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I. Tényállás és a döntés tartalmának ľészletes ismeľtetése

A Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuáľosi onkoľmányzat (a továbbiakban onkormányzat) Gazdasági,
Keľületfejlesztési és Kozbeszerzési Bizottságának 348/2007. (04.17 ') sztlmtl haÍározata szerint az
onkormányzat a MONTIR-COOP Epítő, Ipaľi és Vendéglátó Kft.-vel (székhely: 1039 Budapest, Szamos utca
5lB., ađőszám: 1045038924I, cégjegyzékszám: 01-09-072066) 2007. májls 31. napján adásvéte|i szerzódést
(Szerződést) kötott a tulajdonában á||ő Budapest VIII. keľület' Tolnai Lajos utca 38. szám alatti, 34967
he|yrajzi számon nyilvántartott, 350 m' alapterületiĺ udvar, gazdaságí épület megnevezésű ingatlanĺa
vonatkozóan a felépítmények bontása és új épület építése feltételével. Az ingat|an véte|ára 26.000.000 Ft +

5.200.000 Ft AFA, összesen 3l.200.000 Ft, amelyet vevőnek az a|ttbbiak szerint kellett teljesíteni: apźúyźnat
benffitásakor 5.000.000 Ft-t, a a ferľrmaľadó osszeget az adásvétęli szerződés a|áírásźt követő 30 napon belül
kellett megÍizetnie'
A Szęrzódésben az ingatlan beépítési kötelezettségei az alábbiak szerint lettek meghatározva..

- a szerzodés keltétől szźtmított egy éven beliil megszerzi a jogerős bontási engedélyt, az erędęti épületet
lebontja és megszerzi a jogeľos építési engedélyt.

- aszerződés kęltétől szźtmított négy éven bęlĺil az ingatlant lakóépĹilettel beépíti ésmegszerzi a jogerős
haszná|atb avételi engedélyt.

Az ingatlan binokba ađásáta Eladó a teljes vétęLźt megfizetésérę,2007 .június f7 . napját követő 5 napon belül
vállalt kötelezettséget. A vevő a véte|źlr megfizetésével 91 napos késedelembe eseťt.

A szerződésszegés jogkövetkezményeit felek az alábbiak szeľint határoztákmeg:
a vevő a szęrződés a|apján ke|etkęzo fizetési késedelme esetéľe a mindenkor érvényes jegybanki alapkamat
kétszeľesének megfele|o mértékű késedelmi kamatot, egyéb teljesítési késedelme esetére a késedelem minden
ĺapjára 30.000 Ft/nap méľtékű késedelmi kötbért köteles fizetni az ęIadőĺak.

A MONTIR-COOP Kft. a jogerős bontási engedélyt 85 nap (176-91 nap birtokbaadási késedelem)
késedelemmel' a jogeros építési engedélyt 892 nap késedelemmel teljesítette.

A Képviselő-testület 152lf009. (Iv.2f .) száműhatźrozata értelmében a jogeľos bontási engedély (késedelmes)
megszerzése miatt esedékes 2.550.000,. Ft kötbérkövetęlést és a jogeľős építési engedély késedelmes
megszerzése míatt esedékes kötbérkovetelést az onkormányzat abban az ęsetbęn éľvényesíti' ha a jogeľős
haszná|atbavételi engedély megszeľzéséľe az adásvéte|i szerzodésben előírt határidőt (20||. május 31.)
követően kerĹil sor.

