Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Polgármestere számára
Előterjesztő: Kovács Ottó igazgatósági elnök sk.
Tárgy: Javaslat a Budapest VIII. kerület, Karácsony Sándor u. 29. szám alatti, 35463 hrsz.-ú
ingatlan pályázatának eredmény megállapítására és nyilvános kétfordulós pályázat
útján történő értékesítésére
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A döntésre az SZMSZ szerint hatáskörrel rendelkezik:

Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság
Az SZMSZ szerint véleményezi: -

Tisztelt Képviselő-testület!
I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése
Az Önkormányzat tulajdonában áll a Budapest VIII. kerület, Karácsony Sándor u. 29. szám
alatti, 35463 hrsz.-ú, 1105 m2 alapterületű, Magdolna-negyedben található ingatlan. Az
ingatlan „kivett, beépítetlen terület” besorolással szerepel az ingatlan-nyilvántartásban.
A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Tulajdonosi,
Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottsága a 340/2020. (IX. 23.)
határozatával döntött az ingatlan nyilvános pályázaton történő értékesítéséről az alábbi
feltételekkel:
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:
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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.
A pályázati felhívás a Versenyeztetési Szabályzat 11. pontjában foglaltaknak megfelelően a
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján, a
Bonyolító ügyfélfogadásra szolgáló helyiségében, 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 került megjelentetésre.
Az ajánlati biztosíték beérkezésének határideje 2020. október 26. 24:00 óra volt, a pályázatok
leadásának határidejeként 2020. október 28. 10:00 óra került meghatározásra.
A rendelkezésre álló határidőig a pályázati dokumentációt senki nem vásárolta meg, az
ajánlati biztosítékot nem fizették meg. A pályázatra ajánlat nem érkezett.
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Az ingatlan forgalmi értékének megállapítására az Avant.Immo Mérnöki és Igazságügyi
Szakértői Kft. (Bártfai László) készített értékbecslést 2019. április 2-án, amely 238.560.000,Ft + ÁFA értékben határozta meg a telek értékét.
Az ingatlanon jelenleg bérleti joggal terhelt gépkocsi-beálló helyek találhatóak, felépítményes
ingatlan nincs. 27 db gépkocsi beálló bérleti szerződés került megkötésre határozatlan időre
kedvezményes bérleti díj mellett, a bérleti díjakból a havi bevétel összesen: 58.625,- Ft +
ÁFA. A bérleti szerződések felmondási ideje 30 nap.
Az ingatlant első alkalommal a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 377/2019. (IV. 15.)
számú határozata alapján hirdették meg, második alkalommal a Tulajdonosi,
Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság 340/2020. (IX. 23.) számú
határozata alapján került meghirdetésre, a pályázat mindkét alkalommal eredménytelenül
zárult.
Az ingatlan harmadik alkalommal kerül pályázaton meghirdetésre, ezért javasoljuk az
ingatlant a forgalmi értékének 75 %-ában kiírni.
Fentiek alapján javasoljuk, hogy a pályázatot az Önkormányzat az alábbi feltételekkel
hirdesse meg:
A pályázat célja: a Budapest VIII. kerület, Karácsony Sándor utca 29. szám alatti, 35463
hrsz.-ú ingatlan elidegenítése.
A minimális vételár összege: 178.920.000,- Ft + ÁFA.
Az ajánlati biztosíték összege: 35.784.000,- Ft.
A pályázat bírálati szempontja: a legmagasabb vételár.
A pályázatot két fordulóban javasoljuk lefolytatni.
Az érvényes pályázatra vonatkozó kikötés: a pályázónak/vevőnek vállalnia kell, hogy
-

az ingatlan birtokbaadásától számított 2 éven belül jogerős építési engedélyt szerez,

-

az ingatlan birtokbaadásától számított 5 éven belül jogerős használatbavételi engedélyt
szerez,

-

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 letétbe 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.

