,- Ft 2013.tl.19. 20t4.0t.17.

BródyS. u.|7.fsz.9.
lépcső alatti bejárat

3662st0/N6 2I m2 műhely helyiség 1.100.000,- Fr 20t3.t0.2t. 2014.01.17.



Csokonai u. 8. I. em.
l12.

34656/0/N5 I79 ď tizlethelýség 11.680.000,- Ft 2009.06.24. 2014.04.23.

Déń Miksa u. 16. fsz.
22.ĺtcai 3s02u0/N22 Lt m' irodahelýség 1.160.000,- Ft 2013.10.01. 2014.02.01.

Józsefkľt. 18. fsz. udva-
ri 34852/01N5 34 m2 egyéb helýség 2.290.000,-Ft 20r4.0r.27. 2014.04.23.

A Budapest VIII., Auróra v. 7 ' fsz. | ' szźm alatti lakás jelentősen lelakott, jelenlegi állapotaban bérbe-
adás útján nem hasznosítható. A helyreállítása bérbeadás céljából nem gazdaságos.

A Budapest VIII., Baľoss !. Ifz, fsz. 2. szám alatti lakás utcai bejarattal rendelkezik, ezért a hatályos
rendelkezések alapján lakásként nem hasznosítható.

A Budapest V[I., Berzsenyi D. u. 3. II. 16. számalatti lakás lelakott, a konyhában , abejtrati ajtó mö-
gött leválasztás nélkÍilkádatheIyeńek el. A lakás lelalkott.

A Budapest V[I., Fecske u. 15. fe. 4. szám alatti lakás jelentősen lelakott, jelenlegi állapotában bérbe-
adás údán nem hasznosÍtható' A helyreállítása bérbeadás céljából nem gazdaságos, a felújítás mellett a
frĺtés biztosítása és a berendezési tárgyak pótlása is sziikséges.

A Budapest VIil., József krt. 19. A. lh. I. 3. szám alatti lakásban a vezetékek felülvizsgálata, cseĘe
szĺikséges. A lakásban több helyen beázás nyomai |átszanak.

A Budapest VIII., Kálváriatér 19. II. 19. szám a|atti lakásban szabá|ýa|an fürdőszoba keľült kialakĹ
tásra, a kád közvetlenül a tĺizhely mellett helyezkedik el, amellett a mosogató ta|źůhatő'

A Budapest V[I., orczy tfi 42. m. 8. szám alatti lakás jelentősen lelakott' a nyí|źsztlrők cseľélendők.
A wc szellőzéssel nem rendelkezik.

A Budapest VIII., Somogyi B. u. 16. fsz. I. szźlm alatti lakás jelenlegi ti|apotźúoan nem használható. A
lakhatóvá tétęle nem gazdaságQs'

A Budapest VIII., Tavaszmezó u. 8. I. |. szám alatti lakás teljesen lelakott, a volt béľlő a lakást nem
tartot1a karban, jelentős káľt okozott a lakásban. Lak,hatővá tétele nem gazdaságos.

A Budapest VIII., Ülloi ĺt 66lA. számű társasház a|apítő okiľata szerint a fsz. 5. szám a|atti.
36274010lN6 hrsz-ll lakáshoz tartozik a 7 és a 8-as albetét, amely helyiségek a lakásbérlet soľán is a
lakással egyiitt keriiltek bérbeadĺĺsra. A lakás fi'irdőszobája a folyosó másik oldalán a 8. albetétben
ta|éihatő. A 3I m" alapterĹilettĺ lakás megnevezésiĺ ingatlan a különálló helyiségek nélktil komfoľt
nélkíili komfort fokozatu.

A Budapest VI[., Baross u. 34. szźlm a|atti helyiség udvari bejárattl, belmagassága I,9 m, abejfuati
ajtó magass tęa I ,7 m' nem szabviányos. A helyiség teljes magasságában vizes, az éľtékbecslés szerint
jelen állapotában emberi tartőzkođásra nem alkalmas.

