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Tisztelt Y ált osgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság !

I. Előzmények

A Józsefváľosi onkotmányzat és az Épkar Zrt. kozott 2OIO. mfuclus 5. napjrán adásvételi
szerződés jött létľe a Budapest vI[., 34618 hrsz-ú, természetben a Budapest VIII., II. Janos Prál
pápatér 24. szátm alatti ingatlaĺl vonatkozásábaĺ. Az elidegenítésről a Képviselő-testület dcintcitt a
64/ 2008. (II. 06. ) számú, hatálľozatźlv aI.

A szerzóďésben az ingatlan beépítési kötelezettségei az alábbiak szerint lettek meghatźrozva..
. aZ adásvételi szeruodés megkcitésétől számított f4 hónapon belül megszerui az épu|et

átepítésére vonatkozó jogerős építési engedélyt;
. az adásvételi szeruodés megkötésétől számított 4 éven belül megszerzi a jogerős

használatbavételi engedélyt.

Szerułĺdo felek egybehangzőan rogzítLk azt a tényt, hogy a késedelmi kötbéľ teljesítéséhez vevo
bankgarancia nýjtási kötelezettségének eleget tesz. A bankgaľancia összege az építési engedély
jogerőre emelkedését kĺivető 180. napig 15.000.000,- Ft, az építési engedély jogeľőre
emelkedésének napjától ahasznáÄatbavételi engedély jogerőre emelkedését k<ĺvető 180. napig
7.500.000,- Ft.

Az átépítésľe vonatkozó jogeľős építési engedély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme
esetén a ktitbér összege 15.000.000'- Ft;

A jogeľős hasznáůatbavételi engeđély megszerzésének 60 napot meghaladó késedelme esetén a
kötbér cisszege 7.500.000,- Ft.

A kötbér biztosításáta a CIB Bank ZÍt. 3EG298I3. sZ. Bankgarancia nyíIaÍkozata az
onkormĺányzat rende|kezésére áll. A Bankgaľaĺlcia}ol4. szeptember 1. ĺapjźignyrijt fedezetet a
kötbéľre

il. Beterjesztés ĺndok|ása

Az üggyel kapcsolatban tulajdonosi döntés sztikséges, amelynek meg}lozata|átra a
Y áłtosgazdátlkodási és Pérzügyi B izottság j ogosult.
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III. Tényállás

A Vevő az építést engedélyt határidőben, 20If. február zo-án kelt 08-79l1f/20If ' szőlmú,
hatátroz,atával megszeľezte. A kivitelezési munkák megkezdésére fOI3. május 31. napjan került
soľ, amelyet folyamatosan végeztek az építési engedélyben foglďtaknak megfelelően. Az első,
előre nem |áthatő ľendkívüli esemény 2013. jrilius 10. napjĺán kĺlvetkezett be. Kakuszi Ferenc
statikus tetvezo, igazságugyi szakértő źita| e|készített szakvéleményben foglaltaknak megfelelően
megáIlapítást nyert, hogy az udvari metléképületet azornali hatállyal le kell bontani, miveI az
súIyosaĺr életveszélyes. 2013. augusztus f7. napjźn az építésigyi hatóság hatósági ellenőrzést
taľtott a munkaterületen az építési engedélyben foglaltak megtartása tárgyábarl. Az ę||enórzés
sorźtn az építésügy hatóság javaslatĺáľą az építési engedélyben foglaltaktól eltérően az emeletľe
vezető, eredetileg betervezett külső acéllépcső helyett az épületben lévő, eredetileg bontásra
kijelölt eredeti vasbetonlépcső megtaľtása mellett döntöttek, mivel ezen muszaki megoldás
jobban illeszkedik az épĺjlet műemléki környezet je||egéhez. A szakvélemény kézhezvéte|ét
követően megtették a szükséges lépéseket a módosított építési engedély megszeľzése érdekében.
A módosított építési engedélyt a hatóság 2014. március 3-án adta ki. A használatbavételi
engedély benffitásáľa csak ezt követően keľülhetett sor.

