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1. Tényállás és a dtintés tartalmának ľészletes ismertetése

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat (a továbbiakban: onkormányzat)
2005. április 22. napján kelt adásvételi szerződéssel eladta a tulajdonában álló Budapest VIII.
keľület' Pľáteľ u. f4. szźlm (bľsz. 35683) a|atti beépítetlen telekingatlant a HAL-EP
Te|ekommunikációs HáiőzatTervęzó és Kivitelező Kft.-nek (székhely: 2045 Toľökbálint, Ady E.
u. 54., adószám: 10869907-2-13, képviseli: Nánási János ügyvezeto). A vevő az adásvéte|i
szęrzódésbęn kötelezęttséget vállalt az ingat|an beépítésére akként' hogy:

- aZ ingatlan birtokba adźsátó| szźmitott 3 hónap a|attmegszerzi abontási engedélyt,

- annak jogerőľe emelkedésétó| szátmított 90 napon be|u| az épületet lebontja,

- a biľtokba adást követő 9 hónapon belül megszerzi az építési engedélyt,

- az építési engedély jogerőre emelkedésétó| szélmított 2 éven belül, de legkésőbb az ingat|an
birtokba ađásźltóI számított 3 éven belül megszerzi ahasznáIatbavétęIi engedélyt.

Az onkorm ányzat az ingatLant 2OO5 . äpnlis 26 , napjén adta biľtokb a, igy

- a bontási engedély megszerzésének hatáńdeję:2005.július 26.

- Az építési engeđély megszerzésének határideje: 2006. jaĺuár 26.

- A hasznáIatbavételi engedély megszeľzésének hatáľideje a fenti rendelkezések alapján 2008'
április 26. napja.

A vevő a beépítési kötelezettség teljesítésének biĺosítékaként késedelmi kötbéľ ťlzętésére vállalt
kĺjtelezettséget, a kötbéľ météke avéte|tlr 30%o-áĺak 365-öd ľésze naponta, ame|yjelen esetben
46.780,- Ft/nap. A szerződó felek a HÁr.Ép Kft. szerződésszegése esetéľe visszavásárlási jogot
kötöttek ki az onkormźnyzat javźraZDlD. ápľilis 22. napjäigterjedő időtartamra.

,ą. HÁr-Ép Kft. azingatlant továbbértékesítette a KOP-PIŁATER Ingatlanforga|maző. -fejlesztő, -

kezę|ó és Kereskedelmi Kft. (székhely: 1083 Budapest, Pľáteľ u. 24., adőszám: I3898I08-f-42,
képviseli: Fľansesc Llonch Boada úgyvezető és Asztalos Tamás ugyvezető, képviselet módja:
ĺinálló) részérę 2007. mźrcil.x 26.áĺ. Az adásvétę|i szeruódés 3. pontja alapján a vevő az eladő és

az onkoľmányzat között létrejött szerződés tarta|mát ismeri, magára nézvę kötelezően elfogadja.
A 2005. április 2f-én létľejött szerzodés a|apjźn, ha az onkorméłnyzat jogos kötbér kötelezettséget
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érvényesítene, akkor en' a kotbér összeget az e|adő fogja kifĺzetni, a jogerős építési engedély
dátumáig, illetve a HÁr-Ép Kft. és a KoP-PRÁTER Kft. között létľejött szeruodés megkötéséig.

Ezt kövętően a KoP-pnÁrpn Kťi. nem teljesítése esetén az onkoľmányzat vele szemben
érvényesíti a kötbért. A szerzódő felek bármely kötelezettség áná||a|ésára vonatkozőan az
o nkorm ányz attő| hozzźtjáru lást nem kéľtek.

Az egyes határidők teljesítése a következőképpen alakult:

- abontétsi engedély megszeľzésének határideje 2005. július 26. napja volt. A HÁr-Ép Kft. a
bontasi engedélyt 2005. augusztus 26.napjánszęręzte meg' a késedelem idótartama 30 nap.

- Az építési engedély megszerzésének hatĺírideje 2006. január 26. napja vo|t, az építési
engedély 2007. febľuźr 6. napjěn keľiilt kiadásra' a késedelem időtaľtama 375 nap.