A versenyeztetési eljárás második fordulójában az 5 legmagasabb érvényes ajánlatot benyújtó
pályázó vehet részt. Az eljárás lebonyolítására elektronikus úton kerül sor, melynek módjáról,
idejéről és egyes további feltételeiről a meghívóban kapnak tájékoztatást az érintettek.
Javasoljuk továbbá, hogy a hirdetmény a Versenyeztetési Szabályzatban foglaltak szerint
jelenjen meg, azzal, hogy a felhívás nyomtatott sajtóban, fizetős hirdetésként nem kerül
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közzétételre, de megjelentetésre kerül a www.vatera.hu és a www.ingatlan.com hirdetési
portálon.
II. A beterjesztés indoka
A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a
Képviselő-testület Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottsága a
tulajdonosi joggyakorló az 500 millió Ft-ot meg nem haladó értékű az Önkormányzat
törzsvagyonába nem tartozó vagyon tulajdonjogának átruházása esetén.
III. A döntés célja, pénzügyi hatása
A döntés célja a pályázat eredménytelenségének megállapítása és az ingatlan pályázat útján
történő értékesítésére vonatkozó döntés meghozatala, amely pénzügyi fedezetet nem igényel.
Az Önkormányzat számára pozitív pénzügyi hatás az ingatlanra vonatkozó adásvételi
szerződés aláírása, a vételár összeg megfizetése esetén várható.
IV. Jogszabályi környezet
A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdés a) alpontja
alapján az 500 millió Ft-ot meg nem haladó értékű vagyon tulajdonjogának átruházásával
kapcsolatos döntés a Képviselő-testület Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterülethasznosítási Bizottsága hatáskörébe tartozik.
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Kormányrendelet 1. §-a értelmében a
Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARSCoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány)
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása
érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A katasztrófavédelemről és 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, így a döntés meghozatalára a polgármester jogosult.
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Budapest
Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 36/2014. (XI. 06.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 7. melléklet IV. pont 4.1.1. alpontja
alapján tárgyi döntés a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság
hatáskörébe tartozik.
A versenyeztetési eljárás lebonyolításának részletes szabályaira a Képviselő-testület 45/2019.
(II.21.) számú, az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanvagyon hasznosítására,
tulajdonjogának átruházására vonatkozó versenyeztetés szabályairól szóló határozata (a
továbbiakban: Versenyeztetési Szabályzat) az irányadó.
A Versenyeztetési Szabályzat 11. pontja értelmében a nyilvános pályázati felhívást közzé kell
tenni:
a) a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján,
b) a Bonyolító ügyfélfogadásra szolgáló helyiségeiben,
c) a Józsefváros című lapban,
d) az Önkormányzat és a Bonyolító internetes honlapján,
e) az Önkormányzat és a Bonyolító rendelkezésére álló egyéb internetes hirdetési portáljain,
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f) az a) – e) pontban foglaltaktól túlmenően a Kiíró döntése szerinti más helyen, illetve
módon.
A Versenyeztetési Szabályzat 12. pontja szerint a pályázati felhívásról szóló hirdetményeket
legalább 15 napra ki kell függeszteni.
A Versenyeztetési Szabályzat 47. a) pontja alapján eredménytelen az eljárás, ha a pályázati
eljárás során nem nyújtottak be érvényes pályázatot.
A Versenyeztetési Szabályzat 97. pontja alapján az ingatlan tulajdonjogának eladására
meghirdetett pályázat esetében a minimális vételár, ha a Kiíró magasabb összegről nem dönt,
első esetben az értékbecslésben meghatározott likvid forgalmi érték 100%-a. Ha a
versenyeztetési eljárás eredménytelen, a következő pályázati kiírásban, az előzőek szerinti
forgalmi érték 90 %-át, a következő pályázatok során pedig a forgalmi érték 75 %-át kell
minimális vételárként szerepeltetni. Ha a versenyeztetési eljárás eredménytelen volt, akkor a
fentiektől eltérően a Kiíró magasabb összegről dönthet.
Fenti rendelkezések alapján javaslom az alábbi határozat elfogadását.
Mellékletek: bontási jegyzőkönyv
értékbecslés
pályázati felhívás
Határozati javaslat
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Képviselő-testületének …./2020. (XII. 03.)
számú határozata
a Budapest VIII. kerület, Karácsony Sándor u. 29. szám alatti, 35463 hrsz.-ú ingatlan
pályázatának eredmény megállapítására és nyilvános kétfordulós pályázat útján történő
értékesítésére
A képviselő-testület
1.) a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Tulajdonosi,
Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság 340/2020. (IX. 23.)
határozatával elfogadott, a Budapest VIII. kerület, Karácsony Sándor u. 29. szám alatti,
35463 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázatot érvényesnek, de eredménytelennek
nyilvánítja.
2.) hozzájárul a Budapest VIII. kerület, Karácsony Sándor utca 29. szám alatti, 35463 hrsz.-ú
ingatlan nyilvános, kétfordulós pályázat útján történő értékesítéséhez.
3.) 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: 178.920.000,- Ft + ÁFA,
b.) az ajánlati biztosíték összege: 35.784.000,- 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,
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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.
4.) 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.
5.) 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: a 4.) pont esetében 2021. január 15., az 5.) pont esetében a Versenyeztetési
Szabályzatban meghatározott határidők szerint
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
A lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjének javaslata a
közzététel módjára: a honlapon.
Budapest, 2020. november 24.
Kovács Ottó sk.
igazgatósági elnök
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