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A Városgazdálkodásí és Pénzügyi Bizottság 2015. december 7-i ülésére

Tárgy: Javaslat a Budapest vlil., Ttimő u. 16. szám alatti táľsasházban talátható
iinkormányzati tulajdonú iĺres lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
elidegenítésére kiíľt pá|y ánat eľedményének megállap ításár t

Eloteťesztő: Jőzsefvárosi Gazdálkodási KözpoĺtZrt., Kovács ottó vagyongazđá|kodási igazgató
Készítette: Nováczki Eleonóľa divízióvezető
A napirendet nyilvános iilésęn kell tárgyalni.
A dönté s e l fo gadásáh oz e gy szer u szav azatĺobbsé g szük s é ge s.

Tisztelt Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi BŁottság!

I. Tényĺĺllás és a dtintés tarta|mának részletes ismeľtetése

A Budapest Fóváros VIII. keľtilęt Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testiilete 153l2oI4. (vlľrI.
27.) szźtmű határozatźlban elfogadta a ,,Megállapodás a Corvin Sétány pľojekt keretszerződés közĺjs
megegyezéssel töfténő |ezćrtsáről,, elnevezésű megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás)' Az
onkoľmányzat és a megvalósításban ľésztvevo befektető partner kĺizösen úgy döntöttek, hogy a
teľületen lévő egyes ingatlanjaikat csereszerződések révén, három ütemben átađják egymásnak, így
mind a Corvin Zrt., mind az onkormányzatmegva|ósíthatja a teľületet érintő fejlesztési terveit.

A Megállapodás alapján Ingatlan Csereszerzodés III. E|ószerződés került megkötésľe a Futureal l
Ingatlanbefektetési Alappal.

Az ingat|ancsere 3. ütemében kertil sor a Tĺjmő utca 16' szám a|attitársasház önkoľmányzati tulajdonú
albetéteinek és a Befektető érdekeltségébetartozó Szigony u'32. szám alatti üľes telek cseľéjéľe.

A Megállapodás értęlmében amernyiben a kiegészített szakért(5i vélemény szeľint az összes albetét
értéke 55.000.000,- Ft - 75.000.000,- Ft közotti sávban kenil meghatározásra, akkor az
értékktilönbozet megťlzetése mellett kötik meg a felek a csereszetződést. Amennyiben az tĄ érték a
fęnti sávon kívtil esik, úgy felek a Megállapodás 3.1ó. pontja szerinti eljáľást (T16 eljárás)
alkalmazzák, az a|ttbb iak szeľint :

- az Önkormányzat a tllajdonźń képezo Tömő utca |6. szám a|atti önkormányzati tulajdonú
albetétekľe elovásárlási jogot alapít a Bęfektető által kijelölt cég javára (ez az előszerzodés
a|źír tsáv a| e gyidej űleg megtöft ént),

- az <inkormányzati lakásokat és helyiségeket az onkormányzat 2015. december 31-ig kiüríti (a
kiürítésre 2015. július hónapig soľ került),

- az Önkormányzat atulajdonátképező, kíĺiľített Tcimő utca l6. szám a|atti épületben elhelyezkedő
albetétękrę együttesen tĺjfténo értékesítésére nyilvános pźiyázatot ír ki a vonatkozó
jogszabályokban előírtak szeľint, a kiegészített éľtékbecslésben meghattlrozott foľgalmi érték
ťrgyelembevételével,

- sikertelen pá|yázat esetén' apáIyázatot mindaddig ismétli, amigazértékęsítés sikerrel jár,

- amęnnyiben a Befektető a Tömő u, |6. szám alatti táľsasház önkormźlnyzati tulajdonú albetéteit a
nyilvános értékesítés soľán megvásárolja, a Felek az a|betéte|<re vonatkozó adásvételi szerződéssel
egyidejűleg adásvételi szerződést kötnek a befektető tulajdonában lévő, Szigony utca 32. szám
alatti telekre az irányadó értékbęcslésben meghatározott vételáron.

2015. jaruár 6.źtn készült igazságugyi szakértői vélemény az a|betétek összértékét |07 .767 .000,- Ft-
ban állapította meg, ezérÍ a T16 eljárás Megállapodásban rogzített alkalmazási fe|tétęIei teljesültek.

....s2.