A jogerős hasznáIatbavételi engedély megszerzésével kapcsolatban azÉpkar Zft.Ieve|etktĺldött a
Kisfalu Kťt. részéľe, amelyben leÍľják, hogy a használatbavételi engedélyt megkéľték. Az
Épftésügyi Hatóság helyszíni szemlét taľtott. A jegyzłlkönyvben foglaliaknaĹ megřelelően két
kikötése volrt az építésügyi hatóságnak: ültessenek egy daľab fát, valamiĺt az iz|elhelyiségben
legyen valamilyen burkolat egészen addig, ameddig nem keľül Sor aZ ingatlan hasznosítására.
Ezeĺ hiányosságok pótlásrára a jegyzőkönyvben foglaltaknak megfelelően 180 nap áll
rendelkezésre' ezen hiányosságok a használatba vételi engedély kiadását nem akadályozzák.

Az illetékes szakhatóságok megkeresése megtöľtént. A mérésügyi hatóság a hozzájźru|áséú
megadta. ,ł.z ÁNlsz illetékes szerve, valamint a katasztrófavédelmi szakhatóság a helyszíni
eljárást ugyaĺrcsak megtartotta, hiányosságot nem találtak, ermek megfelelően valószínűleg a
hozzájźtulás megadásiáľa ľövid időn belül soľ keľül. Fentiek alapjrán Yevó az adásvételi
szeľződésben vállalt kötelezettségei teljesítése éľdekében mindent megtett, a jogerős
használatbavételi engedé|y megszerzése véleménye alapjén azBpkat Zĺt-nek nem róható fel.

Az adásvételi szeruőďésben foglaltak a|apján: ,,Felek rogzítík, hogy a Vevő késedelmébe nem
szálmít be: vis maior esemény, harmadik személyek jogorvoslati eljárása, a hatósági ügyintézési
hatáľidők be nem tartása vagy egyéb, vevő önhibájan kívtĺli okból eredő késedelem.''

IV. Döntés taľtalmának részletes ismeľtetése

Fent leíľtakľa tekintettel javasoljuk a Tisztelt Bizottságnak, hogy a basznáiatbavételi engedély
megszeruésének határidejébe ne számolja bele az építési engedély módosítsa miatti 93 napos
időtartamot a módosított építési engedély benyíjtásanak napjátóI, 2014. januá]Í 20-tó|, a

módosított építési engedély jogerőre emelkedésének napjáig, 2014. április Zf-ig, mivel az nem a
vevőnek felľóható okból valósult meg, és vegye tudomásul, hogy a 201'0. máĺcius 5. napjáĺ
megkötött adásvételi szerződésben foglalt, a hasznáiatba vételi engedély megszerzésére
vonatkozó hatálridó, ezen iđőtartammal meghosszabbodik a bankgarancia folyamatos biztosítása
mellett.

Azért is javasoljuk a kimentési indok elfogadását, mert a már majdnem 100 vo-os épületen
töľténő módosításokat nem azEpkat 7ĺt.kezdeményezte, hanem ahatőság kérte arnak ellenéľe,
hogy az állapot a tervek alapján korábbaĺl is ismert volt. Az elmúlt évek tapaszta|atai alapján nem



je||emző, hogy a Vevők az adásvéte|i szerzódésben foglaltaknak eleget tesznek, ezze|' szemben az
Epkar ZÍt. mínđentmegtett annak érdekében, hogy határidőre elkészüljĺin a munkákkal.

A Kisfalu Kft. és jogi képviselőjének álláspontja alapjan a felek köz<itt létrejött szerződés
tartalmazza az Épkar Zrt. kímentési okait kosěoelôm 

",ôié.". 
A fent említett tényék _ építkezés

kĺizbcn kideľült, előľe nerrr |átllató boll|'ási ktitelezettség, szakvélemények és Építéstĺgyi Hatoság
álláspontja miatti tervmódosítások _ alapjan akceptálhatő az Épkat 7ĺt. kére\me, azaz hogy az
onkormanyzatfogadjaela fenti határidőre vonatkozóaĺr késedelme kimentését.

