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Városgazdálkodási és Pénzüeyi Bizottság/ Embeľi Eľőforľás Bizottság javasolja a Képviselő-

testĺiletnek a? előterjesztés meg|árgya|ásźt.

Tisztelt Képviselő-testület

!

I. Tényállás és a dtintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

A

Budapest Főváľos VIII. kęrĹilet Józsefuárosi onkormányzat (a továbbiakban: onkormányzat)
VI[. kerület, Koľányi Sándor u. 14. szám alatti, 3603812hĺsz.-ű,487 m2
alapterületű és a Budapest VIII. kerület, Korányi Sándoľ u. 16. szám alatti, 36037 hĺsz.-ú.733 mz

tulajdonában áll a Budapest
alapterületű ingatlan.

Az

elmúlt hónapoktól kezdődően jelentős ingatlanpiaci fellendülés tapasztalható az építési
beruházások ÁFA-cscjkkentésének és aCSOK bevézetésénekköszönhetően. Ennek eľedményeképpen
a lakás-építésiberuházások, és ezze| párhuzamosan az üľes tęIkek iľánti kereslet is mesnövekedett
Józsefvárosban, igy indokolt az ingat|aĺok további hasznosításának átgondolása.
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Budapest VIII. kerület, Koľányi Sándoľ u. 14.
Hrsz.: 3603812
Alapterĺilet: 487 m2
Azingat|an-nyi|vtntarttls szeľint azingat|an kivett udvar és orvosi rendelo.
Epítési övezeti besorolása: L1-Vm-1.
A je|zett ovezeti ęlőírásnak az a|ábbl határéľtékekfelelnek meg:
maximális beépítésmértéke:65 %o
legnagyobb szi ntterü leti mutatój a : 4,00 rnz l m2
terepszint alaĺi beépítésmértéke:85 %
legkisebb zöldfelület mértéke:15 %o
épület legkisebb építménymagassága: 16 m
legnagyobb építménymagassága:23 m

Az

ingat|anon található egy 158 m2 alapterĺiletű, füldszintes, tetőtér beépítésesfalco típusúéptilet. Az
ingatlan jelenleg üres, hasznosítatlan. A felépítménybontása indokolt és szükséges a további
hasznosítás előtt, mivel ebben az állapotban az ingatlan lényegesen rosszabb feltételekkel
értékesíthető.Az épület bontásának költsége tervezéssel, engedélyeztetéssel eryi.ittesen: 3.707.000,- Ft
+ AFA, a Józsefiláľosi Gazdálkodási Központ Zrt.bonyo|ítási díja és a bontás műszaki ellenőrzésének
díja, a nettó bontási kĺiltség3 %o-a + AFA. A telek alapterĹiletére tekintettel az önál|ő hasznosítás
azonban nem javasolt, a szomszédos Budapest VIII. kerület, Koľányi Sándor u. 16. szám a|aÍti
ingatlannal töľténő együttes elidegenítése vélhetően kedvezőbb feltételeket teremt az ingat|an
éltékesítéseesetén.

Budapest VIII. keľtĺlet, Koľányi Sándoľ u. 16.
řksz.: 36037
Alaptertilet: 733 m"
Az ingat|an- nyi lvántartás szerint az ingat|an kivett l akóh áz udv ar .
Epítésiövezeti besorolása: L1 -VIII- l.
A je|zett övezeti előírásnak az a|źtbbíhatárértékęk felelnek meg:
maximális beépítésmértéke: 65 %o
legnagyobb szinttertileti mutatoj a: 4,00 m2 I mz
terepszint alatti beépítésméľtéke:85 %
legkisebb zoldfelület mértéke:7 5 %o
épület legkisebb építménymagassága: 16 m
legnagyobb építménymagassága: f3 m

