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Tirgy: Az Onkorminyzet vegroninek 6rt6kcsitcsat,
hesznositlsit szrbilyoz6 rcndclack itdolgozisr

Tisztelt Kapvisel&testfl et!

Az elmrih id6szakban tO'bb vissz6s ingatlan enekesitdsi iigy keriilt a kepvisel6testti{et illetve
az illetekes bizottsa,g el6.

A teljessdg ig6nye nelkiil k€t konkra 0gyet emdek ki:

(l) Dosy Ws ulca 5 szipn alatti ingotlan berl6 sza ruira vali irtdhesirdse (l l0i20l6
(07.13) eldterjestdd: jogcim nelhili berletet kciva6er\ a hiz hasznalatenak felCre

njrakotdtt szerz&es alapjin.ielzett veteli szinddk egy kor6bban elkesziih - fehfiden
rlacsonyra meghairomtt - ertekbecslds alapjiin, versenytirgyalis nelktili drt6kesitesi
javaslal.

(2) 75 telek irtikesiti 320 05'7

2005-ben meghat6rozon forgalmi 6rtek illetve kikialtasi iron, formai hibis prilynzat

dapjnn tet aj6nlat melyek azonos napor\ ugyanazon tigyved eltsl ellenjegyzen

meghatalmazis binokiben indulnak, azonban mivel az qylk visszolip a licitt6l, igy

palyrizati eljaras alapjfur, lenyegeben kikidrltisi irra vonatkozo ertekesitesi javaslat-

A k& konkra tigy k0z0s jellemz6je * azon tul, hogy mindkettd rendkituli k6pvisel<ite*tileti

iilesre, teh6t r6videbb kihildesi id6vel, kertih el6terjesaesre- hogy a kdpvisel6testulet vegtil

(lcnyegdben egyhanguan) leszavaaa az erederi ertekesitesi javaslatot, azaz politikai oldaltol

fiiggetlenul tulajdonkeppen konszenansos dorteskent nem tAmogattuk az el6terjesaest.

Nem engedhet6 mq3. hogy Onkorminyzatunk m0kdd6seben - knlonos€n az

ingatlanenekesitesek kapcsin - birmilyen aegilyossdg teret kapjon. A j6hiszemtseget

fehaelezve is, mcg kell sziintdni, hogy informiciohiiny, rossz ada*ezelesi gyakorlatok'

ertekbecslesi probldmik, ingatlangazdilkod&i tervezesi hirinyossAgolq el6vds6rlisi joggal

kapcsolatos visszassigolq prirlyazo cegek tulajdonosi hitterenek ismeretlensege, stb. akil
es€tileg is jellcme zzc az OrtkormAnyzat vagyoninak 6rtdkesitesi gyakorlatfu
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Az Onkorminyzat trirgybeli tevekenysegdt dapva6en hirom rendelete szabAlyozza:

- 3Sl2C04. (IX. 30.) rerdelet az Onkorminyza vagyon6nak drte&esitise, hasznositisa
sordn alkalmazand6 vers€nyeztetesi szabilyokr6l

- 49120CE. (XI. 29.) rendela az Onkormdnyzat tulajdoniban I6v6 lakdsok is nem lak6a
celjira szolgiLlo helyisegek elidegenit6senek szabilyairol

- 2412C09. (VI. 25.) rendela: az Onkorminyzat vagyonir6l es a vagyontergyak feletti
ndqidonosi jogok gyakorlisAr6l

Javaslom, hogy ezen szabilyozisok itdolgo,isa k6t lepesben tttrtenjen:

(l) Els6 l6p6skent a meglev6 szab6lyozis 6nekintese tdnenjen: a hivatal illetdkes

szal:tertiiaei a megl6v6 szabiilyozis hiinyoss6gait (,,kiskapuk") jelezz6k is ezek

meSszuntete$6re (,,a kiskap* bezanis.ira") tegyenek koncepcionrilis modositdsi
javaslatokat, amelyeke a KT trirgyal-

(2) Misodik lipeskent a rendeleti modosit6sok sz6vegez6se ton6njen: a KT iltal
elfogadott koncepcionilis m6dositisi irinyok alapjin a konkra normaszdvegezett

rendeleti m6dosit6sok kertiljenek a KT el6.

Hrtlrozrti ieveglet

Budapest Fov6ros XVI. keriilet Onkorminyzal Kepvisel6-testiilete a 35/2004. (IX.
30.) ez OnkormAnyzat vagyoninak ertekesitese, hasznositisa sorin alkalmazando
versenyeztetesi szab6lyokrol; a 49/2OO4. (Xll. 29.) az Onkorminyzat tulajdoniban
lev6 lakisok es nem lakds celj6ra smlgilo helyisegek elidegenites6nek szabilyair6l;
illave a 24t2OO9 (W. 25.1az Onkonninyzat vagyonarol es a vagyontargyak feletti
tulajdonosi jogok gyakorlasarol szolo rendeleteit felirlvizsgdlja. *W. Q
Hrtirid6rr: 

-20;; 
?ffifii;'*, ilG, - a szabdlyozis auekintdsdre es

i t r\ i koncepcionirlis javaslatok el6terjesztesere
d(c?'^?'v't"

zotu, ie#Uegi. KT rilcs - a konkret rendeleti modositisok tLu':\4
el6terjesaesere

Fclc$a: Kovics Piter polgirmester

(Elfog '"e eggerii szdrobbsiget iginyel)
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