Felek a szerződést 20|1. szeptembęr 08. napján módosították' tekintettel ana a tényľe, hogy az ingatlan
beépítéséľe nem keľült sor, és ezá|ta| a MONTIR-COOP Kft-nek kötbéľ fizetési kötelezettsége áll ťenrl az
onkormányzattaI szemben' A MONTIR-COOP Kft. a f0|1. szeptember 08. napján a|áirt megállapodásbana
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váI|a|ta,hogy az onkormányzat tészére megfizet 8.000.000,- Fĺot kötbér jogcímén, legkésőbb 2015. októbeľ
08. napjáig. Ezen módosított szerződésben a MoNTIR-COOP Kft vállalta tovźlbbá', hogy legkésőbb 20l5.
október 08' napjáig megszerui azingaÍ|anĺa vonatkozó jogerős hasznźilatbavételi engedélyt.
A szerződés módosítás aľról is rendę|kezik, hogy amennyiben ęzen határidőig a MONTIR-COOP Kft. nem
szerzi meg a j.ggerős hasznźiatbavételi engedélyt, úgy az 5.380.000'- Ft kötbét és annak kamatait meg kell
ťlzetnię az onkoľmányzaÍnak. A MONTIR-COOP Kft. 8.000.000,- Ft-ot határidőrę megfizette az
onkormányzatnak, azonban a hasznźt|atba vételi engedélyt határidőrę nem szęręzte meg az ingat\anĺa
vonatkozóan. Felek 2015. október 8. napját követően több egyeztętést tartottak a beépítésre és a kötbér
ťrzetésľe vonatkozóan, azonban ezek eredménýelenül záru|tak. A megegyezés híźtnyára tekinteÍtę| az
onkormányzat kereseti követelést terjesztett elo a MONTIR-COOP Kft-vel szemben a Fővárosi Törvényszék
elé.

A Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma 30.G.43.554ĺf0l6llf . szám a|att ité|etet hozott az ingaÍ|an
kötbéľ követelésével kapcsolatban, amelyben a bíľóság az onkormányzat kövętelését jogszeľűnek ta|á|ta, dę
50 %o-ra mérsékelte a keľeseti kérelemben megjelölt kĺitbéľkövetelést. A bíľóság összesen 25.100.000,- Ft tőke
és annak 2013. december 13' napjátő| számitoťt kamatai megfizetésére kötelezte a MONTIR-COOP Kft-t' Az
ítélet ellen az önkorányzat fellebbezést terjesztett e|ő' melyben kérte' hogy ne mérsékeljék a kötbér összegét
50 %-kal. Az e|járás l3.Gf.40.394lf0|7. szélm a|att van folyamatban a Főváľosi lté|ótáb|a előtt, a másodfokú
tár gy a|ás 2 0 1 8' j anuár 1 0. napj ár a v an kituzv e.

A per |ezárására vonatkozőan az alpeľest képviselő Dr. Gaál Szabolcs ügyvéd egyezségi aján|atot kĺildött az
önkormányzta részérę f017' jtilius 3. napján. Az ajźnlat a tőkeösszeg egyösszegíi' 2017. július 10. napjáig
történő megfizetésére vonatkozott, míg a késedelmi kamatokat a MONTIR-COOP Kft. az itéIętben
meghatározottkamatťĺzetési kötelezettségkezdőnapjátő| f0|7 . decembeľ 15. nap1áigterjedő időszakra kívánja
megfizetni. Ezen összeg megťlzetésén tul az alpeľesi cég az ingatlan beépítésére 4 év kötbétmentes
moratóľiumot kíván azOnkormtlnyzattő|kérni, 2021. jtmus 30. napjáig. Amennyibęn2)f|. június 30. napjáig
az alperesi cég az ingatlanra vonatkozóan nem szerzi meg a jogeľos haszná|atba Vétęli engedé|yt, ugy vźilIalja,
hogy megfizęti az ítélet szeľinti kĺjtbér cisszeget a 4 évre vonatkozóan, vagýs 21.900.000,- Ft-ot. Amennyiben
az alperesi cég éĺékes ítené a 4 év a|att az ingatlant, ,(lgy az értékesítésig fennálló időszakig ťlzętne az a|peresi
cég napi 15.000'- Fĺos kötbér összeget, és egýttal kérte, hogy az onkormányzat harmadik szemé|y részére
történő ingatlan énékesítése esetén tekintsen el további kötbér fizetéstő|. Egyezségi aján|atában kérte továbbá,
hogy az onkormányzat az első fokú ítélet ellen benyújtott fellebbezését vonja vissza.

A MONTIR-COOP Kft. f017. július 7. napján az ę|ső fokú ítéletben meghatáľozott 25.100.000,- Ft
tő ke ö s sze get az onkorm ány zat számfu a átlĺa|ta.

