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Tisztelt Képviselő.testiĺlet!

I. Előzmények

Az onkormányzat csęręszerzódéssel megszerczte a Budapest VIII., Balassa u. 3-5. szám a|atti 3619I
hrsz-ú, 770 m2 alapterületű, és 36190 hrsz-ú, 845 ÍIŕ alapterületú, összesen 1615 m2 alapterületiĺ
telekingatlanok tulajdonjogát. A Kormányhivata| a megálllapodáshoz, csereszerződéshez hozzájátu|t, a
tulajdonjog ingatlan-nyilvántartiásba történő bejegyzése megtörtént.

A Képviselő-testület 162/2014. Nm.27.) számúhatározatálban úgy dcinttitt, hogy a telekingatlanokat
nyilvános pá|yázat útján étékesíti kutaĺás-fejlesztés cé|jára, 128.957.47I,- Ft + Afa minimális vételár
megjelölése mellett.

il. A beterjesztés indoklása

Az előterjesztéssel kapcsolatos döntés meghozata|a a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

III. TényállásÍ adatok

A pályázati felhívás kozzététe|re kerĺilt a Budapest Józsefvárosi onkormányzat versenyeztetési
szabályzatáról szóló 428/2012. (x[. 06.) számű hat'ározat 11. pontja a|apján a Budapest Főváľos
Kormányhivatala VIII. keľi'ileti Hivatala okmányirodáján, va|amint a Budapest FőVáros VIII. keľület
Józsefvárosi onkormányzat Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján, Józsefváľos honlapján
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(wwwjozsefuaros.hu), a Kisfalu Kft. honlapján (www.kisfalu.hu), a Kisfa|u Kft. irodájának
hiľdetőtábláján, a Józsefuáros című újságban, valamint azingatLan.com hirdetési portálon.

A pźiyánati dokumentáciőt egy érdeklődő vásárolta meg, pźiyázatot egy társaság, a Bionikai
Innovációs Központ Nonprofit Kft. (székhelye: 1083 Budapest, Práter u. 50/A., képviselője: Dľ' Czilli
Máté tigyvezető, statisztikai számje|e: 24307600.721|-572-01, cégjegyzék szźtma.. 0l-09-171168'
adőszétma:24307600-1-42) nyfitottbe. Az ajánlatok bontására 2014. október |6.źn 10 óľa 15 perckor
keľült sor a Kisfalu Kft. 1083 Budapest, Losonci u. 2. szźlm a|atti iľodahelyiségében. A bontasi
j egyzőkönyv az elóterjesztés 1 . számú mellékletét képezi.

Pźt|yáző az aján|ati összesítőben 128.957.47|,- Ft + ÁFA vételárat je|ölt meg. A pá|yáző által vállalt
funkció: A Bionikai Innovációs Központ |étrehozźsźpal kapcsolatos egyes feladatokról szóló
1493/20|2. (xI: 13.) Koľm. határozatnak- af0|I/20|3. (XII. 29.) Korm. hatfuozatta| módosított - 1.

b) pontja szerint a Koľmány jővźhagyta a Bionikai lnnovációs Központnak _ a Kutatĺási és
Technológiai lnnovációs Alapľól sző|ó 2003. évi XC. törvény 8. $ (5) bekezdés b) és d) pontja szerinti
vissza nem térítendő foľráskeľetét, továbbá a projekt megvalósításáľa kijelölte a Bionikai lnnovációs
Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Tĺáľsaságot (a továbbiakban: BIK). Az ene vonatkozó
támogatási szerzódést a BIK a Nemzetgazdastryi Minisztériumma| 2014. május l9-én ED-l4-1-2014-
0002 számon megkötötte.

A BIK ennek megfelelően a Bionikai Innovációs Központ leendő székhelyépĹiletének felépítése
céljából kívánja megvásárolni a jelen pályázat tárgyźt képezó telekcsoportot. A tervezett épület fő
funkciója a kutatĺás-fejlesztés és annak kiszolgálása, valamint a BIK központi adminisztľációjának
elhelyezése.

A BIK célja, hogy a tervezett székhelyépület környékére vonzza a BIK kutatási eľedményeit
felhasználó és hasznosíto további vállalatokat a tervezett Bionikai Innovációs Park égisze alatt
összegyújtve.

A BIK szźlmára a telkek megvásárlásához sztikséges pénzösszeg teljes egészében ľendelkezésre źi|. Az
erre vonatkoző tźlmogatźtsi szerződést a BIK a Nemzetgazdasági Minisztériumma| 2014. május 19-én
ED _| 4. I -f0 l 4-0002 számon megkötötte.