A

Korányi Sándor u. 16. szám a|atti ingatlan 100 %-ban önkormányzati tulajdonú lakóépület,
amelyben 2 db üres nem lakás cé|jára szolgáló helyiség, valamint 8 db lakás van. A 8 db lakásból4 db
lakásban bérlők laknak. AYźlrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a f63lf0I6' (III. 2f .), f64lf016.
(III' 22.),265lf0I6, (III.2f .), valamint a287lf016. (nI.29.) szźműhatározataival döntött a bérlőkkel
fennálló bérleti jogviszonyok k<jzos megegyezéssel tĺirténőmegszüntetéséről másik lakás béľbeadása
mellett, mely döntések taľtalmazzák a kikoltöztetések és az újonnan bérbeadandó lakások felújÍtási
költségeit is. A Budapest VIil. keľület, Korányi Sándor u. 16. szźtm alatti ingatlanra vonatkozóan
érvényesbontási engedély van) a bontási munkálatok megkezdésére az ingat|an kitiľítésétkövetően
van lehętoség, Az épiilet bontásának kĺiltsége:11.000.000,- Ft + AFA' a Józsefuárosi Gazdálkodási
Központ Zrt' bonyo|ítási díja és a bontás műszaki ellenőrzésének díja, a nettó bontási költség 3 Yo-a +
AFA. A felépítményelbontását követően az i.ires telek elidegenítése célszenĺ.Csakúgy, mint a fentebb
leíľtKorányi Sándor u. |4. szám alatti telek esetében, ennél a teleknél sem indoko|t _ az alapteľtilet
mérete miatt - az oná||ő hasznosítás. A két hivatkozott szomszédos telek esetében célszertĺ
telekegyesítést végľehajtani, melynek eredményeképpen egy jobb beépíthetoségimutatóval rendelkező

ingatlan jön létre, ami kedvezőbb piaci lehetőségeket teremt az éľtékesítés
szempontjából. A
telekegyesítés költsége várhatóan 250.000,- Ft + AFA, me|y tarta|mazza a tervezői és geodéta díjat,
valamint a szĹikséges hatósági eljárási díjakat is.
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A

fentiek alapján javasoljuk, hogy a Tisztelt Képviselő-testület hagyja jővá a Budapest VIII. kerÍilet,
Koľányi Sándoľ u. 14. szám alatti ingatlanon található felépítményelbontásának engedélyeztetésétés
bonyolítását és a bontás műszaki ellenőrzését,a Budapest VIII. kerület, Korányi Sándor u. i6. szám
alatti ingatlan elbontásának bonyolítáSát és a bontás műszaki ellenőrzését, majd ezt követően a
Budapest VIII. kertilet, Korányi Sándor u. 14. és Budapest VIII. kerület, Korányi Sándor l. 76. szám
alatti ingatlanok telekegyesítését,illetve a telkek egyesítésétkövetően az ingat|anľa vonatkozó
el

idegen ítési pá|y ázat el őkészítését.

II. A beteľjesztés indoka

Az

épületek bontásával, a telekingatlanok egyesítésévelés az ingat|anok elidegenítésérevonatkozó

pá|yázat előkészítésévelkapcsolatos dontés meghozata|ára a Képviselő-testi.ilet jogosult.

III. A dłintéscélja' pénziigyi hatása

A

telek jövőbeli éľtékesítésével
- melyhez szükséges előtte az épületek bontasa és az üres telkek
egyesítése - az onkorm ányzat azon elvarásait teljesíti' hogy a kerületben talá|hatő üľes te|ek beépítésre
keľüljenek, a kerület arcu|ata, megítélésejavuljon. Amennyiben az ingatlanok értékesítése
megtöľténik, azza| az Onkormányzat bevételľe tesz szert. Az éľtékesítés
az Onkormányzat 2016. évi
koltségvetésétkedvezően befolyásolja. A Koľányi Sándor utca 16. szám a|atti ingatlan bontására,
kiürítésérea feďezet a 11602 címen biztosított, a Korányi Sándor utca 14. szám alatti ingatlan bontási
költségeire és a telekegyesítésére, 5.166,6 e Ft-ľa a fedezet a II60f címen belüli átcsopoľtosítással, a
Korányi Sándor u. 16. szám alatti bontása és kiürítésee|őirtnyzatľól biztosítható.

fV. Jogszabá|yi kiirnyezet ismeľtetése

A

Budapest Józsefuáľosi onkoľmányzat vagyonáról

és a vagyon feletti tulajdonosi

jogok

gyakorlásáról szóló 66l20lf . (XII. l3.) önkormányzati rendelet 16. $ ab) pontja a|apjtln a 100 millió Ft
feletti forgalmi értékĺĺ
Vagyon hasznosítasával kapcsolatos döntés a Képviselő-testtilet hatáskörébe
1'artozik.

A

Magyaroľszág helyi önkormányzatairól szó|ő f0I1. évi CLXxXx. torvény (a továbbiakban:
MötV.) 107. $ alapján ,,A helyi onkoľmányzatot - törvényben meghatétrozoIt eltérésekkel- megilletik
mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, terhelik. A
tulajdonost megillető jogok gyakorlásárő| a képviselő-testtilet rendelkezik.''

M<iw. 13. $ (l) bekezdése a|apján uA helyi közügyek, valamint
kozfeladatok kĺjrében ęllátandó helyi önkormźtnyzati feladatok ktilönösen:

Az

a

helyben biztosítható
1. teleptilésfejlesztés'

településrendezés,, .

