
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testület ülése 
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Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 

Tárgy: Budapest, X. 38942/0/A/2 HRSZ-ú 
ingatlan pályáztatásának ügye 

Tisztelt Képviselő-testület! 
Tájékoztatjuk T Képviselő-testületet, hogy a Bp.X. Állomás u. 2. szám alatt található, 
38942/0/A/2 hrsz alatt felvett, önkormányzati tulajdonú, 358 ni2 területű nem lakás helyiség 
pályáztatása eredménytelenül zárult le. 
A pályáztatás során a helyiséget két országos napilapban, Népszabadságban és a Magyar 
Hírlapban - a Képviselő-testület 1118/2008.(VI.19.) határozatában megjelöltek szerint, 
52.000.000. Ft minimál vételáron - megjelentettük, illetve az önkormányzat hirdetőtáblájára is 
kifüggesztésre került. 

Erről tájékoztattuk a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottságot is, mely 
elfogadta tájékoztatásunkat, és ezzel kapcsolatos 1006/2008.(XII.16.) határozatában javasolta, 
hogy a Képviselő-testület ismételten kérje fel a Kőbányai Vagyonkezelő ZRt-ot, tárgyi 
ingatlan pályázatására, azzal, hogy a pályázati minimál ár 35 millió Ft összegre módosuljon. 

Határozati javaslatunka hivatkozott bizottsági határozat alapján szövegeztük. 

Határozati javaslat: 
A Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, 
és tudomásul veszi a Kőbányai Vagyonkezelő tájékoztatását a Bp. X. Állomás u. 2 sz 
alatti (hrsz:38942/0/A/2), önkormányzati nem lakás helyiség pályáztatásával 
kapcsolatban. 
A Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri 
továbbá a Kőbányai Vagyonkezelő ZRt-ot, hogy tárgyi ingatlan pályázatási eljárását 
ismételje meg, azzal a kikötéssel hogy a pályázati minimál ár 35 millió Ft összegre 
módosuljon. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: Fecske Károly 

Budapest, 2008. december 8. / -^ , 4, (JxJ ] 

Fecske Károly 
vezérigazgató 

Törvényességi szeThpontból látta: 
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dr. Neszteli István 
jegyző 
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42./ Napirendi pont: 
Önkormányzati lakások bérlök részére történő elidegenítése 1. 

Radvanyi Gábor: Az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján a napirendi pont 
tárgyalására zárt ülést rendel el. 

Z ár t ü l é s 

43./ Napirendi pont: 
Önkormányzati lakások bérlők részére történő elidegenítése 2. 

Radvanyi Gábor: Az Ötv. 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján a napirendi pont 
tárgyalására zárt ülést rendel el. 

Z ár t ü l é s 

44,/ Napirendi pont: 
Budapest X., 38942/0/A/2 hrsz-ú ingatlan pályáztatásának ügye ' 

IOOíí/2008. (XII. 16.) sz. Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság 
határozata 
(6 igen, egyhangú szavazattal) 
A Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság a Kőbányai Vagyonkezelő 

r, Zrl. Budapest X., Állomás u. 2. szám alatti (hrsz: 38942/0/A/2) önkormányzati 
tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség pályáztatásával kapcsolatos -
üíjiíkozlalőját tudomásul veszi. 
A B i zol l ság javasolj a a kégyj^dö^tes^letogj^ hogy ismételten kérje fel a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. a tárgyi ingatlan pályáztatására azzal, hogy a pályázati minimálár 
,<5 M l'l összegre módosuljon. 


