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Váľosgazdátkodási és Pénzüryi Bizottság véIeméĺyezi tr
Embeľi Eľőfoľľás Bizottság véleményezi tr

Hatfu ozati jav aslat a bizottsźĘ szÁmfu a:

A Váľosgazdálkodasi és PénzĹigyi Bizottság javasolja a Képviselő.testüIetrek az
előteri esztés mestarsvalását.
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Tisztelt Képvisel&testiilet!

I. Tényátlás és a diĺntés taľtalmának ľésdetes Ísmertetése:

Az onkormźnyzattuląidonát képezi a Budapest vltr', Üllői út 58. száĺn a|atl,36338 hľsz-ú, 683 m2

alapterületií, kĺvett lakóh'ĺz, uđvar megnevezésli ingatlan, amelyre azBLtr.dU ÍIAL0ZATĺ Kft. javára

vezetékjog van bejeryezve.

A Maryaĺ Áĺam és ]Dr. Sz. Gy. M. ( v. L. .ózvegijogával teľhelten) 3/6 _ 316

aÍányu tulajdonát képezi a Budapest vltr., Üllői út 58. szám ala!t|,3634| hľsz-ú, 27I Ń alaptertiletíĺ,
tivett latońáz. udvar ro"gn".,e"é.ű ingatlan" amelyre azELM.Ű uÄĺozĺrĺ Kft. javráľa vezeĄiog
van bejeryezve

Az ingatlanok tulajdonjogrának megállapÍtÁsa |Íáú:lt per volt folyamatban, aĺneĘłnek eľedményeképpen

ajelenlegi _ fentębb említett - tularjdoni helyzet alakult ki.

A két telken egy épiĺlet helyezkedik el, amelyben 26 db lakás, és 4 db helyiség van, amelyeket a
Budapest Józsefuĺíľosi onkormányzat adott bérbe.

Az ngat|an államosítrása nem töľtént me5, az onkoľmĺányzaĹ illetve a jogelődje a Tanács az
ingatlannal tĘy járt el, mintha Il1 arnyű fulajdonosa lenne. A Maryaľ Allam és a Budapest

Józsefurárosi onkormĺáĺryzat felpereset a tulajdonjog rendezesét kértét Dr. Sz. Gy. és a
Kincstĺáľi Varyoni Igazgatőság alpeľeselkel szemben. A per I. és tr. fokon zajlott és a Főváľosi
Ité|ótźb|a7.Pf.21.585ĺ2003|4 számrú ítéletével ZźnJlt, ańely helyben hagrta az I. fokri Ítéletet..A
Fővárosi Bíľóság 6.P.24.872ĺ2002l6 szźtmű ítélete szerint a Bíľóság megállapítottą hogy a 36341.
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hrsz, a|atti ingatlan 3l6-od tulajdoni itletőségét az I. ĺendii felperes, Magyar Álum elbirtoklás
jogcímén megszeľezte, a további 3l6-odrész Dr. Sz . Gy . fulajdonát képezi.

Az épnlet minden szintjén ta|álhatő olyan lakás, amelynek egy része a 36338 hrsz.-ú ingatlanban'
másik része pedig a36341hrsz. alatti ingatlanban van.

A felęífonényes ingatlan elidegenítésére a Képviselő-testĺilet a 163/2015. ľr. 25.) számli Kt.
hatźrozat alapján nyilvĺános pĹllyáaati felhívást tettkouś, ami aMagyat Á[am, továbbá Dr. Sz . Gy.

l tuląjdonosüársaktészéte is megktildésre kertilt aza|átbbi feltetelełkel:

A minimális vételár: 375.000.000,. Ft.

Az aj ánÍati b izos ítek ös szege : 3 7. 5 0 0. 0 00,- Ft

Kiíró lehetővé teszi, hogy a vevő avéte|átrat

. eryösszegben,késąpénzben,vagy

- banki hitel felhasaná|źsäva|

fizesse meg az a|átbb rész|etez,ett feltételek szeľint.

A nyertes pá|yaző köteles apźĺ|yázatelbírálásáról szóló éľtesítéskézhenétęlét követó 15 munkanapon
belül adrísvéte|i e|őszęrzódést köhi. E|adő az éptilet kiürítéséľe és a végleges adásvételi szeruődés
megkötésére hatĺáridőt nem vállal.