A Budapest VIil., Csokonai u. 8. szám a|atti helyiség az épi|et I. emeletén helyezkedik el. A mennye-
zetenbeźnás nyomai |átszanak' Az ablakok korszerűtlenek, az éwényes hőtechnikai előírásoknak nem
felelnek meg. A helyiséget is magába foglaló épület á'||apota a koľának megfe|előnél rosszabb.

A Budapest VIII., Déri M. u. 16. szźnl a|atti helyiség utcai bejáratu, a helyiségbęnvízyéte|i |ehetőség
nincs, mert a vezetékeket eltávolították. A wC helyiségben a falakon jelentős vizesedés tapasztalható.

A Budapest V[I., József krt. 18. szám aLatti helyiség udvari bejźrata, a falak nedvesek, penészesek.

Az összes ingatlan esetében megvizsgá|ttsra kęrült, hogy az elidegenítésnek akadálya nincs' Az ingat-
lanok a rendeletben megllatározott elidegenítésből kizźtrő feltételek alatt nem állnak. Azon ingatlanok
esetében, amelyek IIVT területen vaĺľrak a RévS Zrt. nyi|atkozata a|apjźn az e|idegenltésnek akadźiya
nincs.



Az összes ingatlan társasházban helyezkedik el, a Képviselő-testiilet kijelölte a fenti éptileteket, íngat-
lanokat elidegenítésre.

Fenti elidegenítésre kijelölt nem lakás célú helyíségek tekintetében az onkormányzat tulajdonában
álló nem lakás céljaľa szolgáló helýségek elidegenítésének feltételeiről szóló 3flf0I3' (VII.15.) Bu-
dapest Józsefuáros tnkormányzati rendelet 5. $-ában meghatározott elidegenítéstk,lzárő feltétel nem

á1l t-enn.

Fentí elidegenítésre kijelölt lakás célú ingatlanok tekintetében az Önkormányzat tulajdonában áIIő

lakások elidegenítéséro|33lf013. ryn.15.) Budapest Józsefüáros onkoľmányzati ľendelet 6. $, 7. $ és

8. $-ában meghatározott elidegenítéstkizárő feltétel nem ál1fenn.

rV. Döntés taľtalmĺĺnak ľészletes ĺsmertetése:

A versenyeztetési eljárások közi| az üres lakásokĺa és helyiségekre az árverés meglartásáú tartjuk a
|egcé|ravezetőbbnek, mive| az elmúlt évek tapaszta|atai a|apjźn az árveľéseken eléľt vételárak maga-
sabb bevételt eredményezĺek, más versenyeztetési eljárásokkal szemben, továbbá az ingat|anok érté-

kesítésére, vagy bérbeadására k,lirt pźiyázatok rendszerint eredménýelenül zárulnak, azaz, nincs je-
lentkező a p źiy ázatokr a.

A lakások esetében aLakásgazdálkodási Iroda levélbeĺtäjékoztatta lrodánkat, hogy azokat elidegení-
tés érdekébeĺźúadja, nem tudja bérbeadás útján hasznosítani az ingatlanokat. A komfortos lakások az

állapotuk miatt nem hasznosíthatóak, rossz műszaki állapotuak.

A Helyiség Bérbeadási kodával folytatott egyeztetés a|apjźn, az alźbbi helyiségek elidegenítés érde-

kében átadásra kerültek a Bérleményértékesítési kodáľa, mivel azokat a tapaszta|atok alapján nem
tudja a Helyiség Bérbeadási koda béľbeadás útjan haszrosítani

A listára az önkonĺrányzati költségek csökkentése érdekében a legmagasabb közös költség vonzattaI
ľendelkező, ľossz mtĺszaki állapotu, illetve egyéb indokok a|apjétn, rövid időn beltil elidegenítendő
ingatlanokat vetttik fel. A felsorolt lakásokjelenlegi állapotukban nagyrészt lakhatatlanok, a helyreál-
lításuk jelentős anyagi ráfoľdítast igényel, béľbeadásuk, állapotuk vagy mérettik ĺniatt nem lehetséges.

