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Tisaelt Kepvisel<i-testtilet !

A Budapest F<iv6ros XVI. Keriilet Onkormd.nyzat SZMSZ-e lehetris6get ad siirg<iss6gi

inditvany el6te{esztdsdre. A csatolt tilrgyban megielolt el<ite{eszt6s K6pviseki-testtilet

eld viteldt siirgrissdggel azdrt ke{tik, mert Az Onkormiinyzat vagyoninak 6rt6kesit6set,

hasznosit6s6t szabiiyozb rendeletek ritdolgozrisrinak id6beli elhuz6d6sa esetlegesen

k6rokat okozhat kozvagyunkban, ezeft az ezzel kapcsolatos d<int6seket k6sedelem

n6lkiil meg kell hoznunt!

Hatirozai javaslat: Budapest F6vdros XVI. Keriilet onkormd.,nyzatinak K6pvisel6-

testiilete az El6te{esa6s Az Onkorminyzat vagyoninak 6rtekesit6s6t, hasznositdsit

szabiiyozb rendeletek iitdolgoz6sa tdrgydban benytjtott sti,rg6ss6gi indituii,nyt

napirendi pontkdnt targyalja.

(min<isitett sz6tdbbsdget igdnyel az Sz.M.Sz. 18. g (2) bekezdds t) pontja alapjr{n)

Budapes! 2017. szeptember 15
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BUDApEST rovAnos xvt. xnRtllru oNxonnrANvzlr
xEpvrsBl6.ln

Kisziilt a 2017. szeptember 20. napjdn tartando kepviseki-testiileti iilisre
Kd szite tte : Vaj do Zo I tan

T irgr z Az Onkorminyzat vagroninak 6rt6kesit6s6t,
hasznositis6t szabilyoz6 rendeletek {tdolgoz{sa

Tisztelt K6pviset&testfi let!

Az elmfrlt id<iszakban tdbb visszis ingatlan ertekesitesi iigy kertilt a kepvisel<itestiiLlet illetve
az illetekes bizottsig eli.

A teljesseg igenye nelktil ket konkr6t tigyet emelek ki:

(1) Di6sv ktios ulca 5 szam alalti in tlan bdrlii szamdra valo drtikesitise (l l0i 2016
7. I3 esztti s jogcim ndlktli b6rletet kovet6en, a hiu haszn6latdnak fel6re

ujrakotdtt szerzodes alapjin jelzett veteli sz6ndek, egy kor6bban elkesztilt - feltiinoen
alacsonyra meghat6rozott - ert6kbecsles alapjin, versenytringyalis n6lktili ertekesit6si
javaslat.

(2) Szabadfold ti ri (11758 319 hrsz-ti) telek trtdkesitlse (123,/2017 (09.05.) el6teriesztdd:
2005-ben meghat6rozott forgalmi 6rtek illetve kikiiltrisi aron, formai hib6s prilyrizat
alapjrirL kit ajrl,nlat melyek azonos naporL ugyanazon tigyved iltal ellenjegyzett
meghatalmazris birtok6ban indulnak, azonban mivel az egyik visszalep a licitt<il, igy
pitlyiuati eljaris alapjin, lenyegeben kikiiltisi irra vonatkozo ert6kesitesi javaslat.

A ket konkret tigy kozos jellemz6je - azon ttl, hogy mindkett6 rendkiviili kepvisel<itestilleti
tilesre, teh6t rovidebb kihild6si id6vel, keriilt el6terjesa6sre- hogy a kdpvisel6testiilet v6gtil
(ldnyegeben egyhangtan) leszavaaa az eredeti ertekesitesi javaslatot, azaz politikai oldaltol
fiiggetlentil tulajdonkeppen konszenzusos dont6skent nem tamogattuk az eloterjesztdst.

Nem engedhet6 meg, hogy Onkormdnyzatunk miikodes6ben - kiilonosen az
ingatlandrtdkesitesek kapcsin - birmilyen agg6lyoss6g teret kapjon. A j6hiszemiiseget
feltdtelezve is, meg kell sziintetni, hogy inform6ci6hi6ny, rossz adatkezelesi gyakorlatok
6rt6kbecslesi problemik, ingatlangazd6lkodisi tervezesi hiinyossigolg el6v6s6rl6si joggal
kapcsolatos vissz6ssigok, pri,ly6zo cegek tulajdonosi hAtterenek ismeretlensege, stb. ak6r
esetileg is jellemezze az Onkorm6nyzat vagyon6nak 6rt6kesitesi gyakorlatrit.
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Az Onkorminyzat tri,rgybdli tev6kenysdget alapvet6en h6.,rom rendelete szabilyo,"a:

- 3512004. (IX. 30.) rendelet az Onkorm6nyzat vagyoninak ertekesitese, hasznosit6sa

sordn alkalmazand6 versenyeztet6si szabilyokrol

- 4912OO4. (XII. 29.) rendelet az Onkorm6nyzat tulajdon6ban l6v6 lakrisok es nem lak6s

celj6ra szolgil6 helyisegek elidegenit6senek szabilyairol

- 24t20o9. (Vl. 25.) rendelet: az Onkorminyzat vagyon6rol 6s a vagyontirgyak feletti
tulajdonosi jogok gyakorlis6,rol

Javaslom, hogy ezen szabilyoz6sok 6tdolgozasa ket l6pesben tortenjen:

(1) Els<i lep6skent a meglev6 szabilyoz6s ettekint6se t6rt6njen: a hivatal illet6kes

szalteriiletei a megl6vo szabilyoz6s hiinyossigait (,,kiskapuk") jelezz6k 6s ezek

megsziintet6sere (,,a kiskapuk bezarisina") tegyenek koncepciondlis m6dositrisi

javaslatokat, amelyeket a KT tirgyal.

(2) M6sodik lep6skent a rendeleti m6dosit6sok szovegezese t6rtenjen: a KT 6ltal

elfogadott koncepcion6lis modosit6si ir6nyok alapj 6n a konkret normasz6vegezett

rendeleti modosit6sok kertiljenek a KT ele.

Eatirozati iavaslat

Budapest F6v6ros XVI. kertilet Onkorm6nyzat K6pviselS+esttilete a 35/2004. (IX.
30.) az Onkormanyzat vagyon6nak ertekesitese, hasznositisa sorin alkalmazando

versenyeztetdsi szabilyokol; a 49/2N4. (Xil. 29.) az Onkorminyzat tulajdoniban
lev6 lakasok es nem lakis celjira szolgil6 helyisdgek elidegenitesenek vabdlyairol;
illewe a 24120O9. (VI. 25.) az Onkorminyzat vagyon6r6l es a vagyontergyak feletti
tulajdonosi jogok gyakorllsrir6l sz6l6 rendeleteit feliilvizsg6lja.

Hatirid6k: 2017. oktober 18. KT iiLlds - a wabilyoz6s ittekintesere es

koncepcionirlis javaslatok el6terjesaes6re

2017. november 15. KT iiles - a konkret rendeleti modositisok
el6terjeszt6s6re

Felel6s: Kov6csP6terpolgirmester

(Elfogadisa egtszerii szotobbsiq;et iginye l)

Budapest, 2017. szeptember l5
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