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Előteľj esĺő : Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
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ELOTERJESZTES To\ĺ
a Y árosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 20 1 6. augus frls 29 -ei ülésére

Tárgyz Javĺslat a Budapest Józsefváľosi onkoľmányzat tulajdonában álló Bérkocsis u.32. szám a|att
található telek értékesítésének tárgyá.ňan kiírt páiyízat éľvénytelenségének és

eredménytelenségének megĺíllapítás áľa

Előteťesztő Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt,, ĺ-arkas ors vagyongazdálkodási igazgatő
Készítette : Dr av ętz Réka referens
A napiľendet nyilvános ülésen kelltĺárgyalni
A dönté s elfo gadásáh o z e gy szer u szav azattobbsé g szüksé ge s

Melléklet: bontási jegyzők<inyv

Tisztelt Y źrosgazdźllkodási és Pénziigyi Bizottság!

I. Tényállás és a diintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése 
,

A Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuárosi Önkoľmányzat (atovábbiakban: onkormányzat) tulajdonában

ál1 a Budapest VilI. kertilet, Bérkocsis u. 32. szźlm alatti, 3479I hrsz.-ú, 773 tÝ alapteriiletű, a Csamok
negyedben található telekingatlan ' Azlngat|antjelenleg azonkormáĺyzat gépkocsĹbeállóként üzemelteti.

A Képviselő-testtilet a 76ĺ2016. (IV.07.) számű határozatźbaĺ úgy dontött, hogy az ingat|ant értékesíti

125'000.000,- Ft + AFA minimális vételár megjelölése mellett.

A versenyeztętési eljarással párhuzamosaĺ szabźiýalansági eljárás került ęlĺendelésre az elidegenítés

valamermyi kcirülményének kivizsgáIása cé|jáből, tekintettel aľra, hogy vezetoi észlelés a|apjźn megállapítást
nyeľt, hogy a páIyźnat adatai a www'ingatlan.com portálon Lebonyolító által nem kerültek meghiľdetésľe.

Ezeĺ e|jttás 20 1 6. augus ztus 22. napjával |ezttruIt, A vizsgá|őbizottság megźi|apitásai értelméb en a pá|yázati

dokumentáció nyilvanosságľa hozata|i kötelezettségének részbeni elmaradásához főként munkavállalói
mulasztásra visszavezethető magatartás vezetett. A vizsgźiőbizottstry megfogalmazott javaslataiľa

figyelemmel a Társaság megtette a szükséges intézkedéseket a szabá|ytalansági eljárás soľán érintett ingatlan
éľtékesítési fe\adate||átźts során szükséges adminisztrációs ügyintézésbeli garanciźłkkiépítésére.

Apźt|yázatihatáľidőn belül a dokumentációt senki nem vásároĺta meg, igy aján|at benyrĺjtására sem kerlilt sor

(melléktet).

Fentiek a|apjźnjavasoljuk, hogy a Bizottság a lefolytatott eljárást nýlvánítsa érvénýelennek és egyúttal

eredményteleĺnek'

Javasoljuk tovźbbá a soľon következő képviselő-testtileti ülésľe a Budapest VIII. kerület' Bérkocsis u. 32.

szám a|atti, 3479I he|yrajzi számll, 773 Ín2 alapterületiĺ telek éľtékesítésére vonatkozó előterjesztés

elkészítését.

II. A beteľjesztés indoka

A kéľelemmel kapcsolatos döntés meghozatalćra a Képviselő-testtilęt 7612016. (IV.07.) száműhatározatźnak
4.) pontja a|apjáĺa Tisztelt Bizottság jogosult.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A döntés cé|ja apá|yźnat érvénýelenségének és eredménýelenségének megállapítása'

A dĺintésnek pénnlgyi hatása, hogy nem folyik be a tervezett bevétel.

fV. Jogszabályi ktiľnyezet

A Bizottság hatásköre a Magyarországhelyi önÍ<ormányzataíróI szőIő 201ri' évi CLXXXD(' tĺirvény 41. $ (3)

bekezdésén és a Képviselő.testület 76120|6. GV.07.) számuhatźtrozatźnak 4.) pontjan alapul.



Kéremazalábbihatározat javaslatelfogadását.

Határozrtijavas|at

év .. '....hó ' '. ''nap számű Városgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági hatźrozat:

AVárosgazdálkodásiésPénzĹigyiBizottságúgydönt,hogy

1.) a Budapest VIII. kerület, Bérkocsis ll'' 3f . szám alatti, 34797 he|yrajzi számu, 773 mf alapterĺilettĺ telek
értékesítésére kiírt pályázatot érvénýelennek és egyríttal eredménýelennek nyilvánítja.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatoja

Határidő: 201 6. augus ztus f9'

2.) felkéri a Józsefuárosí Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy a Soron következő képviselő-testületi ülésre a

Budapest VIII. kerület, Bérkocsis v 32, szám alatti, 3479I he|yĺajzi számu, 773 rÍŕ alapteľületű telek

éľtékes íteséľe vonatkozó el őterj esĺést készítse el.

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja

Hatáľidő: a Képviselő-testület soron következo ülése

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási t Zrt.

A lakosság széles köľét érintő döntések esetén az előterjesztés
a honlapon

Budapest, 20 I 6. auguszttls 26.
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Jegyzőkönyv
a Budapest VI[., Bérkocsis u.32. szám a|attí,3497I hľsz-ú' telekingatlan eliđegenítésére kiírt

pá|y ázat, ajariat bontási e|jáĺ ásár iłI

Jelen vannak:
Czuppon Zsolt mb. irodav ezetó, |ev ezeto
dr. Lóránth József, jogi képviselő
Drav etz Réka j e gyzőkönyv hitelesítő

Helyszín: a Jőzsefvttosi Gazdálkodási Központ Zrt. 1083 Budapest, Losonci u.2. szám a|atti,
emeleti tźrgyalőja.

Időpont: 20l6.május 26. csütĺjľtök, 10 óra 05 perc

Czuppon Zsolt elmondja, hogy a Képviselő-testület határozata a|apján,páIyázatkeľült kiíľásra
a Budapest VIII., Bérkocsis u,32. szám a\atti,3497I hĺsz-ú telekingatlan elidegenítésére' A
pźiyázatífelhívás 20|6. április 16. és május 25,kozött keľült kifiiggesztésľe Budapest Főváros
VIII. kerületJőzsefvárosi Polgáľmesteľi Hivatalhirdetőtáb|áján, a Lebonyolító tigyfélfogadásľa
szo\gáIő helyiségében, a Jőzsefuaros címtĺ helyi lapban, az onkormźnyzat és a Lebonyolító
honlapján, továbbá az onkormźnyzat és a Lebonyolító számáta eléľhető költségmentes
hiľdetési felĹileteken, egyéb ľendelkezésre á1ló internetes hirdetési portálokon.

Az ajáĺllati biztosíték beérkezésének hataĺideje 2016, május 25. szerda, 24 őra volt' A
rendelkezésre álló hatĺíriđőig a pálryázati dokumentációt senki nem vásarolta meg, ajtnlati
biztosíték nemérkezett a Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt.bankszámlájára. Apá|yázati
felhívásra aján|at benyújtásara nem keľült soľ.

A pá|ytzat bontást Czuppon Zso|t2016' május 26. csütörtökön 10 óra 10 perckor lezárta,
pályazat értékeléséľe a későbbiekben keľĹil sor.

p tĺ|y tzatb ontó bizottság e lnöke
Józs efu áľos i GazdĄ|ýódás i Közpo nt Zrt./t
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