A felsorolt helyiségekjelenlegi állapotukbannagyrészt hasznosíthatatlanok, a helyreállításukjelentős
anyagi ľáfordítást igényel. A helyiségek bérbevétele érdekében érdeklődés nem vo|t.

V. A döntés célja, pénziigyÍ hatása:

A döntés előnyö's az onkoľmányzat számźta, mivel a fenti helýségek és lakások bérbeadás útján évek
óta nem kerĹiltek hasznosításra, eztita| bérleti díj bevétel nem keletkezik, a közös költség és célbefize-
tés kötelezettség megfizetése mellett.

A döntés meghozata|afedezetet nem igényel , az adźsvételi tiryletből befolyó véte|źr azonkor:ĺnźnyzat
költségvetési bevételeit növeli.

VI. Jogszabĺílyi ktiľnyezet ismertetése:

A Budapest Józsefuárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 6612012. (XII. 13') sztlmu önkormányzati rendelet 17. $ (1) aa) pontja a|apjáĺ 100 MFt for-
galmi étéket el nem éľő ingatlan esetében a tulajdonosi joggyakorlő aYźrosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság. Az árverés feltételeit a Veľsenyeztetési Szabźiyzatről szóló 42812012. (xII. 06.) szálmtl

hatttrozatatartalmazza.

A lakások elidegenítésének feltételeiről szóló 33/2013' (VII. 15.) számí ĺinkormányzati rendelet 11. $-
aaIapjźn:..Az elidegenítésre átadott üres lakást a Budapest Józsefuárosi onkormányzat versenyezteté-

si száĹźiyzata szennt kell étékesíteni. Kivéte| ez aIőI, ha a legfeljebb 10 m2 alapterülettĺ lakást a köz-
vetlen szomszéd külön tulajdoni illetőség tulajdonosa csatolás céljából kívánja megvásáľolni. Ebben
az esetben a lakás, a tulajdonosijogokat gyakorló bizottság döntése alap1źlĺ, versenyeztetési eljáráson
kívül is elidegeníthető.''

A nem lakás céljára szo|gtiő helyiségek elidegenítésének fe|tételeiről szóló 3fĺ20I3. (VII. 15.) számu
öĺkormányzati ľendelet 8. $ (1) bekezdése a|apjźn: ..Az elidegenítésre átadott tĺres helyiséget az

onkormányzat versenyeztetési szabźiyzata szerint kell értékesíteni.''



A (2) bekezdés szeľinť " Az (I) bekezdés alka|mazása alól kivétel, és a tulajdonosi bizottsźlg
döntésével elidegeníthető a helyiség,
a) ha az legfeljebb 10 m2 alapterülettĺ, és a közvetlen szomszéd ingatlan tulajdonosa csatolás

cé1rjábő| kívánja megvásárolni, fiiggetlenül attól, hogy a helyiség mikor keľült utoljáľa bérbeadás
útján hasznosításra

b) ha az 1'0 MFt forgalmi érték alatti, több mint 1 éve nęm kerĹilt bérbeadás útján hasznosításra és a
megvásárlásiára kérelem érkezett.,,

A Budapest..Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi onkormányzat Képviselő-testtiletének Budapest Jó-
zsefuárosi onkormányzat vagyoĺáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
6612012. (xII. 13.) önkormányzati rendelet 7. $ (2) bekezdése alapján: ,,Ha az onkoľmányzat ľendele-
te vagy a Képviselő-testĺilet hattrozata mást nem tarta|maz a tulajdonosi jog gyakor|ója hatźrozza
meg, hogy melyik versenyeztetési eljárást kell alkalmazni.''

