
Budapest Főváľos VIII. keľi'ilet Jőzsefvttosi Önkoľmanyzat Képviselő-testiiletének
Y árosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága

Előteľjesztő: Józsefuáľosi Gazdálko dási Központ Zrt, ....,s2. napirend

ELOTERJESZTES
A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 20l7. július 1O-ei üléséľe

Táľgy: Javaslat a kialakítandó Addĺktológiai Gondoző részére a 36090/0/N43 hrsz-ú üzlethetyiség
megvásáľlásáľa

Előterjesĺő: Józsefuárosi Gazdálkodási KözpontZĺÍ.., Bozsik István Péter vagyongazdálkodási igazgató
Készítette: Bozsik István Péter vagyongazdálkodási igazgatô
A napiľendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.
A döntés elfogadásáh oz egyszeru szavazattöbbség szükséges.

Tisztelt Y árosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság !

I' Tényállás és a diintés tartalmának ľészletes ismeľtetése .r+.

A Képviselő.testiilęt 58l20l7. (III'09.) szÁmű hatérozatéxal döntött _ többek között _ az Addiktológiai
Gondozó kialakításáľól. Ennek keretében sor keriilt a Budapest VIII. kerĹilet, Illés u. 36. szźtm a|attta|őihatő
önkoľmányzati helyiség źia|akitására és a me|lette taláIható lakások csatolására, így a 3. szémtl
magántulajdonú lakás megvásáľlásćĺra, és a 4. szÁmű ingatlant terhelő bérleti jogviszony megvá|tÁsźra. Az
Addiktológiai Gondozó igényes, mÍĺkÓdőképes kialakításáthoz azonban _ a Képviselő-testiilet 5812017.
(III.09') számű határozatában meghatrírozott ingatlanokon felül _ szükség van a 43. szźlmíl albetétęt képezo'
16 m2 aIapterületű helyiség megvásárlásáľa és csatolására is. 

.ź:

A 36090/0/N43 hrsz. alatti ingatlan tulajdonosa eladási ajánlatot teÍÍ,2aŰ, május 24, napján, az ingat|an
foľgalm i éľtékét, v éte|fu étt 7. 0 0 0. 0 0 0 -Ft-ban határ ozta m eg.
Bárťfai Lász|ó ingatlanfoľgalmi igazság1lgyi sz:'kértő 2017. május 19. napjátn kelt ingatlanfoľgalmi
értékbecslése alapján azingat|an forgalmi éľtéke 7.000.000-Ft, melyet Gódor Lász|ő ff.iggetlen szakértő 2017.
j únius 28. napj án jőv áhagy ott.

Javasoljuk,hogyaBizottságjáru|jonhozzá,hogE1/1arány6tu1ajdonátképezó,azingatIan-
ný|vántaľĺísban a 36090l0ly'./43 helyrujzi számon nyilvántaľtott, természetben a Budapest VIII. keľĺilet,
Illés u. 36. Íłĺtdszĺnti 16 m2 alapterĹiletiĺ uz|et megválsárlásához, a forgalmi éľłékbęcslésben meghatározott
7.000.000'- Ft vételáron. Eladó az ajánlatáfi 2017. június 30. napjáig taľtotta fenn, ezért az e|aděsi aján|at
elfogadása helyett vételi aiźLn|at megküldése szükséges az e|adő részére.

II. A. beteľjesztés indoka

A helyiség megvásárlásával kapcsolatos döntés meghor-ata|źlra a Tisztelt Bizottság jogosult.

Itr. A diĺntés célja' pénzĺigyi hatása

A Képviselő-testiilet 58/2017, (I[.09.) számú hatfuozatának végrehajtĺísáhozł.az Addiktológiai Gondozó
kialakítasához szĺikséges a 36090/0/N43 htsz, alatti ingatlan megvásárlása.

A feladat végtehajtásźthoz szĺikséges 7.000 e Ft fedezetet a működési általános tartalékról a polgráľmester a
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkoľmányzatf077. évi költségvetésről sző|ó36/20|6' (xII.21.)
ręndelet 22. $ (l) bekezdés i) pontjában foglalt fe|hata|mazáls alapján e|őirányzat átcsopoľtosítással
biztosította'

IV. Jogszabályĺ kiiľnyezet
A Budapest Józsefuárosi Önkoľmányzatvagyonríról és a vagyon feletti tulajdonqsi jogok gyakorlásáról szóló
66/f0|2, (xil.13.) számú önkoľmányzati rendelet (a továbbiakban: Rende|et) l. $ (1) bękezdése, 4. $-a és 17'

$.a alapján a Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság jogosult a dĺjntés meghozatalétra. A Képviselő-testĺilet

ź I-ę)



és Szervei Szervezeti és Miĺködési Szabźiyzatárő| szőIó 36/f014. (XI.06.) önkoľmányzati rendelet 7.

mellékletének 1.1..3. alpontja alapján, a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság dönt önkormányzaÍi
szerző dés megkötéséről-

Fentiek a|apján kérem a Tisztelt Bizoťtságot, hogy a döntését meghozni szíveskedjen.

HATÁRoZATI JAVASLAT

. '.....ĺf0|7. (......) számű Városgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági hatáĺozat

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy

I)hozzźĄátú-|/7aráĺytttulajdonátképező,azingat|an-nyi1vántartásbana36090l0/N43. 
he|yrajzi.'ĺ.oniffiantřtott, természetben a Budapest VIII. keriitet, Illés u. 36. íiildszinti 16 m2

alapteiĺilęttĺ mtĺhely megvásáľlásźlhoz, a forgalmi értékbecslésben meghatározott 7.000.000'- Ft véteIáron,

azAddiktológiaiGondozőkla|akításacéÍjábőI.

Fęlelős: Józsefvárosi GazdáIkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 201'7' július 10.

2) felkéĺi a Jőzsefválrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 1..) pontja szeĺinti vételi ajánlat

megküldésérc és az adásvételi szeľződés megkötésére.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 201-7. jtilius 30.

A d<jntés végrehajtásátvégző szervezętiegység: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

A lakosság széles körét érintő döntések esetén aze|őterjesztés előkészítőjénekjavas|ataaközzététel módjára:

a honlapon

Budapest, 2017. jű|ius 4.

Bozsik István Péteľ
vagyongazdálkodási igazgatő

KÉszÍĺľľľe: JózsnľvÁnosl GeznĺrrooÁsl KozľoI.ľľZnr.
LrÍRľa: BozslrlsľvÁľvAoYoNcAzDÁrropÁsl |GAZGATá
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