A pźůyźzati felhívásban szereplő feltételeket teljesítette, illetve a ťlzetési és beépítési feltételeket
vá||a|ta. Az éľtékelési jegyzők<inyv az e|őterjesztés2. számú mellékletét képezi.

rV. Diintés tartalmának ľészletes ĺsmeľtetése

Javasoljuk, hogy a Képviselő-testiilet a lefolytatott pźůyázatot nyilvánítsa éľvényesnek és

eredményesnek, a Képviselő-testiilet a páĺ|yźnat nyeľteseként a Bionikai Innovációs Központ Nonprofit
Kft-t jelölje meg. Javasoljuk, hogy a Képviselő-testiilet járuljon hozzá az adásvételi szerződés
megtĺitesenez a-Bionikai Innovációs Közpónt Nonprofit Kft-vel, If8.g57.47I,- Ft + ÁFA vételáľ
megjelölésével.

V. A dtintés cé|ja' pénzügyi hatĺĺsa

Az Önkormźnyzatazingat|anétékesítésével bevételhezjut. Vevő megťlzetett l2.000.000,- Ft ajánlati
biztosítékot, a véte|áłt fe|ét az adásvételi szerződéskötéskor, a véte|áľ másik fe|ét az ingatlan biľtokba
adásakor flzeti meg. A vételár első fele 2014. évben beérkezik, míg a második fele várhatóan
źúhtlződik a 20|5. évre. A telek folyamatos karbantartásával, tak'aritásáwal kapcsolatos költségek a
vevőt és nem az onkormányzatot teľhelik. A telek éľtékesítése e|ótt az onkoľmányzatnak nincs olyan
fe|adata, mely pénziigyi hatással jźtrna. A' Kisfalu Kft' díjazásźtról a Képviselő-testiilet 162120|4. NIII.
27 .) szźmúbatározatźlban d<intö'tt, fedezete a 11602 Telekértékesítés díjazása Soron rendelkezésre áll.

VI. Jogszabálý kłiľnyezet ismeľtetése

Budapest Józsefuáľosi onkormányzat vagyontĺró| és a varyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szó|ő 66/2012. (XII. 13.) számú önkormányzati rendelet 16. $ (l) a) és aa) pontja a|apjźn a Képviselő.
testiilet a tulajdonosi joggyakorló a l00 millió Ft feletti értékú vagyon tulajdonjogának és éľtékhatétrtől

fiiggetlenĺil az Önkormźnyzat töľzsvagyonźba tartoző - elidegenítheto _ vagyon tulajdonjogának
źúruházźsa esetén.



A Versenyeztętési Szabályzatról szóló 428/2oI2. (xII. 06') számú Képviselő-testülęti határozat39.
pontja alapján a páiyázat bontásáról és az értékęlésről jegyzőkcinyvet kelĺ készíteni.

Fentiek a|apjánkérem, hogy a Képvise|ő-testület hogy apáiyázateredményét állapítsa meg.

Hatáľozati iavaslat

. . . . év (..hó..nap) számú Képviselő-testületi hatáĺozat:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:

1) a Budapest V[I., Balassa u. 3-5' szám a|atti, 3619I és 36190 hrsz-ú, 1615 m2 alapterü|ettĺ
telekingatlanok értékesítésére kiírt páiyázatotéľvényesnek, és eľedményesnek nyilvánítjá.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja
Határidő: 2014. november 5.

f) a jelen határozat 1) pontja szerinti páiyázat nyeľtesének a Bionikai Innovációs Központ
Nonpľofit Kft.t (székhelye: 1083 Budapest, Práter u. 50/A., képviselője: Dr. Czilli Máté
ügyvezető, statisztikai számjele: f4307600-72II-572-0I, cégtregyzék száma: 01-09-171168,
ad6száma: 24307 600 - t -42) ny i|v ánítja.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó igazgatója
Hatáľidő: 2014. november 5.

3) és elfogadja az aján|atbantett 1f8.957.47I,-Ft + Ár,ł, vétę|á,rat és felkéri a Kisfalu KfŁ-t. az
adásvétel i szeruo dés a|áítását a.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatója
Határidő: 2014. december 20.

A dłintés végľehajtásátvégző szeľvezetĺ egység: KÍsfalu Kft.