Az első fokú ítélet több szempontból is kedvező az a|ź.ř,biakmiatt:
az onkornźlnyzat az ingatlant több hónapos késéssel adta biftokba a vevő ľészéľe

- aZ ingatlan vétę|ára br' 31.200.000 Ft volt, tękintettel atTa atényre, hogy a telek mindössze 350 m2,
emiatt a bíľósági gyakorlatban viszonylag ritka, hogy a beépítetlenség elmaľadása miatt, majdnem
akkoľa ĺisszeget ítélnek meg kötbéľ címén, mint amennyi az ingatlan vételáľa volt (amennyiben a
kamatkövetelésünkről nem mondunk le, akkor a kĺjvetelés azingat|anvételźlrátmáľ meghaladja)'

- aZ alpeľesi cég koľábban már megfizett 8.000.000,- Fĺot kötbér jogcímén.

Javasolt az egyezségi ajánlat egy részének elfogadása az a|ábbi akiegészitésekkel:
- Az onkoľmányzat a Főváľosi Itélőtábla l3'Gf.40.394lf0|7. sztlm alatti ügyében benýjtott

fe|lebbezését visszavonja, amennyiben a Főváľosi Töľvényszék 30.G.43.554/20|6/12-es számú
ítéletében meghatátozott késedelmi kamat a MONTIR-COOP Kft. részéro| teljes egészében
megfizetésľe kerül.

- Ezze| egyidejűleg az onkományzat 2OI7. jtúius .01. napjátő| }OfI. június 30. napjáig az ingatlan
beépítéséľe vonatkozóan kötbérmentes moratóľiumot biztosít a MoNTIR-COOP Kft.. részérę azza|,
hogy amennyiben ezen időpontig nem szerzik meg a jogerős hasznźiatba vételi engedélyt, úgy a
kötbérmentes időszakľa is legkésőbb 20f1. július 31. napjáig, napi 15.000,- Ft-tal számolva kotbért
kcitelesek ťlzętni az onkormányzatrészére, melynek összege 21'900.000,- Ft' A MONTIR-COOP Kft'
vtiIalja 2017. jiilills 01' napjától napi 15.000,- Ft megfizetését az ingat|anra vonatkozó jogeľős
haszná|atba vételi vagy fennmaradási engedély megszeľzéséig.
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- Amenniyben a MONTIR-COOP Kft. az ingatlant 2021június fI. nap1áig értékesíti hamadik személy
gazdaságitársaság tészére,úgy kĺiteles az onkormányzatrészére 21.900.000,- Ft-ot megťlzetni,vagy a
beépítésľe és a kötbéme vonatkozőan az Onkormányzattal, és a harmadik személy gazdasági
táľsasággal közösen megállapodni. Amennyiben a MONTIR-COOP Kft. értékesíti az iĺgat|ant
harmadik személy gazdasági társaságnak, és az onkormányzat részérę megťlzet 21.900'000,- Ft-ot ,

ugy azonkormányzatnaka MONTIR-COOP Kft. felé további követelése nem áll fenn.

II. A beteľjesztés indoka

A kérelemmel kapcsolatos döntés meghozatalára aTísztelt Bizottság jogosult.

III. A diintés célja, pénziigyi hatása

Az íté|ęt illetve az egyezségi ajźn|atelfogadásáv a| nagy összegű, biztos bevételhez jut az onkoľ mányzat.

Amennyiben az onkoľmźnyzat fellebbezéssel élne, az tovétbbi hosszadalmas eljárássa| járna, f,rgyelemmel a

bírósági gyakoľlatra és az eset össszes körülményeire valószínűtlen az íté|ęt megvá|toztatása. Az egyezségi
ajźtnLat elfogadásával az önkotmtlnyzat gazdasźĺgl|ag nęm lehetetleníti eI az a|peresi befektetőt, értékeli a
bęfektető fizetési hajlandóságát, pénbęli teljesítését és együttműködését' továbbá az ingat|an beépítetlensége,
vagy harmadik szemé|y részére történő értékesítése esętén is további, jelentos métékű önkormányzati
bevétellel számolhat'

IV. Jogszabályi ktiľnyezet

A Budapest Jőzsęfvärosi onkormányzat vagyonáľól és vagyon feletti jogok gyakorlásáľól szóló 66/2012,
(XII.13.) önkormányzati ľendelet (továbbiakban: Rende|et) 2f. $ (1) bekezdése alapján az onkormányzat
behajthatatlannak nem minősülő követelésérő| való részben, vagy egészben történő lemondásľa és a
költségvetési szervet megillető követelésről való lemondáshoz va|ő ę|ózęteshozzájáru|ásra

a) 20 millió Ft éľtékhatár feletti ęsetekben a Képviselo-testtilet,

b) 20 millió Ft feletti egyedi érté|úatźtrigaYźlrosgazdálkodási és Pénziĺgyi Bizottság jogosult.