Az Mötv. 23. $ (5)

bekezdése a|apján

teleptilésren dezés, településfej lesztés''.

,,A kerületi önkoľmányzat feladata különösen:

5. helyi

Fentiek a|apjźln kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az ingatlanok bontásáľa, a telkek
egyesítéséreés étékesítésrevaló előkészítésévelkapcsolatos döntéseit meghozni szíveskedjen.

HłrÁnozATI JAvAsLÁ.T
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6.(.. . .) számú Képviselő-testĺileti határ ozat

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1.)

a) a Budapest VIII. kertilet, Korányi Sándor u. 14. szźtm alatti, 36038/2hrsz.-tl ingatlanon lévő
158 m' alapterületrĺ, füldszintes, tetőtér beépítésesfalco típusúépületet lebontja annak
érdekében,hogy az ingatlant üres telekként értékesítse.
b) az a) pontban foglaltakľa 5.766,6 e Ft-ot biztosít, ezért a 11602 címen belül _ ĺjnkéntvállalt
feladat - az épületbontás Korányi Sándor u. 16. kiürítéssel egytitt dologi e|őirányzatrő1l 5.766,6
e Ft-ot átcsoportosít a Koľányi Sándor u. 74. szám alatti épület bontása, telekegyesítése dologi
e|őirźnvzatźra.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagsĺongazdtikodásiigazgatőja

Határidő:20|6. ápri|is

7 .
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2.) megbizza a Jőzseťvttrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a Budapest VIII. kerület, Koľányi Sándor u.
14. sztlm a|atti ingatlanon á|Iő épület bontásához szükséges engedélyeztetés, a bontás
lebonyo|ításával, valamint a bontás műszaki ellenőľi feladatainak ellátásával, i|letve a Budapest
VIII. keľület' Korányi Sándor u. l6. szám alatti épület bontás lebonyolításával, valamint a bontás
műszaki ellenőri feladatainak e||źttásáva|. A Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. a fe|adatok
e|Iźltása esetén ingatlanonként a nettó bontási költség 3 oÁ-a +

AFA

megbízási díjra jogosult.

Felelos: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdźikodási igazgatőja
Határidő: 2016. źtpri|is 7 .

3.) felkéri a polgármestert' hogy az 1.) pontban foglaltakat a2076. évi költségvetés módosításáná|
vegye firyelembe.
Felelős: polgármester
Hatáľidő: a f}I 6. évi költségvetés következő módosítása.

4.) hozzájárul a Budapest VIII. kerĺilet' Korányi Sándor u. 14. és a Budapest VIII. kerület, Korányi
Sándor u. 16. szám alatti ingatlanok telekegyesítéséhez.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2016' źlpri|is 7.

5.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t,hogy a Budapest VIII. kerület, Korányi Sándor
u. 14. szám a|atti és a Budapest VIII. kerület, Korányi Sándor u' 16. szám a|atti ingatlanok
egyesítése éľdekébena szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2076. ápri|is 7 .

6.) felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ ZÍt'-t, hogy a 4. pontban meghatározott
telekegyesítést kovetően az értékesítésľevonatkozó pá|yázati felhívást terjessze a Képviselőtestület elé jóváhagyás végett.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt'vagyongazdáńkodásiigazgatőja
Határidő : a tel ekegyes ítéstkövető következő képviselő-testtileti ĺilés

7.) a hatźrozat 2. pontja a|apján elfogadja a Jőzsefvźtrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-ve| kĺjtendő
megbizási szerződést az e|óterjesztés mellékletét képezó tartalommal és felkéri a polgármesteľt
annak a|áirźsára.

Felelős: polgármester
Határidő: f0I6. május 9.

A dłintésvégrehajtásátvégző szervezeti egység: Józsefuárosi GazdálkodásiKozpontZrt.
A lakosság széles körét érintő döntések eseténjavas|ataakozzététe|mődjára.
nem indokolt

Budapest, 2016. trprilis

hirdetőtáblán

1,.

honlapon

ł1rQł*",{Ą4.
dr. Pesti Ivett
igazgatősźtg elnĺjke

Törvényességi ellenőrzés:

Danada-Rimán Edina
jegyző
nevében és megbízásából:

aljegyzo

,h/

Megbízási szeľződés
amely létľejött egyrészrő| a

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefváľosi Önkoľmányzat (székhely: 1082 Budapest, Baľoss u.
63-67., adószám: 15735715.2-42, tórzsszám: 735715, bankszámlaszám: 10403387-0002857000000000' statisztikai szám: |5,1357I5-841I-3f7-0I, képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester), a
további akban : onkormá nv zat.

másrészrol a

Józsefváľosi Gazdálkodási Kłizpont Zrt. (székhely: 1082 Budapest, Baross u, 63-67., adőszám:
25f92499-2-42, cégsegyzékszám: 0l-10-048457,bankszámlaszttm: K&H Bank: 10403387-0002885900000006' képviseli: dr. Pesti IveÍtigazgatósági elnok) atovábbiakban JGK
(együttesen

:

Felek) között

az alábbiak szerint:
I.