Budapest, 201'4. oktőber 27,

Törvényességi ellenőrzés:
Danada.Rĺmán EdÍna

jegző
nevében és mesbízL{sából:

/, -,,t(ľI*,Ą-,

Dr. Mészár Erika
aljegyzo

Kovács ottó
ügyvezető igazgató
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ĺ(kztĺlt: 2014. oklób*r l6-łin l0jj omkor a Kisfalu lffi.. (t083 Budapest, Losollci u.2')helyiségeben.

Tĺ{rgy: Budapest VIII.' Bata.ssa rr.3-5. szám alarti.3óig1' {s 36190 lrcl.'*l.ajzĺ szántrl iligatlsnérékes ítesé'rc ki {ľt nyil r. ános ;.'á l yázłtľa ĺri<częľ" ajá n l atok bontÉsa

Jclen yannnlĺ: jelenJéti ív szeľint

ľ)ľ' Geircsüs N{lnika, a pálidzatbontó bizottság elnĺjke 2014. október Ió-án 10rź-koľ l<Ĺĺszćjnii autegjelenŁekct és a Buđapest VIII., Balassa u':-s' szám alattĺ,:elsl, és 36190 lrel1,ľajzí szálnriingatian éĺtĺikesíÍésćľe kiílt nyilvános yä|yźĺzatĹoĺtásĺ ďji.;á.źÍ#g;'i'j..
Fc|kérí i"ĺovúczki E]eonóléĺ 

.a 
ĺegyzöj(unw vezetésére, '.,6tamint Ďli ŕoľkas Mnnu{la ügyvédjelł)ltetc'ľra, hc'g.v a j.:g1zőkolĺ1+e t cłt:ĺjszĺlItckoľ Ĺitelesítöi.ĺént ĺ4" ułł. 

_ " . ^

Dr. Göľcľiĺs fuÍóliika isnleľlcti a p!,lly.ítł,lti kiĺľásllan verepl.3 adatokat. A pá|yázat'kiírda a BudapestJóz"se.ťváľosí tnkoľmän]ľzat. Á 
.nu.iopest 

.ĺľzsefr, áĺc,.sí onto,niĺoyzur i(úpviscl(r.testüle.1ólle|ti6zl20\4. $rIrI.27.) szátnrl haĺáľozaÍáva| ťcgadta ,łl a Budapest vJiI., Ba|assa u. 3..5' szźĺn alai'ťiingatlanľa \,oÍiä'tkozó pályázaa]<ĺírást. ĺ-p,nĺyełat i5oo''yo1ĺio;. o ŕi.ľuro Kft., a pá,yázat. celja aBuđĺpełt VIÍr'' Bala.ssa u' 3.5, szám aĺatď ĺugatlan oľtéľesĺtese. ,.r pĺilyázat egyéb iel1ć'tłleit apá lyázlti ĺlakumentáció tľrftelnrfrez.ł.
Lebonyolitó a pályázaľi felhÍ'..ást közz.jtcÍte Bude1:est VľÍI. kel üteti liorĺrányhĺvatala okrntin-r.íľĺictÍjánés a Butiapost Józseť.ĺárosi o;rkorniányzät Prlgáľmestcri ĺIivatal,únal< Cs*látitl!ĺnogalási lĺocláján,Jĺ}ĺsetVáos és a l{isfaltr Kfĺ. honlapján (lvmŕjo.ľ.sefvsľos.lru, *,o*'ki,fn1.,'hu). a ,,Jć,zsetvúĺos,,.újstĺgbarl.

Az ajánlatok benyť1ításának hatáľide.ie 20l'í' októbeľ l6' I0:00 óra volt, a ben/rjtás hcJye a KisfaiuKit I083 Bľdapest, Ĺosonci u.2. alaiti iľodája.
Á ,.BucÍapcsĺ VľII., Bala-ęsa u. 3-5, sz;ĺnl ilatti íngatlan éľté.kesítĺ!se'' círnĺi nyilvÍnos egyÍbľdrrlóspÁlyázati kiĺrásĺ egy sze.méli.vásáĺoĺta łleg, pályááĺot egy társaság adcĺf le a Bioníkui lnnor,iĺciosKüzpont i..lonpľolTt KÍĺ' íg;7 nlegállapÍthai'ó, ĺ*gy u pá|yázrĺiis sn,ónňsen zárult le és eľeĺllnđlr1.e serl.