Az adásvétę|i szermďés megkötésére a teljes éptilet kitirítést követő 5 munkanapon belül keľüI sor, a
pá|yäĺzó áital az ajĺáĺĺatban megýatározott. és az eladő áita| elfogadott fizetési mód szerint. A vételrár

- eryösszegben tö,ľténó megfizetése esetén _ a foglaló összegével csökkentett _ véte|źtrat az
adásvételi szerzódés megkötésével eryidejĺíleg eladónak megfizetni,

. banki hitel felhaszrálása esętén" az adásvéte|i sz-erződés ft.iggőben taľtĺással keriil megkötésre, a
foglaló összegével csökkentett vételrár kieryenlítésére vevőnek 90 nap áll rendelkezésére. Az eladó
a fuIajdonjog bejeryzésére vonatkoző hozzź$áruliźsáú a teljes vételrár beéľkezését követő 5
munkanapon belül adja ki vevő részéte.

Az ingatlan biľtokbaadására a teljes vételár beérkezesét kiivetó 5 munkanapon keľiil soľ.

A felhívás könététe|ére a Versenyeztetési szabá,|5ľzat l1. pontjában foglďtaknak megfelelően a
Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefvłárosi Polgámlesteđ Hivatala hirdetőĺĺbláján, a Lebonyolító
iigyfelfogad;ásra szo|gá|ő helyiségében" Józsefüráľos című helyi lapban, az onkormányzat és a
Lebonyolító honlapján, továbbá az oĺkormźnyzat és a Lebonyolítő sziĺnáĺa elérhető költségmentes
hirdetési felületeken, eryéb rendelkezésre álló inteľnetes hirdetési poľtálon kertil sor.

Az aján|attételi hatáľidö 2015. augusztus 13. volt. A pá|yázati dokumentĺĺciót senki nem vrásárolta
meg, így aján|atbenyujtására sem keriilt soľ'

Dr. i Sz. Gy.vel 2015. auguszfis 72-én tartott egyeńetésen a tulajdonostĺírs elmondta' hog5r
olyan jogszabźúyi váůtozások történtek az utóbbi időben, amelyek az erede|s szándékai szerinti
beruházíst jelentősen befolyĺásoljĄ így u eĺedeti beruházási szándékźt tljra áú kell gonđolnią a
megtértilést át kell szímo|nia. Azngat|anttovábbra is szandékában ráll megvásĺárolni.

Dľ. Sz . Gy . képviseletét ellátó dľ. Y:ator Zo|tán 2015. augusztus 27.én érkezstt levelében
arĺőItájékoztatot" hogy ĺigyfele kéri a tulajdonábaĺr álló 13 db lakás birtokĺának átĄdását tires, vagy
lakott állapotban, továbbá kéri tuląjđonjogát megrĺllapító bíľósági Ítélet keltétől a beszedett béľteti
diiak részére töľténő megfizetését a ĺehető legľövidebb időn belül.

Javasoljuk a Tisĺelt Képviselő-testtileÍlet hory a felépítményes ingatlan elidegenítésére kiÍĺ
pá|yázatot nyilvránítsa érvényesnet de eredménýelennet a további hasaosításról a későbbiekben
döntsön.

II. A beteľjesztés indoka

A kérelemmel kapcsolatos döntés meghozata|fuaaKépviselő-testĺiletjogosult tekinteüel aĺra,hogy az
ingatlan értéke meghaladja a i00 millió Ft-ot.
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m. A döntés célja, pénzĺigyi hatása

AdiintésazollkotmáĺyzatszÁmárapénziigylhatássďnincs.

rV. Jogszabályĺ ktirnyezet ismertetése
Az onkotmányzatvagyonáľól és a varyon feletti tuĺajdonosi jogok ryakorlasáľól szoló 66/20If . (y'n.
l3.) számri öĺkormányz'ati rendelet 16. $ aa.) pontja a|apján, a Képviselő-testiilet a fulajdonosi
j.gggyakorló a 100 millió Ft feletti értékľ vagyon tuląjdonjogĺának és értélĺ:hatáľtól ftiggetlenül az
onkormĺĺnyzat töľzsvagyonőtba tartazó _ elidegeníthetö - vagyon tulajdonjogának áÍľllbázźsź.ľa|
kap cso laÍos döntés me gýozata|áná|.

Fentiek alapjan kérem a Tisztelt Képviselő-testĺilet hory apźł|yźvatta| kapcsolatos döntését meghoari
szíveskedjék.

Határoz'ati javaslat

... ..,.lf0l5. (. . . .. . ) szĺmú Képviselő-testĺilet hatrározat:

A Képviselő-testiilet úgy d<int hogy

1.) a Budapest VIII., Ültoĺ rit 58. szám a|att136338 helyrajzi számú" 683 m2 ďapterületű telekingatlan
és a rajta rálló lakóépiilet.rész (továbbiakban: felęítĺnényes ingatlan) elidegenítéséľe kiíľt
nýIvános pźůyźnatot érvényesnet de eredménytelennek nyilvánítja.

Felelős: Józsefuĺáľosi Gazdrílkodási Központ Zrt.vagongaz.dálkodĺási igazgató
Határidő: 2015. szeptember l 7.