A Rendelet f2, s Q) bękezdése éľtelmében az (1) bekezdésben meghatározott módon történő követelésľől való
lemondás akkoľ lehetséges, ha

c) az onkormányzati célok és feladatok ęIlźtásźt szo|gźija.

Tekintettel a fentiekre, kérjük aTiszteÍt Bizottságot,hogy azegyezség elfogadával és a további kötbér igény
lemondásával kapcsolatos döntését meghozni szíveskedjen.

HATÁRoZATI JAVASLAT

. , . . . ..|20I7.(VII.19.) szźlmuYárosgazdtllkodási és Pénztigyi bizottsźlgihatározat:

AYźlrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy

1.) a BudapęSt VIII. keľtilet, Tolnai Lajos utca 38. szám a|atti,34967 hľsz-u ingatlan vonatkozásában
indított peres eljáľás|eztlrźsára a MONTIR-COOP Kft. által ajánlott egyezséget az a|äbbiak szeľint
fogadja el:

- Az Onkormźnyzat a Fővárosi itilőtebla 13.Gf.40.394lf0l7. szám a|atti Ĺigyében benyújtott
fcllcbbezését visszavonja, amennyiben a Fováľosi Törvényszék 30.G.43.554l20|6l|2-es számú
ítéletében meghatározott késedelmi kamat, a MONTIR-COOP Kft. ľészéro| teljes egészében
megÍizetésľe keľÍil.

Ezze| egyidejűleg az onkormźlnyzatf0I7' jtúius 0l. napjátőIf02I. június 30. napjáig az ingat|an

beépítéséľe vonatkozóan kötbérmentes moratóľiumot biztosít a MoNTIR-COOP Kft. részére azza|,



hogy amennyiben ezen időpontig nem szęrzi meg a jogeľős haszná|atba vételi, vagy fennmaľadási
engedélyt, ugy a kötbérmentes időszakĺa is legkésőbb 202|. július 31' nap1áig, napi 15.000,- Ft-tal
számolva kotbért köteles ťlzetĺi az onkormányzat részére, melynek összege 21.900.000,- Ft. A
MQNTIR-COOP Kft. vállalja f0|7. jiúills 01. napjától napi 15.000,- Ft megfizetésétaz ingatlarľa
vonatkozó jogeľős haszná|atba vételi vagy fennmaradási engedély megszerzéséig.

- Amennyiben a MONTIR-COOP Kft. az ingat|ant f02I. junius 21. napjáig értékesíti harnadik személy
gazđaságitársaság részére, úgy köteles az Ônkormttnyzattészérę 21.900.000,- Ft-ot megťlzetní,vagy a
beépítésľe és a kötbéne vonatkozőaĺ az önkoľmányzatta|, és a harmadik szemé|y gazdasági

táľsasággal közösen megállapodni. Amennyibeľ a MONTIR-COOP Kft. értékesíti az iĺgalant
haľmadik személy gazdasági táľsaságnak, és az onkormányzat részétę megťlzet 21.900.000,- Ft-ot ,

ugy azonkormányzatnaka MONTIR-COOP Kft. felé további követelése nęm áll fenn.

Fele|ős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkod ási igazgatőja
Határidő: 20 1 7. július 1 9.

2.) felkéri a Jőzsefvźlrosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a hattlrozat 1.) pontja szeľinti megállapodás

a|ćirására.

Felelős: Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zt. vagyongazdtůkođtlsiigazgatőja
Határidő: 20l7. július 31.

A döntés végrehajtás át v égző szerv ęzęti
A lakosság széles kĺĺľét éľintő döntések
a honlapon

Budapest, 2017. július 14.
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