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Meghívó szeľinti napirendi
pont:

Elfogadott napirenđi
pont:

A Budapest VIII.' Bacsó Béla u. 17. szám a|atti34853 hľsz.rĺ ĺngatlan értékesítésére kĺíľt
pá|y ánat eľedményének m egállapítása
Előteľjesĺő: Kisfalu Kft., Kovács ottó igyvezetó igazgatő
A testiileti ülés időpontj a:2011. julius 21.
A hatźrozat elfogadásáho z egy szeru szótöbbség sztikséges
Az e|óteqesztést előzetesen tárgya|ta:Yźrosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság
Az előteľjesztés készítője: Papp Beľnadett referens
Az előterjesztés leíľója: Papp Beľnadett refeľens

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testĹilet 19612011. (IV. 2I.) számű hatáĺozatával elfogadta a Budapest VIII.,
Bacsó Béla u. I7. szźlm alatti 34853 hľsz-ú ingatlanľa vonatkozó páIyazati kiírást és felkéľte a
Kisfalu Kft-t a pá|yźnat lebonyolításáľa.

A páIyźzat cé|ja a Budapest VIII.' Bacsó Béla u. 17. szńm alattĺ ĺngatlan éľtékesítése a
rajta á||ő, gazdaságosan fel nem újítható épületek bontásának és az ingatlan beépítésének
kĺjtelezettségével.

A pá|yazati felhívás kozzététe|re kerĹilt a Budapest Józsefuarosi onkoľmanyzat vagyonfuő|,
valamint a veľsenyeztetés és a helyi költségvetési szervek beszerzési eljaľásĺínak szabáIyurőI
sző|ő 3712003. oru. 07.) számű önkormanyzati ľenđelet 30. $ (1) bekezdése alapján Budapest
Józsefuiíľosi onkoľmányzat Polgáľmesteri Hivatal okmanyirodáján és Ügyfélszolgźiati
osztźůyźn, Józsefulíĺos honlapjrĺn (www..iozsefraros.hu), a Kisfalu Kft. honlapjan
Gnury.tisľaluůu), a Kisfalu Kft. Bp. VIII. Losoncíu.2. sz. a|attiirodájánakhiľdetőtláblźljźn, a
Jőzsefvźros címti újságban és az Expressz című napilapban.

Apályázati felhívást senki nem vásaľolta meg, azza| kapcsolatos éľdeklődés nem volt.

Apá|yazat bontásaľól és az éľtékelésľől a Budapest Józsefuláľosi onkoľmanyzatvagyonárőI,
valamint a versenyeztetés és a helyi költségvetési szervek beszeruési eljĺĺrásanak szabá|yairő|
szó|ő 3712003. (V[.07.) szźmt önkormányzati rendelet 35. $ (3) és 37. $ (a) bekezdése
szeľint jegyzőkönyv késziilt. A37. $ (1) 1.) pontja alapján, eredményte|en az e|járźs, ha nem
érkęzett pá|y azati aj án|at.

Javasoljuk, hogy a továbbiakban a tárgyi ingatlant bérbeadás tĺtján hasznosítsa tovźhb az
onkormányzat, mivel a jelenlegi piaci helyzetben az értékesítésnek kevés az esé|ye. Az
éľtékesítésre vonatkoző pá|yázat kiírását a gazđasági és piaci folyamatok ismeretében, egy
későbbi időpontban j avasoljuk megismételni.

Fentiek a|apján kérem a Tisaelt Képviselő-testĹiletet, hogy a Budapest Józsefviĺrosi
onkoľmĺányzat vagyonfuől', a versenyeztetés és a helyi költségvetési szervek beszerzési
eljarásanak szabźiyafuől szóló 3712003. (VII. 07.) szźlmu önkoľmányzati rendelet 2. $ (3), a
14. $ (1)' és 37. $ (1) a.) pontja a|apjánmeghozni szíveskedjen.
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Határozati javasLat:

A Képviselő.testĺilet úgy dĺint, hogy a Budapest VIII., Bacsó Béla u. |7. szán alattí,34853
hľsz-ú ingatlan értékesítésére kiíľt nyilviános kétfordulós pźtlyazat érvényesen, de

eredménytelenül zaľult le, és a továbbiakban a táĺgyi ingatlant béľbeadás tltjan k'lvanja
hasznosítani.

Felelős: polgáľmester, Kisfalu Kft
Határidő: azonnaI

Budapest, 2011.július 6.

Tisztelettel:

Kovács ottĺó
igyvezetł5 igazgatő

a J egyzőt helyettesítő aljegyzó
ĺÜÍÍ JijL ĺí.

Ą
,Z)

y',


