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Javaslat a Budapest VIII. kerület' Festetics Gyöľgy u. 9. szám alatt taláIható telekhez
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Tisztelt Y árosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság

I.

!

Tényállás és a dtintés tartalmának ľészletesĺsmertetése

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat),
valamint a Villa Terra Kft. kĺjzött 2000. fębruár |5-én adásvételi szeľződés jdtt létľea Budapest VIII'
kerület' Festetics György utca 9. (hľsz. 3458512) szám alatti ingatlan vonatkozásában. A Villa Terra
Kft. az ingatlant továbbértékesítetteaz Euro-Ingatlan Kft. részére2000. augusztus 27-én.
és az Euro-Ingatlan Kft. kĺizött fO02. szeptenbęr f3.áĺ Megállapodás
született a Budapest VIII. keľület, Festetics Gyĺĺrgytltca 9. szám aIatti ingatlan tekintetében.
A Megállapodásban az iĺgat|arĺ beépítésikötelezettsége az alábbiak szerint lettmeghaÍtrozva:
az építkezésmegkezdésének hatáńdej e: f003. j úlius 3 i . (4. pont),
- az építkezésbefejezésének hatáľiđeję: 2004, decembęr 3I. (4. pont),
- szerkezetkész á||apot eléľése:2004. februáľ 15. (6. pont).
A Megállapodás 7. pontja a|apjttn, ha a Vevő az épitkezés megkezdésével,a szeľkezetkész állapot
elérésévęl,illetve az építkezésbefejezésével késedelembe esik, llgy a késedelem minden napjára
8.f83,- Ft összegű kötbéft köteles ťlzeÍniaz tnkormányzat részére.Az Euro-lngat|an Kft' az
építkezésta mai napig nem kezdte meg.

A Józsefvárosi onkormáĺyzat

,qz onkormányzata 2008. július 28-i, illetve a}}IO.június I -ife|szőIitásáva|istájékoztattaacégeta
késedelemről és felszólitotta a kötbér ťlzetésérę,Ezek után fizetési meghagyás kenilt benffitásra
2-I.809.139,- Ft és járulékai eĘéig.Az eljárás peres eljárássá alakult át,207f. március 8-án az
onkormányzat és az Euro.Ingatlan Kft. jogi képvise|oi közös kérelmęt nýjtottak be az eljárás
szünetelésérę vonatkozóan, tekintette| ana a tényre, hogy az Euro-Ingatlan Kft. egyezségí aján|aÍot
terjesztett elo.

A

Városgazdálkodási és Pénnigyi Bizottság 486l20lf. (IV. 25.) számll határozatźrya| e|fogadta az
Euro-Ingatlan Kft. tital', a Budapest VIII. kerület, Festetics György v 9. szám a|atti,34585/2 hrsz.-u.
ingatlaľmal kapcsolatos kotbérrendezési egyezségi aján|atźú,azza| a kikötéssel, hogy ameĺĺryíbena
haszľáIatbavételi engedély iránti kérelmét 2017. június 30-ig nem nyujtja be, abban az esetben köteles

az onkorményzat részére2017' júlíus1. napjźtő| a napi 10.000'- Ft kotbért megťlzetĺi, a
\aszná|atbavételi engedély iránti kérelem benýjtásának napjáig teľjedően. A dontés érte|mében, az
onkormányzat elengedi a9.056.078,- Ft követelést és a3.754.339,- Ft kamatot abban az esetben, ha

aZ Euro-IÍIgatlan KťĹ. 2017. juĺius 30-ig benyujtja a hasznáIatbavételi engedély iránti kérelmet.
AmeruryibeÍI eZ nem kövętkezik be, úgy az Euro-Ingatlan Kft. 2017. augusztus 31. napjáig kötęles
megfizetni a 9.056.078,- Ft követelést és a 3.754.339,- Ft kamatot az onkormányzat részérę.A
határozatban foglaltak szerint az Euro-Ingatlan Kft. vá||alta 16 millíó forint részletekben töfténő
me gfizetését, ame lyet a megszabott hatáľidoben te

lj

esített.

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 486120|2. (IV. 25.) száműhatározattwa| egyező tartalmú
egyezséget az eljárő bíróság a27.G.40.873lf0lfl3' soľszámú hatáĺozatáva| jőváhagýa. A bíróság által
hozott, egyezséget j ov áhagy ő

vé gzé s j

o

geros és végľehajtható.

Az Euro-Ingatlan Kft. f077 . február f4-én kelt levelében vállalta, hogy a 9.056.078,- Ft követęlést és a
3.754.339,- Ft kamatot f077. alglls:ztus 31. napjáig megťlzeti, valamint kifejtette, hogy fent ĺevęzętt
ingatlanon szállodai fejlesaést kíváĺľrakmegvalósítani' azonban az ingatlanpiaci folyamatok miatt a
beruházás várhatőan 20|9. év II. felére kerül befejezésre. Ezt figyelembe véve az Euro-Ingatlan Kft.
kértę az onkormányzatot, hogy a beruházás megvalósítása érdekébena további kötbérfizetéstől
tękintsen e|2019. december 31. napjáig.