- A haszná|atbavételi engedély megszerzésének határideje a fenti rendelkezések alapján 2008.
ápľilis 26. napjavo|t. Az engedélý 20|I. měrcius 28. napján szetezte meg a KOP-PRATER
Kft. 1065 nap késedelemmel.

A fentiek alapján a Budapest VIII. kerület, Práter u. 24. szám a|atti ingatlannal kapcsolatosan
2011. máľcius 28. napjáig az onkormányzatnak összesen 68.766.600,- Ft' <lsszegű
kötbérkövetelése áll fenn. Á kotbéľtanozásmegťlzetéséľe a HÁr-Ép Kft. és a KOP-PRÁTER Kft.
többször is felszólításľa keľült, azonban a táľsaságok a kötbér megfizetését visszautasították. A
cégek válaszukban a késedelem felróhatóságának hiányára, valamint a Budapest Főváros VIII.
kęrület Józsefoárosi Polgármesteľi Hivatal (a továbbiakban: Polgáľmesteri Hivata) építéshatósági
e|járásának indokolatlan e|hűződására hivatkoztak. A Polgáľmesteri Hivatal Epítésügyi[tod{i,aaz
eljárásokkal kapcsolatban állásfoglalást tett, amely válaszul megküldésľe kerĹilt a cégek jogi
képviselőjének. A jogi képviselők részérő| további vá|asz nem érkezett.

A Gazdálkodási, Kerületfejlesztési, Költségvetési és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 466/2010. (ÍII.
3|.) számű hatfuozatźxal dontött aľľól, hogy a Budapest VIII. keľület, Pľáter u. 24. szátm a|atti
ingat|anra vonatkozőan a HÁl-ÉP Kft.-vel 2005. ápľili s 22. napján ki'tött adásvételi szerződés 6.3
c) pontja a|apjźn 20l0. április 22. napjáig fennálló visszavásáľlási jogával nem kíván élni.

Az onkormányzat keresetet nýjtott be a HÁL.Ép rn. ellen a Budapest Kömyéki Törvényszék
előtt 6. G'40 .|3 6 /20 |1 . ügyszámon kötbér érvényesíté se iľánt.

A perben elsőfokú ítélet született, amely az a|álbbiakat tarta|mazza: ,,A bíróság köte|ezi az
alpeľest, hogy 15 napon belül frzessen meg a felperesnek 13.379.080,- Ft összeget, valamint
annak 2009. november 11. napjától a kiťlzetés napjźigszámitott, a késedelemmel érintett naptĺári
félév első napján éľvényes jegybanki alapkamatnak megfelelő méľtékű késede|mi kamatot.''

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 246/2014. (III. 10.) szźtmű hatőrozata a|ap1źtn az
elsőfokú ítélet ellen fellebbezést nýjtottunk be. A másodfokon eljáľó Főváľosi ĺté|őtab|a
16.Gf.3403I86/20|4/8. számon hozott ítéletében az elsőfokú ítéletet a kötbéľ méľtéke
tekintetében módosította, és a kötbér összegét 40.137.240,- Ft és járulékai összegben éů|apitotta
meg.

Mindeközben a HÁL-Ép rt. perelte a KOP-PRÁTER Kft.-t is miuŁán a bíľóság döntése
éľtelmében a IĺÁr-Ép Kft. kénytelen jótállni a KOP-PRÁTER Kft. késedelméét is az
onkoľmányzat felé.

A megítélt kötbérből a HÁr-Ép Kft. 2016. januáľ 2$-ánmegÍizetett 10.000.000,- Ft-ot.

Az onkormányzat2016, március 15. napjätig fennálló kötbérkövetelése kamattal növelve a2016.
januěri befizetés figyelembevételét követően 42.034.349,- Ft, melybő| 30.137.240,- Ft a tőke és
||.897.I09.- Ft a kamattartozás.
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,,A HÁL-ÉP Kft. az íté|etben megjelölt összeget és járulékait részletekben tudja csak kiÍizetni,
máľ l0.000.000 Ft-t źtuta|t onöknek, valamint a peľköltség összegéből is egy rész|etetttöľlesztett.
e HÁr-Ép Kft. még 10.000.000 Ft-t tudna ery összegben ťlzetni, egy hónapon beliil, a
fennmaradó összeget 18 havi kamatmentes részletekben tudna kiegyenlíteni. Teľmészetesen, ha a
KOP-PRATER Kft. elleni per időközben befejeződne, akkor előtörlesĺésként, ery összegben a
tartozástmegfvetné.

