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Tisztelt Y ár osgazdálkodási és Pénztigyi B izottság !

I. Tényállás és a dłintés tartalmrínak ľészletes ismeľtetése

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi onkormáĺyzat (a továbbiakban: onkormányzat),
valamint a Villa Terra Kft. között 2000. február |5-én adásvételi szerződésjött létre a Budapest VIII.
kerlilet, Festetics György utca 9' (hľsz. 3458512) szám alatti ingatlan vonatkozásában. A Villa Terra
Kft. az ingatlant továbbértékęsítette az Euro-Ingatlan Kft. részére 2000. auguszttls 27-én.

A Józsefuárosi onkormányzat és az Euro-Ingatlan Kft. között 200f. szeptember 23-án Megállapodás
születętt a Budapest VIII. kęrĺilet, Festetics György utca 9. szám a|atti ingatlan tekintetében'
A Megállapodásban az iĺgat|aĺ beépítési kötelezettsé ge az a|ttbbiak szerint lett meghatározva:

- az építkezés megkezdésénęk határideje: 2003. július 3l. (4. pont),
- az építkezés befejezésének határidej ę: f004' decembeľ 31' (4. pont),
- szerkezetkész áI|apot elérése: 2004. február 15. (6. pont).

A Megállapodás 7. pontja a|apjźn, ha a Vevő az építkezés megkezdésével, a szeľkezetkész á||apot

eléľésével, illetve az épitkezés befejezésével késedelęmbe esík, ugy a késedelem minden napjźra
8.283,- Ft összegrĺ kötbéľt köteles fizetni az onkományzat ľészére. Az Euľo-Ingat|an Kft' az
építkezést a mai napig nem kezdte meg.

,q,z Önkormányzat a 2008' július 28-i, illetve a2010,június 14-i felszólításával is tájékoztatta a céget a

késedelemről és felszólította a kötbéľ fizetésére. Ezek ltán fizetésí meghagyás került benýjtásra
2I'809.139,- Ft és járulékai eĘéig. Az eljárás peľes eljáľássá alakult át, f072. március 8-án az

onkormányzat és az Euro-Ingatlan Kft. jogi képviseloi közös kéręlmet nyrijtottak be az eljarás
szünetelésére vonatkozóan, tekintettel arra a tényre, hogy az Euro-Ingatlan Kft. egyezségi ajánlatot
terjesztett elő.

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 486lf0If. (rV. 25.) számí határozatáva| e|fogadta az
Euro-Ingatlan Kft. á|ta|, a Budapest VIII. kęrület' Festetics György u. 9. szám a|atti, 34585ĺf hĺsz.-ll'.
ingatlannal kapcsolatos kötbérrendezési egyezségi ajáĺIatát, azzal' a kikötéssel, hogy amerľryiben a
haszná|atbavételi engedély iránti kérelmét 2017. június 30.ig nem nyujtja be, abban az esętben köteles
az onkormányzat részérę 2017. jilius 1. napjától a napí 10.000,- Ft kötbért megťtzetni, a
haszná|atbavételi engedély iránti kérelem benýjtásának napjáig terjedően. A döntés értelmében, az
onkormányzat elengedi a 9.056.078,- Ft követelést és a3.754.339'- Ft kamatot abban az esetben, ha

az Euľo-Ingatlan Kft. f0|7. junius 30-íg benýjtja a hasznźiatbavételi engedély iránti kérelmet'



Amennyiben eZ nęm következik be, úgy az Euro-lngatlan Kft. 2017. allglls:ztus 31. nap1áig köteles
megfizetni a 9.056.078,- Ft követelést és a 3.754.339,- Ft kamatot az onkormáĺyzat részére. A
határozatban foglaltak szerint az Euro-Ingatlan Kft. vźi|a|ta 16 millió forint részletekben töfténo
m e gf,rzetését, amelyet a m egszabott határidő ben te lj e sített.

