
BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

PIKÓ ANDRÁS 
POLGÁRMESTER 

A 31"./2021. (IV  A3 )  számú határozat 

A Budapest  VIII. kerület, Köris  u. 15.  szám alatti,  36069  hrsz.-ú ingatlan  5160/10.000  tulajdoni 
hányadának nyilvános kétfordulós pályázat útján történő értékesítése 

POLGÁRMESTERI DÖNTÉS 

A  veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló  27/2021. (1.29.) 
számú kormányrendelet  1.  § értelmében a Kormány az élet- is vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 
megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) 
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében 
Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A  Képviselő-testület hatásköre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXOEOCIX. törvény 
41.§ (3)  bekezdésén alapul. 
A  katasztrófavédelemről is a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011.  évi CXXVIII. 
törvény  46.  §  (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat 
képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. 

E rendelkezések alapján a Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét 
gyakorolva Pikó  Andras  polgármester az alábbi döntéseket hozom: 

1.)  hozzájárulok a  Budapest  VIII. kerület, Kőris utca  15.  szám alatti,  5160/10.000  tulajdoni hányadú,  36069 
hrsz.-ú ingatlan nyilvános, kétfordulós pályázat útján történő értékesítéséhez. 

2.)  elfogadom a határozat mellékletét képező, a  Budapest  VIII. kerület, Kőris utca  15.  szám alatti,  36069  hrsz.-
ú ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázati felhívást az alábbi feltételekkel: 

a.) a minimális vételár:  106.970.000,- Ft, 

b.) a pályázat bírálati szempontja: a legmagasabb megajánlott vételár, 

c.) az ajánlati biztosíték ősszege  21.394.000,- Ft 

a vitelár előleg összege:  23.150.000,- Ft 

d.) a nyertes pályázóval a vételár előleg (amelybe bele számít az ajánlati biztosíték összege, a 
vételárelőleg  10  %-a foglalónak minősül) összegének megfizetését követően adásvételi 
előszerződést köt az Önkormányzat, és amelyben az Önkormányzat vállalja, hogy az ingatlant 
az adásvételi előszerződés aláírásának napjától számítottan  12  hónap alatt kiüríti és ezt 
követően felek megkötik a végleges adásvételi szerződést. 

3.)  a pályázati felhívást a Képviselő-testület  45/2019. (11.21.)  számú határozatának (Versenyeztetési 
Szabályzat)  11.  pontjában foglaltaknak megfelelően a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján, a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (Bonyolító) 
ügyfélfogadásra szolgáló helyiségében (telephelyein), a Józsefváros című helyi lapban, az önkormányzat 
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es  a Bonyolító honlapján, továbbá az Önkormányzat  es  a Bonyolító számára elérhető költségmentes 
hirdetési felületeken, egyéb rendelkezésre álló internetes hirdetési portálokon kell közzétenni. 

4.)  felkérem a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a versenyeztetési eljárás lebonyolítására  es  arra, hogy 
a pályázat eredményére vonatkozó javaslatát terjessze a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási  es  Közterület-

 

hasznosítási Bizottság elé. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 

Határidő:  3.)  pont esetében  2021.  április  15., 4.)  pont esetében  2021.  július  31. 

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

Budapest, 2021. áp s OEP: 

Pikó András 
polgármester 
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