Fentiek alapjźn kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a Vagyonĺende|et I7. $ (1) a) pontja a|apjtn az
értékesítéssel kapcsolatos döntését meghozni szíveskedj ék

Határozĺtijavaslat

. . . ( . . ) szátmű Y árosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági hatát ozat:

A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsźry úgy đönt, hogy a Budapest V[I., Auróra u.7 . fsz. 1. szám
a|atti, 34780/0ĺN4 he|yrajzi szám,Ú, 4I Ń alapterületű komfortos lakást a bérbeadási állományból
kivonja, a foľgalmi értéket 3.280.000,- Ft összegben elfogadja, egyíttal felkéri a Kisfalu Kft-t ahatá-
lyos j ogszabályok ľendelkezései szerinti nyílt árverés lebonyolítására.

Fe|elős: Kisfalu Kft. üg1rvezeto igazgatőja
Hatfuidó: 2014. szeptember 25.

Határozati javaslat

.(.....) szźtmű Váľosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági hatfuozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest V[I., Baross u. |22. fsz,2'
szźlm a|atti,3540510lNI helyrajzi szźtma,63 m2 alapterĹiletű komfoľtos lakást a bérbeadási állomány,
ból kivonja, a forgalmi értéket 5.040.000,- Ft összegben elfogadja, egýttal felkéri a Kisfalu Kft-t a

hatályosjogszabályok rendelkezései szerinti nyílt árveres lebonyolításáľa.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hatáľidő: 2014. szeptember 25.

Határozatijavaslat

. . . / (. . . ..) szttmű Y ár o s gazdźtlkodási és P énzüryi bizotĺsági hatźlr ozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügý Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII., Berzsenyi u. 3. II. 16.

szám a|atti,3461410lN19 he|yrajzi számu, 54 m2 alapterületíi komfoľt néIküli lakást a bérbeadási á1-

lományból kivonja, a forgalmi értéket 2'630.000,- Ft összegben elfogadja, egytúta| felkéľi a Kisfalu
Kft-t a hatályos jogszabályok rendelkezései szerinti nyílt árveľés lebonyolítására.
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Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja



Hatáľidő: 2014. szeptembeľ 25.

Határozatijavaslat

. . . (.' . .. ) számű Y źtrosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági hatátr ozat:

A VáľosgazdáIkodási és Pénzügý Bizottság úgy dönt' hogy a Budapest VilI., Bókay J. u. 56. I. 14.

szźlm a|atti, 3620310lB117 he|yrajzi szílmí, 48 ď alapterületű komfortos lakást a bérbeadási állo-
manyból kivonja, a forgalmi értéket 4.950.000,- Ft összegben elfogadja, egýttal felkéri a Kisfalu Kft-
t a hatályosjogszabályok rendelkezései szerinti nyílt ĺárverés lebonyolítására.

Felelős: Kisfa|u Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2014. szeptember 25.

Határozatl javaslat

. .' / (. . . .') szźmű Y źr o s gazdźtl kodás i és Pénzii gy i bizottsági hattlr ozat:

AYárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII., Fecske u. 15. félem. 4.
szám a|atti, 34987 /0l N4 heIytajzi számll, 36 ,,*2 alapteľületĺĺ komfoľtos lakást a bérbęadási állomány-
ból kivonja, a forgalmi értéket 2.610.000,- Ft összegben elfogadja, egýttal felkéri a Kisfalu Kft-t a
hatályosjogszabályok rendelkezései szerinti nyílt árveľés lebonyolításara.

Felelós: Kisfalu Kft. iigyvezetó igazgatőja
Határidő: 2014. szeptember 25.