T';.v-ĺrĺettel aĺľa, hogy egyéi:l észlev.jt+l nincs, a boĺrtás vezeiője a páiyázati ojániatok bontá:łár 20i4'crktóbeľ l 6-á11 l0s.-oľaĺlĺlr ieir:iľía,

K.m.f.
t./- t .i

... . !"ĺ.::í..s-.<."...'. .......'.
Dľ. Farkas IvÍailuéla tlg.yvédje|o It

jegyzŕilĺünyv hitęlesíľő

.Ąr i: \
J ii5\"qg.-\,'ĺS, .

' '. . 'YI.....\Ę.
Nováczki Eleollórrr
jegyzůkonyv\,ezctťj
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Kćszĺilt: 2014. okĺóbcr I6-ťĺn 10e órakoľ a Kisíe lrr !íft. (I0ĺi3 Budap+st, T-oscnci u. 2.)
helyiségében'

Tárgy: Budapest VIil., Balassa u. 3.5. sám alatti, 36)9i, es 36190 helyľajzi számťl iľlgeilan
értékesítésére ki írt l lyi l ván os pályázafu a érkezert ajanl atok éĺtékct ć'sc

Jelcn vanrlalc jelenléti ív szęńlrt

L)ľ. Gtlľcsös Mĺinika, g piil1'íÁ.7ą11,6'tó bizotÍsĺig clnöke 20l:l' októbeľ ló-án 1$}t-k.ĺ:ľ a Brrdapest Vitt..
Balassa u.3.5. sz:irn alltti.36J91,, és 36190 helyrejzi szálnú íngatlan ćlĺéhesĺtcsĺĺte kiíft nyitľlínĺłs
päIyĺzat éľtékelésí eljĺirzsát nrcgnyĺtja.
Felkeĺi Nováczlĺi Elccřtóüät a jegyzr5könyv r'ezetésóľe, valamin( Dľ. Farkas lvĺanuéla ü5yvĺíĺijetöltet
aľa, hog',, a jeg:yzökört;ĺvet ellĺć'szĺjltekor hit*lesítöként írja aIä.

ł(z ajánlatok benyłijfĺÍsiinak határideje' 2014. októbęr l6. 109c óra volt, a błn5ĺ:jtds helyľ a Kisfatu Iíft
i083 Budapest, I.osonci u. 2. alaĺÍi iľoĺlája.
A ,,Budapest V[Ii., IJaIa.ssą u' 3.5, :-záur aJaĺti ingatlan $'rtćkssítśse.' cíĺnĺi ĺyi!vńnĺ;;.ł eg-vŕ'orclulćs
pá|yáznĺi kiíľást egy személy vá-cáľolt:r nrcg pályázatot eg-Y táľsłság adoĹ1 lc az Eioniiĺaí innor,áci.l';
íiĺ;z41on1 Nonprofit Kft ísy nregállapítható, ltogy a pál;*íztatás éruényescn zánr|t le és tľedn.,énv.esen.

lxz aján|at ľŁivid. isnrertetésc:
l.) Ajánlaĺevő neve: Bionikai Innovációs K'5zpont Nonprofiĺ Kĺt
Kćpviseli: Dľ. Czi|li Máté iĺgyvczľtó
Sz".íiĺhelp: i083 Budapest, Pľáteľ u' 50/i\.
Az" ajántott Yételáľ: |2B'95].Ą7|,- FÍ + .Ą}:A

},l!udeľci.. tcltiľ..tetóben a ptilyázatéĺtéląęlő bizo*ság javasolja Budaoest JÓzsefr'árosi ŕ)nkonnän}z.at
Képviselö-testĺiletének, hogy a Budapest VilI', Ba|assa u.3.5. sám alatti,3619I, és 36190 helyrłjzi
szŕ;mťr in5atlan éĺelĺesítéĺćrc kiírt nyilr,ános pźůyázxot nyi!vánítsa éĺvélt1.esnek, és e'reĺjľrcnJ'esnek'

Tckĺĺrtcĺtel an.a, lrogy egyéb észrovć.tcl nincs, a borttńs r'ezctője a pályćaati ajánłĺlok éľtékcllésdt 20l4'
ł:ktĺ1bur. i 6-án l 0óĹórĺrkoľ |ezźľit,'

K.m-f.

ľ)ľ. Fa rkas Mąnu.Íla iigyr'ćdjelc lt
jeg1'zőkcin1'v h itelosít(.l

bontóbizottság el nö ke

Nováczki Eleonóľa
jeg1.eőkön1v\le.?-etô