II. A beteľjesztés indoka

aZ értékesítésękhezkapcsolódó döntések
onkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésével,
jogosult' tekintettel ata,hogy az ingat|aĺ
Pénnigyi
Bizottság
Városgazdálkodási
és
meghozatalára a
éľtékenem haladja męg a 100 MFt-ot.

III. A döntés célja, pénziigyi hatása

A

kövętęlés, valamint a kamat megťtzetésévę|az onkormányzat bevéteIre tesz szert, valamint a
kcjtbérfizetés elhalasztásának az engedéIyezésévelaz onkormányzat azon ęlvárásait teljesíti, hogy a
keľületben talá|ható üres telkek beépítésrekeľiiljenek, a kerület arculata' megítélésejavuljon'

fV. Jogszabályĺ ktirnyezet
Budapest Józsefvárosi onkormányzat vagyonáról és a vagyoÍL feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 6612012. (x[.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonľendelet) 15'
$ (3) bekezdése alapján, tulajdonosi jog gyakorlásának átruházása esetén a Képviselő-testület

A

rendeletben vagy a hatáskör gyakorlásáról hozott határozatban megjelölt bizottsága és a Polgármester
jogosult a tulajdonosi jog _ átruházásban meghatározott keľetek között toľténo - gyakorlásra.

A

Képviselő-testület és Szervei Szeruezeti és Működési Szabá|yzatáró| sző|ő 3612014. (XI.06.)
önkormányzati rendelet 7. mellékletének1.1.3. pontja alapján, a rendeletben meghatározott
kivételekkel' a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság dönt bármely önkormányzati szerződés
megkötéséľol, módos ításáľól, megsztintetéséroI.

Határozatijavaslat
....2017 '(... ..'.). számuYárosgazdálkodási

AYárosgazdálkodási

és Pénzügyi bizottsági határozat:

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.) hozzájáľul ahhoz, hogy az Euro-Ingatlan Kft. a Budapest VIII. kerület, Festetics György u.9. szám
a|atti,3458512 hrsz.-ű ingatlan beépítésesorźn 2017. július 0i. napjától 2019. december 31.

napjáig mentesüljon a kotbéľfizetésikotelezettség a|o|, a következő feltételek egytittes teljesítése
esetén: az Euro-Ingatlan Kft. 2017. aagllsztus 3l. napjáig megťtzet 9.056.087,.Ft kotbért és
3.754.339,-Ft kamatot a határozat mellék|etétképező megállapodásban foglalÍak szerint az
onkormányzat részére,valamint az Euro-Ingat1an Kft. az ingat|ant érintő haszná|atbavéte|i
engedély iránti kérelmet az illetékes hatóság fe|é 2019. december 3|. napjáig benýjtja.

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vagyongazdá|kođźsiigazgatőja
Határidó: 2017, jinius 26.

2.) amennyiben a határozat l.) pontjában meghatározott feltételeket nem' Y18y nem teljes köľűen
teljesíti aZ Euro-Ingatlan Kft., abban az esetben köteles aZ onkormányzat részére
visszamenőlegesen 20|7. július 1. napjátő| a napi 10.000,- Ft kötbért megťlzetni, a
haszĺáIatbavételi engedély iránti kérelęm benyťrjtásának napjáig.

Felelős: Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zft. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľidő: 2017 . jtlĺius f6.

3.) felkéń a Jőzsęfvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.-t ahatározat 1.) pontja szerinti megállapodás
megkötésére.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdálkodásiigazgatoja
Határidő: 2017. június 30.

A döntés végľehajtását végző szervezetiegység: Józsefuárosi GazdálkodásiKozpoĺtZrt.

A

lakosság széles körét érinto döntések esetén az e|óterjesztés elokészítőjének javaslata a kozzététe|

módjára: a honlapon.

Budapest, 2017 . jttnius f0.
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Megállapodás
amely létrejött egyrészľől a Budapest Főváľos VIII. keľĺiletJĺĺzsefvárosĺonkormńnyzat
(székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67., adőszáma: |57357|5-2-42, KsH-szátma:
157357|5-84ll-32l-01, képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester, a továbbiakban:
onkoľmányzat), meghatalmazásábő| és megbízźtsából eljáró Józsefvárosi Gazdálkodási
Központ Zrt. (szélđle|y:1082 Budapest, Baross u. 63-67., adőszáma:. 25292499-2-42,
cég1egyzék száma..01-10-048457; KSH száma: 25292499-6832-II4-0L, képviseli: Bozsik
igazgatő),
István Péteľ vagyo ĺgazdálkođásí
másrészről az Euľo.Ingatlan Befektetésĺ és Hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhelye: 1091 Budapest' Üľoi ĺt 73., ađőszźlma:'11856496-2-43, cg... 0I-09-679959,
képviseli: BartźnéKalicz Krisztina ügyvezető),
Önkoľmrányzat és az Euro-IngatlanKft. egyĺittesen Szerződő felek köz<itt az a|u\irottnapon és

helyen az alźhbi feltételek mellett:

1. A Főváľosi Törvényszék Gazdasági Kollégiumának

27.G.40.873/20I2/3.as szĺĺmú
jővźhagyott
Kft. vállalta, hogy
Euro-lngatlan
egyezség keretében, az
határozatáva|
2017. augusztus 31. napjáig eleget tesz frzetési kotelezettségének, aZaZ aZ
onkormányzat részétęmegfizet kötbér jogcímén 9.056.078,- Ft tőkét' és 3.754.339,Ft kamatot' Az Euro-Ingatlan Kft. kérelemmel fordult a Józsefuárosi
onkormányzathoz, azkánt, hogy a Budapest, VIII. Kerület Festetics u. 9. sztrn a|atti
telek beépítésesorán az onkormányzat biztosítson részérękötbéľmęntes határidőt
f0I7 .jrilius 1. napjától 2019. december 31. napjáig.

2.

Bizottstrya 20 I 7' j únius
Az Euro-Insatlan Kft. kéľęlmétaz Onkormányzat
26. nap1án megtartott iilésénmegtárgya|ta, és egýttal felkéľtea JGK Zrt'-t az EuroIngatlan Kft.-vel a megállapodás a|źtírására, a bizottsá'g döntésének megfelelő
tartalommal.

3. Az

Euro-Ingat|an Kft. a jelen megállapodás a|áirásával kijelenti, hogY 3 Józsefuárosi
Onkormćnyzat részérę2017. augusztus 31. napjáig átutal az onkormányzat
bankszáml ájára 9.056.078,- Ft-ot,
Banknál vęzętett
Ft-ot.
t2.810.4|7,.
vagyis
összesen
4.339,Ft-ot,
tov źbbá 3,7 5

ą.

5.

Az

onkormźnyzat a jelen megállapodás a|áirásttval kijelenti, hogy amennýben a
megállapodas 3. pontjában meghatátozott 12.810.417,- Ft hiánýalanul megfizetésre
kerĹil az Euro-Ingatlan Kft. részérőIz)I7. augusztus 31. napjáig, űgy az Euro-Ingatlan
Kft. ľészére2017. július 1. napjától 20|9. december 3I, nap1áig kötbérmentes
időszakot biztosít. Amennýben a megťlzetni vállalt összeg hiánýalan jővźirására
2017. augusztus 3I. napjáig nem kerĹĺlne sor az onkoľmányzat 3. pontban
meghatźrozott bankszáml aszámlájźn, űgy aZ Onkormányzat nem biztosít
kötbérmentes időszakot az Euľo.Ingatlan Kft. részére2017. július |. napját követő
iđőszakľa.

Az

Euľo-tngatlan Kft. jelen megállapodás aláírásźlval kijelenti, hogy amennýben a
Budapest, VIII. keľülęt Festetics Gyĺirgy u. 9. szálm alatti telekingatlanľa a
hasznáIatbavételi engedéIy ítarlti kérelmet 20|9. decęmbeľ 3I, nap1áig nem nyújtja be,
úgy köteles a 2017. július 1. és a 2019. december 31. napja kĺizötti iđoszak'ra
vonatkozóan, napi 10.000,- Ft-os kötbérrel szĺĺmolvatovábbi 9.140.000'- Ft ösĺ

""'";j!,/

2

legkésőbb 2O2O.január 15. napjáig megfizetni aJőzsefvárosi onkormtnyzat részére,
kötbér jogcímén.
6.

Az

7.

Jelen szerződésbęn nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény renđęlkezéseiirányadók.

8.

Szerződő felek jelen megállapodást, mint akaľatukkal mindenben megegyezőt

Euro-tngat|an Kft. jelen megállapodźs a|áírásával kijelenti, hogy amennýben
2079. decembeľ 31. napjáig ahaszná|atba vételi engedély iránti kérelmet nem nÉjtja
be, úgy 2o20.januáľ 1. napjától napi 10.000,- Ft kötbéń kijteles 1izetni a Józsefraľosi
o*J'-e"yzaí részérea Éudap"'iv[I. keľĹilet, Festetics György u. 9. szám alatti
telek ingatlanra vonatkoző hasznźtlatbavételi engedély iranti kérelem benffitásanak
napjáig.

j

óváhagyól ag írták a|á.

Budapest, 20|7.június

Budapest Főváľos VIII. keľület
Józsefvárosi onkoľm ányzat
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