Hĺtározatijavas|at

. . . (. .' .. ) számű Y ät osgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági hatźtrozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy a Budapest V[I., József kľt. 19. A lh. I. 3.

szám a|atti, 364|5l0/Nf7 he|yrajzi számu,83 m2 alapterületíĺ komfortos lakást a bérbeadási állo-
mányból kivonja, a forga|mi értéket 7.800.000,. Ft összegben elfogadja, egyítta| felkéri a Kisfalu Kft-
t a hatályos jogszabályok rendelkezései szerinti nýlt árverés lebonyolítására.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Határidő: 2014. szeptember 25.

Hztározrti javaslat

AYźtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺ!nt, hogy a Budapest VilI.' Kálváiatér 19. tr. 19.

szám alatti, 35456l0lNI4 he|yrajzi számu, 66 m2 alapterületiĺ félkomfotos lakást a bérbeadási állo-
manyból kivonja, a forgalni értéket 4.950.000,- Ft összegben elfogadja, egyítta| felkéri a Kisfalu Kft-
t a hatályos jogszabályok rendelkezései szerinti nýlt rárverés lebonyolítására.



Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezető igazgatőja
Határidő: f0I4. szeptember 25.

Hatáłrozatijavaslat

. . . / (. . ., .) számű Y źr o s gazdźt| kodás i é s PénzĹi gyi b i zottsági hattr ozat:

A Varosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest V[I., orczy tlt 42.Iil.8. szám
a|atti, 3879010/N68 helyrajzi számu,28 Íď alapterületiĺ félkomfortos lakást a bérbeadási állományból
kivonja, a forgalmi értéket 2.240.000,- Ft összegben elfogadja, egyúttal felkéri a Kisfalu Kftt a hatá-
lyos j ogszabályok ľendelkezései szerinti nyílt árverés lebonyolítására.

Felelős: Kisfalu Kft. üg;rvezető igazgatőja
Határidő: 2014. szeptember 25.

H:atírozati javaslat

....( .. .) szttműYárosgazdźtlkodási és Pénzügyi bizottsági határozat:

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyí Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest V[I', Somogyi B. u. 16. fsz.
|. szám a|atti,36424l0lU5 he|ytajzi számű,39 m2 alapteľiiletű komfoľtos lakást a bérbeadasi állo-
mrányból kivonja, a forgalmi értéket 3.010.000,- Ft ĺisszegben elfogadja' egyúttal felkéri a Kisfalu Kft-
t a hatályosjogszabályok rendelkezései szerinti nyílt árverés lebonyolítására.

Fele|ős: Kisfalu Kft. ügyvez ető igazgatőja
Határidő: 2014. szeptember 25'

IJatőroza;tijavaslat

. / (' . . ..) szźtmű Y źlr o sgazdálkodás i é s Pénzü gyi b izottság i hattlr ozat:

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest V[I., Tavaszmezó u. 8. I' 1.

szám a|aIti,35|71l0lN5 he|ytajzi számű,71 m2 a|apterületű komfoľtos lakást a béľbeadási állomány-
ból kivonja, a forgalmi éľtéket 4'030.000,- Ft cisszegben elfogadja, egyŕútaI felkéri a Kisfalu Kft-t a
hatályos jogszabźůyok rendelkezései szerinti nyílt árverés lebonyolításara.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2074. szeptember 25.

Httőrozati javaslat

. . . . / (. . . . .) számű Y ár o s gazdźtlko dás i é s Pénzü gyi b izottsági határ ozat..

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺĺnt, hogy a Budapest VIII., Üllői űt 66lA. fsz. 5.

sztlmalatti,36274/0lN6,36274l0lN7 és36274l0lN8he|ytajziszttmű,3l mz,8 ĺŕ és 7 m2 a|apteru|e-
ĺĺ komfoľtos lakást, és két egyéb helyiséget a bérbeadási állományból kivonja' a foľgalmi értéket
2.510.000,- Ft összegben elfogadja, egyíttal felkéľi a Kisfalu Kftt a hatályos jogszabályok rendelke-
zései szerinti nyílt árverés lebonyolítására.
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Felelős: Kisfalu Kft. üg;ľezetó igazgatőja
Határidő: 2014, szeptembeľ 25.