További kérésiink, hogy a tőke uĺín jáľó késedelmi kamatból szíveskedjenek engedni.''

Figyelembe véve, hogy a bíroság döntése értelmében a HÁr-Ép Kft. nem csak a saját, hanem
javarészt. a KOP-PRÁTER Kft. okozta késedelem után is köteles az onkormányzat fe|é fizetni, a
he|y zet mielőbbi ľendezését segítheti e lő a részletfizetési megállapodás.

A kéręlem e|bíré.Jásfua két javaslatot teszünk, az egyik az ügyfé| kérésével mindenben
megegyező' a másik esetben a késedelmi kamat elengedését nem javasoljuk, javasoljuk viszont,
hogy az onkormányzatataĺ1ozás ľendezésére tekintsen el a futamidő alatti kamat igényétől.

Az onkormźnyzatnak az az érdeke, hogy a teljes követelés megtérüljtin. Amennyiben az
Önkormányzat az íté|et a|apjźn a követelés behajĺísát végrehajĺís ritján kíséľli meg, űgy a cég
felszámolása valószínűsíthető, ami során a követelés megtérĹilése nem váľhatć,. Az esetleges
elengedéssel alacsonyabb összegű, de biztos megtérülés várhatő, ami az onkormányzat érdekeit
szolgálja. A teljes megtérĹilés érdekében rész|etfizetés engedélyezését javasoljuk.

II. A beteľjesztés indoka

A kérelemmel kapcsolatos döntés meghozatala a Váľosgazdéikodási és Pénziigyi Bizottság
hatáskörébe tartozik.

III. A diintés céIja' pénzügyi hatása

Arész|etťlzetési megállapodással a teljes követelés megtériilhet. Az egytisszegťiťlzetésre a cégnek
a megismerhető gazdźikodźsi adatok a|apján valószínűleg nincs lehetősége, így az
onkormányzatnak csak hosszadalmas és költséges végľehajtás e|járás során lenne lehetősége a
tartozźs beszedéséľe. A részletfizetési megállapodás nem teljesítése során még éľvényesítheti az
onkoľmány zat az ítéletben foglalt követelését.

IV. Jogszabályi köľnyezet

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság az előteľjesztésben foglaltakról a 66/2012. (XII. 13.)

számű a Budapest Józsefuárosi Önkoľmányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok
gyakoľlásáról szóIó tinkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 22. $ (l) Az
Önkormányzatbehajthatatlannak nem minősülő követeléséről való ľészben vagy egészben tĺjľténő

- lemondásra és a költségvetési szervet megillető követelésről való lemondáshoz va|ő előzetes
hozzá!éru|ásra

a) 20 millió Ft értékhatár feletti esetekben a Képviselő-testiilet,

b) 20 millió Ft egyedi értéY'hatźrig a Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság

jogosult.

A Rendelet 22. s Q) bekezdése éľtelében az (I) bekezdésben meghatározott módon töľténő

követelésről való lęmondás akkoľ lehetséges, ha

c) az önkormányzati célok és feladatok e||źtźsát szo|gáija.

Fentiek a|apján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a rész|etťlzetési megállapodás feltételeire
vonatkozó döntését meghozni szíveskedjen.



Ha,rÁnozĺ,Tl JAVAsLAT

A,váůtozat
...12016. (....) számú Yźrosgazdźllkodási és Pénzügyi bizottsági határozat:

AYźrosgazdálkodási és Pénzügý Bizottság rigy dorrt, hogy

1. hozzájáru| a Budapest VIII. kerĹilet, Prźfier u. 24. szźtm a|atlí' 35683 hľsz.-ú, telekingatlan
éĺékesítése kapcsán még meg nem Íizetett 30.137.240,- Ft kötbér' valamint 11.897.109'- Ft
kamat ręndęzésére iĺányuló részLętťtzętési megállapodás megkötéséhez a HAL-EP Kft.-vel az
alábbi fęltételekkel:

a. A megállapodás megkotésével egyidejűleg a HÁr-Ép Kft. megfizet az onko rmányzat
részére 1 0.000.000'- Ft-ot.