2.) felkéľi a Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt-\ hogy a későbbiek sorĺĺn teryen javaslatot a
felęínnényes ingatlan haszrosításiárą a fulajdoqjog ľendezéséľe.

Felelős: Józsefuárosi GazdálkodásiKöąontZrt.vagyongaz.dálkodási igazgató
Hatláľidő: 2015. szeptember 17.

A döntés végrehajtźsáúvégzłi szervezsti erység: Józsefvĺĺrosi GazdálkodásiKi5zpontZrt.
A lakossrág szeles körét érintő döntések esetén az e|őteqesztss előkészÍtőjének javaslata aközz:ététel
módjĺára: a honlapon

Budapest 2015. augusztus 31.
TíszteletÍel:

f;,\,,"fuW
igazgatőság elnöke

Töľvényességi ellenőľzes :

I)anada.Rĺmán Edina
iegző

nevében és meebízásából:
I l-rl

rtr{,"J{,ĺpar
-dr. MészírEľika

aljegzn

Me|lékle* pźůyázat bontrási jeryzőkönyv
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Jegyzőkönyv
a Budapest VnI., Ül1őĺ rit 58. szárn a|atĺ,36338 hrsz-ri, 683 m2 a[apterĺiIetiÍ telken
elhelyezkeđő épületľész elidegenítésére kiíľt páIyź.zat, ajěn|at bontási eljárásáróĺ

Jelen vannak:
Nováczki Eleonóra vagyonhasznosítási divíziór,ezető, levezető
Mezei Irén ľeferens, jegyzőkönyv hitelesítő
dr. ifi. Hiľsch Tamás ügyvéd' jogi képviselö. jegyzőkönyvvezetö

Helyszín: a Józsefuáľosí Gazdátkođasi Központ zrt. 1083 Budapest, losonci u,2. szźtm a|atti,
ňl dszinti ttltgyalőja.

Iđőpont:2015' augusztus 13. csütöĺtök' 10 óra l5 pero

Nováczki Eleonóľa elmondja, hogy a Képviseló-testiilet t63/2al5. (vI. 25.) számri hatělrozata
aL"pjáĺąpáilytuatkeľiilt kiíĺásľa a Buđapest vlil., Üllői út 58. szám a|attl,36338 hľsz-ri' 638
m2 aĺapteľiiletíi telken elhelyezkedő épületľész eliđegenítésére. A páł|yázati felhívás 20ĺ5.
július 15. és augusztus t2. között kertilt kifliggesztesľe a Polgármęsteľi Hivatal Szocíĺális
Iľodĺájanak hirdetőtáblĺdán, a Józsęfurírosi Gazdálkodási Kiizpont Zľt' üffiIfogadasi
helyiségeiben, megielent Józseťváros honlapján' valamint a ĺłww.kisfalg'hu honlapon,
megkĺilđesre került a Magyaľ Nemzeti Vagyonkeze|o Ztt. és Dr. S z . Gy . ľészéľe'

Az aján|ati biztosÍték beerkezes€nek hatáĺideje 2015. auguszhls Í2, szeľda f4 óra volt. A
ľęndelkezésľe álló h,atarídĺíig a pźiyźuatĺ, dokurnentációt senki nem vasaľolta mego az ajánLati
bíztosíték befizetésére nęm keľiilt soľ.

Áz épütetben tulajdonos Đľ. Sz . Gy. 2015. augusztus 12-én tartott személyes
erye'ztetésen elmondta, hogy az épťiletreszt szźndékěbaĺ áĺl megvásáľolni, de oIyan
jogszabálý változások történtek az á|ta|a megvalósítani kívant pľojekľel kapcsolatban, amely
nriatt megalapozott ajánlat tételéľe nincs jelenleg lehetősége.

A páiyázatbontást Nováczki Eleonóĺa 2015. augusztus 13. 10.20 perck ot |ezäĺt; pályázat
éľtékelésére a későbbiekben nem keriil soľ.

lonť.

'e\"ÄJ-Nováczki Eleonóra
Ievezető

'ŕ\\-.lN.{Ą--
Mezęi lrén

j egyzőkönyv hitelęsítő



Jelenléti ív
a Buđapest VIĺĺ., Üilői ťrt 58. szám alatti, 36338 hľsz-ú, 683 mz alapteľĺiletĹi telken

elhelyezkeđő épĹiletľész elidegenítésére kiíĺ pä|yźvat"2015. augusztus 13-án taľtott ajáulaĺ
bontási eljtľlásźłĺoz

Jelen vannak:

Nováczki Eleonóra

Mezęi Iľén

dľ.ifi'Hirsch Tamás

Ąl"ĺr.^-