Előzmények
Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testtiletének 6612016. (XII.13.)

onkormányzati ľendelet 3. melléklet 1. pontja szerint: ,Ąz önkormónyzati ingatlan vagyonnal való
gazdólkodas tekintetében, ideéľtvehasznosításóhoz vagy értékesítéséhezszükséges bórmilyen
versenyeztetési eĺjóras lebonyolítasát, az őrzéséről, üzemeltetéséről való gondoskodást, a beruhózási,
felújításifeladatok ellátását, értékesítésének,hasznosításának lebonyolítását (küIönosen az
értékbecslést,a versenyeztetésben, döntés előkészítésben és szerződéskotésben való kozremtÍködést),
míjszaki szaktanácsadás és múszaki ellenőrzést a szerződésben megjelolt vagyon elemek tekintetében:
z s efv ár o s i Gazdólkodós i Közp ont Zrt.,,

Jó

Az onkormźnyzat Képviselő-testülete dontött aľról, hogy a Budapest VIII. kerület, Korányi Sándor
u. 14. (hrsz.36038ĺ2) szám alatti épület bontási terveit elkészíti, és Korányi Sándoľ u. 16. (hľsz'
36037) szám alatti épületeket kiüríti, valamint az épu|et bontási terveit elkészíti.

Felek fentiekre tekintettel az a|ttbbi szerződést kötik.

il.

l. Felek kijelentik, hogy jelen szeľződés
zatmegbizza a JGK-t
"ffiT;ä:lffi;
i. a Budapest VI[. kerület, Koľányi Sándor u' |4' szám a|atÍi épület bontási
ii.
iii.

teľveinek

elkészítésével,a bontás műszaki ellenőľi feladatainak e||átásával kapcsolatos, továbbá
a Korányi Sandor u. 16' szám a|atti épület kiürítésével,valamint a bontás mrĺszaki ellenőri
feladatainak ellátásával kapcsolatos, valamint
a Budapest VIII. kerület, Korányi Sándor u. 14. és Korányi Sándoľ u. 16. szám alatti ingatlanok
telekegyesítésévelkapcsolatos

valamennyi fe|adat elvégzésével.

2. Felek rogzitik, hogy jelen szerződés kizárő|ag a II.1. pontban meghatározott feladatra, il|etve az
azza| osszefüggésben esetlegesen felmerülő beszerzésekre terjed ki.

3. Az onkoľmányzat ezenne| feljogosítja a JGK.t, hogy a teljesítés során teljesítési segédet vegyen
igénybe.
e||átására a JGK a Korányi Sándoľ u. 14. szám a|aÍĺi
ingat|an esetében a nettó bontási költség 3Yo-a+ Áfa, a Korányi Sándor u. 16. szám alatti ingatlan
esetében a nettó bontási költség 3 %o-a + Afa, díjazásban részesül. A JGK ingatlanonként egy
végszämlabenyújtásáľa jogosult, amelyet az onkormányzat a te|jesitésigazolást követő 30 napon

4. Jelen szerződés II.1. pontja szerinti feladat

belül egyenlít ki.

jogosult.

5'

Az onkormányzat

részérő|teljesítésigazo|ásra dr' Kocsis Máté polgámester

Felek megáIlapodnak abban, hogy jognyi|atkozataikat csak írásban, az áNéte| helyét és idejét igazo|ő
módon tehetik meg érvényesen.
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6. Jognyilatkozat tételérejogosultak az alábbi személyek vagy az általuk teljes bizonyító eĘű
magánokiratban

agy közokiratban meghatalmazott személyek;
részérő|:

v

a. onkormányzat

i'

név:
beosztás:

ii.

iii'

b. JGK

i.
ii.
iii.

elérhetőség

részérő|:
név:

beosaás:
eléľhetőség:

7. Írásbeli közlésnek minősül:

a. tértivevényes vagy ajánlott levél,
b. a|áírtfe|jegyzés vagy jegyzőkönyv,
c. a fenti személyek, illetve meghatalmazottjaik

címéľekiildött, és sikertelen kézbesítési

jelentéssel nem érintett e.mail'

d. a

fenti személyek, illetve meghatalmazottjaik faxszämźtra ktildött, és sikerte|en

8. Jelen szeľzodést a

A JGK

9.