Eľľe tekintettel a Képviselő-testület - a felülvizsgált értékbecslés alapján, amely 184.600.000,- Ft-ban
á||apitotta meg aZ összértéket _ I94l20I5. (IX. 17.) sztlmu határozatáĺak 2. pontjában úgy dönt<itt,

hogy

,,elfogadja ahatározat mellékletét képező, a Budapest VIII., Tomő u. 16' szám a|atti,36259/0lNI,
36f5gl0lN4, 36259101N5, 36f59101N7, 36259/0lNr0, 36259l0lNrr, 36f59l0lNrŻ, 36259101N13,
36f5910tN18, 36259t0tNr9, 36259101N20, 36259101N23, 36259101Nf4, 36259101N26,
36f59l0lNf7, 36259101N28, 36259101Nf9, 36259101N30, 36f59101N37, 36259101N32 hrsz.-tt
lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek egytittes elidegenítésérę vonatkoző pályźzali
felhívást az alźłbbi feltételekkel :

a.) a minimális vételáľ: 184.600.000,- Ft,

b .) a pá|y ázat bir ćiatí s zempontj a : a le gmagasabb me gaj ánlo tt v éte|tr,

c.) a lakások és nem lakás céljára szolgá|óhelyiségekĺe csak együttesen tehető érvényes aján|at,-

Apá|yázat 2015. szeptember 28-tól 2015. október 19. napjáig keri'ilt kifiiggesztésre, továbbá megjelent
a Józsefuáros című helyi lapban, az onkormányzat inteľnetes honlapján és a www.kisfalu.hu
honlapon, továbbá az ingatlan.com hirdetési felületen.

A pźúyázati hatáľidőn belül a dokumentációt senki nem vásáľolta meg, így ajźtn|at benýjtásara sem
került sor.

Az onkormźnyzat a Corvin Sétány Pľogram kapcsán a helyiség folyamatos pźiyánatását vá||a|ta

mindaddig, amígaptiyázat eredményes nem lesz. Az újabb pźiyázat kiírásáróla Képviselő.testĺilęt a
későbbiekben dönt.

Előzőek a|apján javasoljuk, hogy a Bizottság a lefolytatott eljárást nyilvánítsa érvényesnek és

eredménýe1ennek.

II. A beteľjesztés indoka

Eredménýelen eljáľás esetén a pá|yázatot |ezárő döntés meghozata|ára a Képviselő-tęstület a
Y ár o sgazdálkodási és Pénzü gyi B izottságot hata|mańa f eI.

III. A döntés célja, pénzügyĺ hatĺísa

A döntés az Önkormányzat számárapénnjgyihatással nincs, mivel a bevétel az onkormányzat2015.
évi kĺiltségvetésében nem szeľepelt.

fV. Jogszabályi kłirnyezet ismertetése
Az onkormáĺyzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásaról szóló 66120|2. (XIJ.
I3.) számu önkormányzatí ľendelet 16. $ aa.) pontja a|apjttn, a Képviselő-testület a tulajdonosi
j.lesľakoľlo a l00 millió Ft feletti éftékű vagyon tulajdonjogának és értékhatźtrtől fi'iggetlentil az
Ônkormányzat torzsvagyonába tartoző _ elidegenítheto _ vagyon tulajdonjogának źinlházásávaI
kapcsolatos döntés meghozata|tlnál. A Képviselő{estiilet a I94l20I5. (x. 17.) szttmuhatározatának 4.
pontjában úgy döntött, hogy amennyiben a pá|yázat eredménýelenül zárul, fe|hata|mazza a

Yfuosgazdźtlkodási és Pénzügyi Bizottságot apáIyázatotlęzáro eredmény megálIapítására.

A versenyeztetési eljárás lebonyolításának ľészletes szabályaira a Versenyeztętési Szabá|yzatró| szőIő

47 l f0 |2. (II' 1 9. ) számű Képviselő-testiileti határ ozat ir ány adó.

Fęntiek a|apján kérem a Tisaelt Bizottságot, hogy a pá|yázatta| kapcsolatos döntését meghozni
szíveskedjen.

Határozatijavaslat

év. (...hó..'.nap). számú Városgazdálkodási és Pénzĺigyibizottságihatározat:

A Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VIII., Tömő u.

3625910/NI, 36259101N4, 36259101N5, 36259101N7, 36259/0lNr0, 3625910lNrr,
36259101Nr3, 36259101Nrl, 3625r9101N19, 36259/01N20,
3625910tNf436259101N26, 36259101N27, 3625910/Nf\, 36f5910/N29,

|6. szźlm a|atli,
36fs9tjtNrz,
362s9tjtN23,
36259101N30,



3625910l N3| , 3625910lN32 |vsz.-ll lakások és nem Lakás céIjára szo|gá|ő helyiségek elidegenítésére
|<1iÍt pt;|yáZatot érvényesnek és eredménýelerľrek nyilvánítja.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt' vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2015' decembeľ 7'

A döntés végľehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi GazdálkodásiKőzpoĺtZrt.
A lakosság széles körét érintő döntések esetén javas|ataaközzététel módjára

nem indokolt hiľdetőtáblán

Budapest, 2015. november 30.
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