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság 486120|2. (IV.25.) száműhatfuozatávalegyezó taftalmri
egyezséget aze|járő bíróság af7.G.40.873l20Ifl3. sorszámú hattrozaÍávaljóváhagýa. Abíróság által
hozott, e gyezsé get j őv áhagy ő vé gzé s j o geros é s vé gľeh ajthatő.

A 9.056.078,- Ft kovetelést és a 3.754.339,- Ft kamatot az Euro-Ingat|anKft. f0I7 . július 10. ĺapján
átutalás útján megf,rzette az onkormányzat részére, valamint ęZęn a napon kelt levelében kéľte a
kötbérfiZetési kötelezettség felfiiggesztését 2019. december 31. napjáig, és egýttal vállalta, hogy
amernyíben ahasznźiatbavételi engedély benýjtásának nem tesz.eleget 2019. december 3|. ĺapjźig,
űgy 20f0' januáľ 15. napjáig 9.140.000,- Ft-ot megfizet az onkormányzatnak, továbbá' 2020.
január 1. napjától napi 20.000,- Ft kötbér megfizetését vállalta a Józsefvárosi onkormányzat részére a
Budapest VIII. kerület, Festetics György ,l.9. szám alatti telek ingatlarľa vonatkozó haszĺá|atbavétę|i
engedély iľánti kérelęm benýjtásáíg.

II. A beteľjesztés indoka

onkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésével, aZ énékesítésekhez kapcsolódó döntések
meghozatalára aYárosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság jogosult, tekintettel arra, hogy az ingatIan
értéke nem haladja meg a i00 MFt-ot.

III. A döntés célja' pénzügyi hatása

A követelés, valamint a kamat megťlzetésével az o.nkormányzat bevéte\re tett szeÍ\, valamint a

kotbérfizetés elhalasztásának az engedé|yezésévę| az onkormányzat azon ęlvárásait teljesíti, hogy a

kerületben talá|haÍő üręs telkek beépítésre kerüljenek, a kerület aľculata, megítélése jawljon.

IV. Jogszabályi kiiľnyezet

A Budapest Józsefvárosi onkormányzat vagyonáľól és a vagyon felętti tulajdonosi jogok
gyakoľlásáról szóló 6612012. (xII.13.) ĺinkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyorľendelet) 15.

$ (3) bekezdése alapján' tulajdonosi jog gyakorlásának átruházása esetén a Képviselő-testület
ľendelętben vagy a hatáskör gyakoľlásaról hozott határozatban megjelölt bizottsźłga és a Polgármester
jogosult a tulajdonosi,jog - źltruházásbanmeghatározott keľetek között tĺiľténő - gyakorlásľa.

A Képviselő-testtilet és Szervei Szervezeti és Működési Szabá|yzatárő| szo|o 3612014. (XI.06.)
önkormányzati rendelet 7. mellékletének 1.l.3. pontja a|apjtn, a rendelętben meghatározott
kivételekkel, a Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság dönt bármely önkormányzati szerződés
megkötésérő l, módosításáľól, megszti ntetéséről.

Határozatijavaslat

. . . ,2017 .(. ) számu Y árosgazďálkodási és Pénztigyi bizottsági határozat:

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság úgy dönt, hogy

1.a.) hozzájźru| aLthoz, hogy az Euro-Iĺrgatlan Kft. a Budapest VIII. kerĹilet, Festetics
György ,l. 9. szám a|aÍti,3458512 hrsz.-í íngatlan beépítése soráĺ 20|7. július 01 . napjátőI
2019. dęcember 3l. napjáig mentesüljön a kotbérťtzetési kötelezettség alól, amennyiben az
Euro-Ingatlan Kft. az ingatlant érintő használatbavételi engedély iľánti kérelmet az illetékes
hatóság fe|é 20 I 9 . december 3 I . napjáig benyuj tj a.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdá|koďási igazgatőja
Hatáľidő: 2017. iúlius 19.