b. Az onkormányzat a fęnnmaľadő fO.137.f40'- Ft tőke és késedęlmi kamat (f0I6. március
15. napjźig II.897.109,- FĐ megfizetésére 18 havi kamatmentes ľészletfizetést
engedélyez

c. Aĺnennýben a HAL-EP Kft. két havi ńsz|ętťĺzętési késedelembe esik, úgy a teljes (b. és
c. pont szeľint) fennálló tartozźs egy tisszegben válik esedékessé, a jegybanki
alapkamatnak me gfele l ő mértékű kamattal növeltęn.

d. Amennyiben a HAL-EP Kft. és a KOP-PRATER Kft. kö,;öttiper jogerősen befejeződik,
és a KoP-PnÁľBn Kft. azítéletben foglalt tartozäsáta gÁr-Ép Kft. részérę megťĺzeti, a
HÁr-Ép Kft. előtorlesztésként a fennmaradő tartozźsźtegy összegben megfizeti.

Felelős: Józsęťváľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdáikodéłsi igazgatőja
Hatáľidő : fOI 6. mźrcius 7,

f' felkéľi a Józsęfrárosi Gazdálkodási Kozpont ZÍt. vagyongazďálkodási igazgatőjźń a
me gá1l ap o d ts a|áir äsár a.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatćridó: f0|6. mźrcius 3 1.
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Bváitozat
...lf0l6. (....) számú Yárosgazdźtlkodási és Pénzĺigyi bizottsági hatźrozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. hozzź$áru| a Budapest VIII. kerület,Prźfter u. 24. szźlm a|atti, 35683 hĺsz.-ú, telekingatlan
éĺékesítése kapcsán még meg nem Íizetett 30.137.240,- Ft kötbér, valamint 11'897.109'- Ft
kamat rendezésérę iľányuló ľész|ętťĺzętési megállapodás megkötéséhez a HAL-EP Kft.-vel az
alábbi feltételekkęl:

a. A megállapodás megkötésével egyidejűleg a HÁr-Ép Kft. megfizet az onkormtnyzat
részére 1 0.000.000'- Ft-ot.

b. Az onkormányzat a megállapodás aláirásźtig késedelmi kamat jogcímen fennálló
követelés 20 o/o-źrőI, azaz 2.379.422,- Ft osszegľől lemond, amennyiben a fennmaľadó
tartozás teljes egészében megfizetésľe kęri| az onkormányz at tészérę,

c. Az onkormányzat a fennmaradő 20.137.240,- Ft tőke, és b. pont szerinti csokkentett
késedelmi kamat, azaz 9.5|7 .687 ,- Ft megfizetéséľe 18 havi kamatmęntęs ľészlętÍizetést
engeđé|yez.



d. Amennyiben a HAL-EP Kft. két havi rész|etťlzętési késedelembe esik' t,gy a teljes (b. és
c. pont szerint) fennálló tartozás egy ĺisszegben válik esedékessé, a jegybanki
alapkamatnak me gfe le lő mértékű kamattal növe lten.

e. Amennyiben a HAL-EP Kft. és a KOP-PRATER Kft. közötti'per jogeľősen befejeződik
és a KoP-PnÁľBn Kft. azítéletben foglalt tartozásćÍa HÁr-Ép Kft. részéľe megťlzeti, a
HÁr-Ép Kft. előtorlesztésként a fennmaradő tartozásátegy összegben megf,lzeti.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodźlsi igazgatőja
Határidő: 2016. mfucius 7 .

2. felkéri a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőjźtt a
megállapod ás aláir ásźr a.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. vagyongazdá|kodási igazgatőja
Határidő: 20| 6. mćrcius 3 1 .

A döntés végrehajtásátvégzo szetvezeti egység: Józsęfvárosi GazdálkodásiKözpontZrt.
A lakosság széles körét éľintő döntések esetén az előteľjesztés előkészítójének javaslata a
kőzzététęI módjára: a honlapon.

Budapest, 2016. február 29.

Kovács ottó
v agy oĺgazdálko dási igazgató
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