
Tisztelt Gazdasági Bizottság! 
  
A Gazdasági Bizottság 2017. május 25-i ülésén a 37/GB/2017.(I.25.) határozatával          
úgy döntött, hogy a megüresedett, bérlő nélküli 85 db haszonbérleti ingatlant pályázat            
útján bérbe kívánja adni. 
  
A Pályázati felhívás, a pályázható ingatlanok listájával a honlapon, az Újbuda           
Újságban és a Hivatalban megtekinthető volt. 
  
A pályázaton való részvételhez 5.080,- Ft összeg megfizetésével egy Pályázati          
dokumentációt kellett megvásárolni. 33 db pályázat kiváltása történt meg. 
  
A Vagyongazdálkodási Osztály hat alkalommal hirdetett konzultációt és ezen túl a           
tájékoztatás ügyfélfogadási időben is folyamatosan biztosítva volt. 
  
A pályázat benyújtásának határideje:    2017. március 20. 14 óra. 
Pályázatok bontásának időpontja : 2017. március 21. 11 óra. 
  
Beérkezett pályázatok száma: 33 db 
  
Érvénytelen pályázat:  1 db 
A pályázat nem tartalmazott értékelhető adatot.  
  
Érvényes pályázat: 32 db 
  
Dr. Szőnyi Zoltánné nem egy, hanem két szomszédos bérleményre, a Pereszke utcai            
238/5 hrsz-ú 5. és 7. parcellára nyújtotta be a pályázatát. A 238/5 hrsz alatti 5. és 7.                 
parcellák speciális elhelyezkedése, azon a műtárgyak kialakítása abból adódik, hogy          
korábban két családtag bérelte az egymás mögötti földterületet, de gyakorlatilag a két            
parcella használata nem különült el. Tóth Istvánné és Novák Árpád szintén közösen            
adták be a pályázatukat ugyan erre a két parcellára. Tóth Istvánné a közös pályázat              
pozitív elbírálása esetén a meglévő – szintén Pereszke utcai - bérleményét vissza            
kívánja adni. 
  
Kulina Sándor (1111 Bp. Bartók B. 44. fsz. 1.) a 84 hrsz 9. és 10. parcellára egyben                 
pályázott. 
  
Az értékelésnél a pályázók között elsőbbséget élveztek a XI. kerületi lakosok. Több            
kerületi lakó közül történő választásnál a rosszabb életminőségű pályázó (lakótelepi,          
kis alapterületű lakással rendelkező, több gyermekes családok stb.) segítése volt          
értékelési szempont. 
Kassai Viktor (1077 Budapest Bethlen G. u. 11) 2017. március 14-i e-mailben jelezte,             
hogy a XI. kerületi lakossá vált. Új címe: 1118 Előpatak u. 9/B 2/8. 
  



A pályázatok bontásának eredményét és értékelését a határozat mellékletét képező          
táblázat tartalmazza. Az értékelés alapján a meghirdetett 85 db ingatlanból 23 db talált             
bérlőre. Az értékelés a 2. helyezettet is feltünteti, tekintettel arra, hogy a T. Bizottság              
által kijelölt bérlők között gyakori a visszalépés. 
  
A Gazdasági Bizottság döntése után van lehetőség 2017. április 1. napjától 
2018. szeptember 30. napjáig érvényes szerződés megkötésére a nyertes pályázókkal,          
majd a birtokbaadás lebonyolítására. A haszonbérleti szerződés aláírásának feltétele a          
hat havi (2017. április 1-től 2017. szeptember 30-ig tartó időszak) bérleti díjának            
befizetése.  
  
Kérem a T. Bizottságot, hogy a mezőgazdasági haszonbérleti ingatlanokra kiírt          
pályázatot értékelni és a nyertes pályázók bérlőkijelöléséről és a szerződéskötés          
feltételeiről döntését meghozni szíveskedjen. 
  
Budapest, 2017. március 21. 
   Tisztelettel: 

  
   

Vargáné dr. Kremzner    
Zsuzsanna 
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