adási

elentéssel nem érintett telefaxüzenet.

j

fel'e|

Felek 2016. októbeľ 31. napjáig kötik.

az źitalra, illetve teljesítésisegéde tůtalrtett intézkedések, illewe mulasztások valamennyi

ogkövetkezményeiét'
l0.Felek kijelentik, hogy jelen szeľződésből eredő jogaikat és kotelezettségeiket jóhiszeműen - az
szerződés céljának megfelelően _ gyakoľolják és magatartásukkal folyamatosan elősegítik a
hátrányos

j

szerződés telj esedésbe menését.

1l.Felek megállapodnak abban' hogy amennyiben je|en szerződés bármely rendelkezése kógens
jogszabályba ütközne, akkor a jogsérto ľendelkezés helyébe _ minden további jogcselekmény, így
különösen

éľvényűjogszabtúyi ľendelkezés lép.

a megállapodás módosítása nélkül - a kötelező

III.

A JGKvállalja
l.

A JGK

je|en szerződés szerinti feladatai ellátása során az onkormányzat éľdekeite|őtéľbe
he|yen,e, avonatkozőjogszabályok, valamint jelen szeľzodésben foglaltaknak megfele|ően jár el.

IV.

Az onkoľm ányzait vállalj a
ĺl.

Az

Önkoľmányzat gondoskodik arľól, hogy

osszehan go tan
1

v

a

szerzodés tárgyában érintett szervezetek

égezzéka j elen szeľződésben vállalt kotel ezettségeiket.

Az

Önkormányzat á|ta| a Budapest Főváros VIII. kerület Jőzsefvárosi Polgármesteri Hivatal
Gazdá|kodási Ügyosĺálya a kapcsolattartásľa kijelölt szervezeti egység, amely gondoskodik az
esetlegesen szükséges előterjesztések előkészítéséről,az adatok és információk beszerzéséről,
továbbításáról, a|ka|mazźsátó|, és kooľdináIja a dokumentumok a|áirásához, hitelesítéséhez
szükséges ügymenetet'

3. Amennyiben jelen szerződésben foglaltakhoz az Önkormźnyzat bármilyen jellegĺĺnyi|atkozata,
döntése szükséges, ,űgy az Önkoľmányzat SZMSZ-ében és a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ben
meghatározottak szerint haladéktalanul, és soron kívtil intézkedik.

v.
Záľő rendelkezések

l.

Jelen szerződést a Felek a II.8. pont időtartamig kötik.
2, Je\en szerzodés módosítása kizárőlrag írásban, a Felek kozös megegyezéséveltörténhet.
3. Jelen szerzodést bármelyik Fél indokolás nélktil a másik fé|hez cimzett előzetes írásbeli nyilatkozat
a|apján 15 napos határidovel felmondhatja.
4. A Felek megállapodnak abban, hogy a megállapodásból eľedő esetleges jogvitáikat elsősoľban
békésúton' elozetesen egyeztetéssel oldják meg.

,

I
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5. A Felek kijelentik, lrogy a

megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári
szóló f013 . évi V. törvény rendelkezés ei az irányadők.
6. Jelen szerzodés azazta|áiró és ellenjegyző utolsó Fé|a|áirásával és ellenjegyzéséve| lép hatályba.
7. Jelen szerződést a Felek képviselői elolvasás és értelmezésután, mint akaratukkal megegyezőt
Törvénykönyvľől

he|yben hagyóan négy péIdányban irják a|á.

8. Jelen szerződést a Budapest Főváros VIII. keľtilet Józsefuárosi ÖnkormányzatKépviselő-testtilete a
. .

.'

. .

.

l 20

1

6, (IV.

0 7.

) számú határ ozatáv a| hagyta j őv á.

Kelt: Budapest, 2016. április .......

Budapest Főváros VIII. keľület

Józsefuáľosi onkormánvzat
képviseletében
dľ. Kocsis Máté

Jó zs efu áľo

s

i

G

azdá|ko dási Ko zp ont Zrt'

képviseletében
dr. Pesti Ivett
igazgatősági elnök

polgármesteľ

Fedezet:

.... Budapest,2076.

Pénzügyileg ellenj egyzem:

Páris Gyuláné
p

énzü gy

i ugy o sztá|yv ezeto

Jogi szempontból ellenj e gyzemi
Danada-Rimán Edina
jegyzo
nevében és megbízásából

dr' Mészár Erika
aljegyzo
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