V. A döntés célja, pénzügyĺ hatása

A kérelemmel kapcsolatos döntés meghozatala pénzügyi feđezetetnem igényel.

A kéľelemnek pénzügyi hatása nincs az onkormányzat költségvetésére, mivel az adőlsvéte|i
szerzóđés 8.4. pontja alapjan a késedelmi kĺitbér 60 napos késedelem esetén érvényesíthető
egyösszegben. Rész időszakra vonatkozó kĺitbér érvényesítéséről a szeľződés nem rendelkezik. A
benyújtott használatbavételi engedély kérelem aIapjan a használatba vételi engedély kiadására az
tigyintézési határidők figyeIembe vételével valószínűleg a 60 napon belül sor keľül, és
vélelmezheto az is, hogy a jogerőre emelkedés is megtörténlk ezen időtartamon belül. Az
Épftésiigyi Iroda telefonon adoit tájékoztatása szerint a hasznáůatba vételi engedély kiadása
folyamatban van.

VI. Jogszabályi kiiľnyezet ismertetése

A Tisztelt Bizottság a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefváĺosi onkormányzat Képviselő-
testület és Szeľvei Szervezeti és Működési SzabályzatáĺóI sző|ó 25/2013, (v.21.) önkormányzati
rendelet 4. számű' mellékletének 1.1'1. a|apjánjogosult dönteni, továbbá a Budapest Józsefvárosi
onkormĺányzat vagyoniíról, és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáró| szóIő 66ĺ2OIf.
(XII. 13.) szárĺlú' cinkoľmányzati rendelet 17. $ (1) c) pontja alapján Tisztelt Bizottság hatásköre
az onkormányzat javáĺa más tulajdonán fennálló terhekkel való rendelkezés 100 millió forintos
érték,hatáĺig.

Fentiek a|apjźn kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a kéľelemmel kapcsolatos döntését meghozni
szíveskedjen'

HATÁRoZATI .IAVASLAT

. ., . . ../2014. (. . . . . ..) számú, Y árosgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági hatfuozat:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dĺint, hogy
1.) a Budapest Józsefvárosi onkormźnyzat eladó és azBpkar 7ĺt, vevő között _ a Budapest VIII.,

II. János PáI párya tér 24. szálm a|atti, 34618 hľsz. ďatti ingatlaĺľa kötött adásvételi szerződés
8.4. pontja a|apjźn a használatbavételi engedély megszerzésének határidejébe nem számít
beLe az építési engedély módosítsa miatti 93 napos időtartam a módosított építési engedély
benffitásának nap1átő|, 2014. januráľ 20-tő|, a módosított építési engedély jogerőre
emelkedésének napjáig,2014. április fL-ig, mivel az nem a vevőnek felľóható okból valósult
meg.

2.) tudomásul veszi, hogy a 2010. március 5. napjaĺl megkĺitött adásvételi szerzőđésben foglalt, a
használatba vételi engedély megszerzésére vonatkozó hatőĺrido, ezen időtartammal
meghosszabbodik.

3



3.) felkéri azÉpkar Zĺt-t,hogy a jelen határozat 1.) pontja szeľint módosult határidőre tekintettel,
és az adásvéte|i szetződésben foglaltak alapjan a kötbér biztosítása érdekében a bankgarancia
igazoláłst2014. december 31. napjáig hosszabbítsa meg.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetó ígazgatója
Határidő: 2014. májx26.
A dcintés végľehajtás át v égző szerv ezeti egység: Kisfalu Kft.

A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a kozzétételmódjára
nem indokolt hirdetőtáblan

Budapest, foI4. május 13.

honlapon

Tisztelettel: I

)é
Kovács

gyvezető
ottó
igazgatő

KÉszÍľBľľB: Klsr'al-uKr.r
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