Hatá.ľozatijavaslat

.. .(.....) számú Városgazdálkodási és Pénztig1ii bizottsági hatźrozat:

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VilI., Baľoss u. 34. fsz. 1.

szám a|atti, 36725l0lV2 he|yrajzi számű, 2I m2 alaptertiletíĺ nem lakás cé|jfua szolgáló helyiséget a
bérbeadási állományból kivonja, a forgalmi értéket 1.020.000'- Ft összegben elfogadja, egytita| felkéri
a Kisfalu Kft-t a hatályos jogszabályok renđelkezései szerinti nyílt árverés lebonyolítására.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatőja
Hatáľidő: 2014. szeptember 25.

Határozatijavaslat

. (. . . . . ) számtl Y źľ o s gazdźtlkodás i és Pénzü gyi b izottsági hatźtr ozat:

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügý Bizottsźry úgy dönt, hogy a Budapest V[I., Bródy S. u. 17. fsz.9.
szám alatti,36625/0lN6 hetytajzi számu,27 m2 alapterületíi nem lakás cé|jára szoIgźió helyiséget a
bérbeadási állománybólkivonja, a forgalmi értéket 1.100.000,- Ft ĺisszegben elfogadja, egyúttal felkéri
a Kisfalu Kft-t a hatályos jogszabályok rendelkezései szerinti nyílt áruerés lebonyolításiára.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója
Határidő: 2014' szeptember 25.

Határozatljavaslat

. . . (. . . .. ) szttmil Y źrosgazdźtlkodási és Pénzügyi bizottsági határ ozat:

A Viírosgazdálkodási és Pénzügý Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII., Csokonai u. 8' I. em.
I/2. szám a|atti, 3465610/N5 he|yrajzi sztlmu, |79 mf alapterületű nem lakás cé|jára szo|gá|ő helýsé-
get a béľbeadási állományból kivonja, a forgalmi érÍéket 11.680.000'- Ft összegben elfogadja' egyítta|
felkéri a Kisfalu Kft-t a hatályos jogszabá|yokrendelkezései szeńnti nyílt iárverés lebonyolításara.

Felelős: Kisfalu Kft. tigyvezeto igazgatőja
Határidő: 2014.szeptember2ĺ.

H.úározati javaslat

. . . (. . . ..) számű Y źtrosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági hatfu ozat:

A Varosgazdálkođási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VI[I', Déri Miksa u' 16. fsz.
22. szźtm a|attí, 35027/0/N22 he|ytajzí számu, 17 m2 a|apteriletű nem lakás céljáľa szotgźiő helyisé-
get a bérbeadĺási állománybólkivonja, a forgalmi értéket 1.160.000,- Ft összegben elfogadja, egyutta|
felkéri a Kisfalu Kft-t a hatályos jogszabályok rendelkezései szerinti nyílt árverés lebonyolításaľa.



Felelős:
Határidő:

Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
2014. szeptember 25.

E.ĺtá.ľozatijavaslat

(.....) számú Yźrosgazdálkodási és Pénzĺigyi bizottsági határozat:

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VI[., József krt. 18. szám

alatti, fiildsznti, 3485210/A/5 helyľajzi sztlmu,34 m2 alaptertiletii nem lakás céIjára szolgźiő helyisé-
get a bérbeadási állományból kivonja, a forgalmi értéket 2.290.000,- Ft összegben elfogađja, egýttal
felkéri a Kisfalu Kft-t a hatályos jogszabá|yok rendelkezései szeľinti nyílt árverés lebonyolításara.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2014' sżeptember 25.

A döntés végrehajtását végzó szervezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles köľet érintő döntések esetén javas|ataaközzététel módjáľa
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2014. július 31.
Tisztelettel:
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