1.b.) a Budapest VIII. kerület, Festetics György v 9' szám a|atti, 34585lf fusz,-u ingatlan
beépítési kötelezettségével összefiiggő haszná|atbavéte|i engedély benyujtásáíg az Elto-
Ingatlan Kft... az ingatlant harmadik személy részére a Budapest Főváros VIII. Kertilet
Józsefvárosi onkormánvzat e|őzetes írásbeli hozzáiáru|ásával értékesítheti.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdáIkodásiigazgatőja
Hatáľidő: 20l7. július 19.

f.) amennyíben a határozat 1.a.) pontjában meghatározott fęltételeket nem' vagy nem
teljes koľűen teljesíti az Euro-Ingatlan Kft., abban az esetben. köteles visszamenőlegesen 2017.
július 1 ' napjátóI2019. december 37' napjáig napi 10.000,- Ft kötbért összesen: 9.140.000'-
Ft-ot, az onkormányzat számára legkésőbb 2020, januáľ 15. napjáig megf,rzetni, továbbá
f0f0. jaruár..l. napjától napi 20.000,- Ft kötbért köteles az Euro-Ingatlan Kft ťlzetni a
Józsefuárosi onkormányzat részére a Budapest VIII. kerület, Festetics Gyorgy u.9. szám a|atti
telek ingatlanľa vonatkozőhaszná|atbavételi engedély iránti kérelem benýjtásánakĺapjáig.

Felelos: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zft. vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 2017. július l9.

3.) fęlkéń a Józsęfvárosi Gazdálkodási Központ Zĺ|.-t a határozat l.)-2.) pontjában
foglaltak szerintí megállapodás megkötéséľe.

Felelős: Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľido: 2017. július 31.

A dontés végľehajtását végző szervezetĺ egység: Józsefváľosi GazdálkodásiKozpontZrt.
A lakosság széles körét éľinto döntések esetén az eIőterjesďés előkészítőjénekjavaslata akozzététe|
mődjára: a honlapon.

Budapest, 2017. jttlils 12.

Bozsik István Péter
v agy ongazdál ko dá s i i gazgatő
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M e gál- l a p o d á s

amely létrejött egyrészrola Budapest Főváros VIII. kerĺi|et.|ózsefvárosi Onkormányzat
(székhelye: 1082 Budapest, Baľoss u. 63-6]., adőszáma: 15735715-2-42, KSH-szálna:
15735715-8411-32|-01', képviseli: dr. Kocsis ľĺ4áté polgánrrester, a továbbiakban:
onkoľmányzat), meghatalmazćsćhó| és megbízásából eljáró Józscfvárosi GazdáIkodási
Központ Zrt. (székhe|y: 1082 Budapest, Baross u. 63-67., adőszáma: 25292499-2-4f,
cégtregyzék száma:01-10-048457; KSH szttma.. 25292499-6832-114-0|, képviseli: Bozsik
István Péteľ vagyongazdálko dási igazgatő),

másľészről az Euľo-Ingatlan Befektetési és Hasznosító Koľlátolt Felelősségű Társaság
(székhelye: 1091 Budapest, Ülloi ĺt 73., adőszáma: 11856496-2-43, cg: 0I-09-679959,
képviseli: Baľtáné Kalicz, Kľisztina ĺigyvezetŕi),

onkormányzat és az Euro-Ingatlan Kft. együttesen Szerződő felek közott az alulírott napon és
helyen az a|ábbj f.eltételęk męllett:

1. A Fővárosi T<lrvćnyszćk Gazdasági Kollégiumának f7.G.40.873/2012/3-as számú
határozatával jóváhagyott egyezség keretében. az Euro-Ingatlan Kft. vállalta, hogy
2017. augusztus 31. napjáig eleget tęsz fizetési kötelezettségének, azaz az
onkormányzat részére megťlzet kötbér jogcímén 9.056.078,- Ft tőkét, és 3.754.339,-
Ft kamatot. Az Euro-Ingatlan Kft. kéręlemmel fordult a Józsefuárosi
onkormányzathoz, aziránt, hogy a Budapest, VIII. KeľĹilet Festetics u. 9. szám alatti
telek beépítése során az onkorm źnyzat biztosítson részére kötbérmentes határidőt
2017.július 1. napjától 2019. decembeľ 31. napjáig. Felek rogzit1k, hogy amennyiben
az Euro-Ingat|an Kft. az ingatlant harmadik személy tészétę értékesíti, abbaĺ az
esetben az ingat|anra vonatkoző hasznttlatba vételi vagy fennmaradási engeđély
benýjtásáig a Budapest Főváľos VIII. Keľület Józsefuárosi onkoľm ányzat
hozzájáru|ás a sztiks éges.

