
340/2020. (IX.23.) 

 

Javaslat a Budapest VIII. kerület, Karácsony Sándor u. 29. szám alatti, 35463 hrsz.-

ú ingatlan nyilvános, kétfordulós pályázat útján történő értékesítésére 
 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 

Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságának  

340/2020. (IX.23.) számú határozata  

(8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

(Tematikai blokkban történt a szavazás.) 

 

a Budapest VIII., Karácsony S. u. 29. számú telek értékesítésre kiírandó kétfordulós 

pályázatról 

 

A Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy 

 

1.) hozzájárul a Budapest VIII. kerület, Karácsony Sándor utca 29. szám alatti, 35463 hrsz.-ú 

ingatlan nyilvános, kétfordulós pályázat útján történő értékesítéséhez. 

 

2.) elfogadja a határozat mellékletét képező, a Budapest VIII. kerület, Karácsony Sándor utca 

29. szám alatti, 35463 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázati felhívást az 

alábbi feltételekkel: 

a.) a minimális vételár: 214.704.000,- Ft + ÁFA, 

b.) az ajánlati biztosíték összege: 42.940.800,- Ft 

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

d.) a pályázónak/vevőnek vállalnia kell, hogy 

da.) a telekingatlan birtokbaadásától számított 2 éven belül jogerős építési engedélyt 

szerez, 

db.) a telekingatlan birtokbaadásától számított 5 éven belül jogerős használatbavételi 

engedélyt szerez, 

dc.) a jogerős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén 

a kötbér összege a késedelembe esés napjától számítottan a 60 napra összesen 

15.000.000,- Ft; a jogerős használatbavételi engedély megszerzésének 60 napot 

meghaladó késedelme esetén a kötbér összege a késedelembe esés napjától 

számítottan a 60 napra összesen 7.500.000,- Ft, amely kötelezettségek banki 

garanciaszerződés megkötésével vagy közjegyzői bizalmi őrzésbe helyezés útján 

(együttesen: garanciaszerződés) biztosítandók. A garanciaszerződésben foglaltak 

60 napnál kevesebb késedelem esetén időarányosan érvényesíthetők. Az előzőeken 

túl, 61 napot meghaladó késedelem esetén, vevő a késedelmes teljesítésre tekintettel 

további 30.000,- Ft/nap kötbér megfizetésére köteles a szerződésszerű teljesítésig. 

 

3.) a pályázati felhívást a Képviselő-testület 45/2019. (II.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 és a Bonyolító 

honlapján, továbbá az Önkormányzat és a Bonyolító számára elérhető költségmentes 

hirdetési felületeken, egyéb rendelkezésre álló internetes hirdetési portálokon kell 

közzétenni. 

 



4.) felkéri a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró Józsefvárosi 

Gazdálkodási Központ Zrt.-t a versenyeztetési eljárás lebonyolítására és arra, hogy a 

pályázat eredményére vonatkozó javaslatát terjessze a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási 

és Közterület-hasznosítási Bizottság elé.  
 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 

Határidő: az 1.) – 2.) pont esetében 2020. szeptember 23., a 3.) pont esetében 2020. október 31., 

a 4.) pont esetében 2020. december 15. 

 

 


