BUDAPEST FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
PIKÓ ANDRÁS
POLGÁRMESTER

•4../2020. (V. 13.) számú határozat
helyrajzi számú
a Budapest VIII. kerület, Tavaszmező utca aszám alatti,
raktárhelyiség elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása
POLGÁRMESTERI DÖNTÉS
A koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) és (3) bekezdése értelmében,
valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet I. §-a értelmében az
élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
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 CLXXXIX.
törvény 59. § (3) bekezdésén, valamint az SZMSZ 31. § (1) bekezdésén alapul.
A katasztrófavédelemről es 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.
Pikó András polgármester úgy döntök, hogy:
1.) hozzájárulok a Budapest VIII. kerület, Tavaszmező utca 111 szám alatt található, pinceszinti,
helyrajzi számú, 80 m2 alapterületű, a közös tulajdonból 96/1.000 tulajdoni
hányaddal rendelkező raktárhelyiség értékesítéséhez
tulajdonostárs részére. A
helyiség vételára 3.877.500,- Ft, a vételár egyösszegű megfizetése mellett.
2.) felkérem a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 1.) pontja szerinti eladási ajánlat
részére, valamint az adásvételi szerződés megkötésére. Az adásvételi
kiküldésére
szerződésben rögzíteni kell, hogy vevő a bejutást biztosítani köteles szükség esetén a társasházi
közös vezetékek es a társasházi fővízmérő miatt, illetve az áttört falazat helyreállítása vevő
kötelezettsége.
nem él az eladási ajánlatban foglalt határidőn belül a vétel
3.) amennyiben
lehetőségével, úgy a helyiséget a hatályos rendelkezések szerint nyílt árverésen kell elidegeníteni.
Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: az 1.) pont esetében 2020. május 13., 2.) pont esetében 2020. június 30.,
3.) pont esetében 2020. szeptember 30.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
Budapest, 2020. május ?1.>
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