2. Az Euro-Ingatlan Kft. kérelmét az onkormányzat Ytrosgazdálkodási és Pénztigý
Bizottsága20|7.július 19. napján megtartott ülésén meýárgya|ta, és egyrittal felkérte
a JGK Zrt.-t az Euro-Ingatlan Kťt.-vel a megállapodás a|áirására, a bizottság
d<intésének megfelelő tartalommal.

3. Az Euľo-Ingat|arl Kft. a jelen megállapodás a|áirásáva| kijelenti, hogy a Józsefuárosi
onkormányzat részére 2OI7.július 10. napján átutalt az onkormányzat K&H Bank
Zrt.-né| vezetett 10403387-00028570 szám'ű bankszám|ájára 9.056.078,- Ft-ot,
továbbá 3.154'339,- Ft-ot, vagýs összesen 12,8t0.4t7,. Ft-ot, azaz eleget tetÍ a jelen
megállapodds 1. pontjúban riigzített jogerős egłeuégben vdllalt kijtelezettségének.
Az Onkormdnyzat a I2.810.4I7-Ft iisszeg átutalását elismeri és nyugtlźzza.

4, Az onkormtnyzat a jelen megállapodás aláírásával kijelenti, hogy az Euro-Ingatlan
KÍt. részerc 2017, július 1. napjától 2019. december 31. napjáig kötbérmentes
időszakot biztosít.

5. Az Euro-Ingatlan Kft. jelen megállapodás a|áirásával kijelenti, hogy amennýben a

Budapest, VIII. kerület Festetics György u' 9. szám a|attí telekingatlanľa a
használatbavételi engedély iránti kérelmęt20|9. december 3I,napjáig nem nffitja be,
úgy köteles a 2017. július 1. és a 2019. december 31. napja ktizcjtti időszakľa
vonatkozóan, napi 10'000,- Ft-os kötbélĺel számolva további 9.140.000'- Ft összeget,

t-
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legkésőbb 2O2O.jantláľ 15. napjáig megfizetni a Józsefvárĺlsi onkoľnrányzat részéľc,
kotbér jogcímén.

6. Az Euro-Ingatlan Kft. jelen megállapodás altńrásával kijelenti' lrogy amennyiben
2019. đecember 3 1 . napjáig a haszntiatba vételi engedély iľánti kérelnret nem nyr]ljtja
b-e, úgy 2020. jarusár 1. napjátĺil napi 20'000,- Ft kötbéń koteles fizeLni a Józsefváľosi
onkormányzat részére a Budapest VIII. kerület, Festetics György u' 9. szám alatti
telek ingatlanra vonatkoző haszná|atbavételi engedély iránti kérelem benyújtásának
napjáig,

7. Jelen szeruődésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykĺlnyvről szóló
2013. évi V. törvény rendelkezései irányadók.

8. Szerződő felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
j őv áhagy ő|ag irták alá.

Budapest, 2017 .jirlius

Budapest Főváľos VIII. keľület Euľo-Ingatlan Kft.
Józsefváľosi onkormányzat képviseli: Bartáné Ka|icz Krisztĺna

meghatalmazásáhő| és megbízásábĺíl ügyvezető
eljáľó Józsefvárosi Gazdálkodási Ktizpont

Zrt.

képviseli: Bozsĺk István Péter
va gyongazdálko dási igazgatő
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