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Tisztelt Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsag!

I. Tenyallas es a dontes tartahnanak reszletes ismertetese
A Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkonnanyzat (a tovabbiakban Onkonnanyzat) 
Gazdasagi, Keruletfejlesztesi es Kozbeszerzesi Bizottsaganak 348/2007. (IV. 17.) szainu 
hatarozata szerint az Onkonnanyzat a MONTIR-COOP Epito, Ipari es Vendeglato Kfl.-vel 
(szekhely: 1039 Budapest, Szamos utca 5/B., adoszam: 10450389241, cegjegyzekszam: 01-09- 
072066) 2007. majus 31. napjan adasveteli szerzodest (Szerzodest) kotott a tulajdonaban allo 
Budapest VIII. kerulet, Tolnai Lajos utca 38. szam alatti, 34967 helyrajzi szamon nyilvantartott, 
350 nr alapteriiletu udvar, gazdasagi epiilet megnevezesu ingatlanra vonatkozdan a 
feldpitmenyek bontasa es uj epiilet epitese feltetelevel. Az ingatlan vetelara 26.000.000 Ft + 
5.200.000 Ft AFA, dsszesen 31.200.000 Ft, amelyet vevdnek az alabbiak szerint kellett 
teljesiteni: a palyazat benyujtasakor 5.000.000 Ft-ot, a a fennmarado osszeget az adasveteli 
szerzodes alairasat koveto 30 napon belul kellett megfizetnie.

A Szerzodesben az ingatlan beepitesi kotelezettsegei az alabbiak szerint lettek meghatarozva:

- a szerzodes keltetol szamitott egy even beltil megszerzi ajogerds bontasi engedelyt, az 
eredeti epuletet lebontja es megszerzi ajogerds epitesi engedelyt.

- a szerzodes keltetol szamitott negy even belul az ingatlant lakoepiilettel beepiti es 
megszerzi a jogerds hasznalatbaveteli engedelyt.

Az ingatlan birtokba adasara Eladd a teljes vetelar megfizeteset (2007. junius 27. napjat) koveto 
5 napon belul vallalt kotelezettseget. A vevo a vetelar megfizetesevel 91 napos kesedelembe 
esett.

A szerzodesszeges jogkovetkezmenyeit a felek az alabbiak szerint hataroztak meg:

a vevo a szerzodes alapjan keletkezo fizetesi kesedelme esetere a mindenkor ervenyes 
jegybanki alapkamat ketszeresenek megfeleld mertekii kesedelmi kamatot, egyeb teljesitesi 
kesedelme esetere a kesedelem minden napjara 30.000 Ft/nap mertekii kesedelmi kotbert 
koteles fizetni az eladonak.

A MONTIR-COOP Kft. a jogerds bontasi engedelyt 85 nap kesedelemmel, a jogerds epitesi 
engedelyt 892 nap kesedelemmel teljesitette.



A Kepviselo-testiilet 152/2009. (IV. 22.) szarnu hatarozata ertelmeben a jogerds bontasi 
engedely (kesedelmes) megszerzese miatt esedekes 2.550.000 Ft kotberkovetelest es a jogerds 
epitesi engedely kesedelmes megszerzese miatt esedekes kotberkovetelest az dnkormanyzat 
abban az esetben ervenyesiti, ha a jogerds hasznalatbaveteli engedely megszerzesere az 
adasveteli szerzodesben eloirt hataridot (2011. majus 31.) kovetoen kerul sor.

Felek a szerzodest 2011. szeptember 8. napjan mddositottak, tekintettel arra a tenyre, hogy az 
ingatlan beepitesere nem kerult sor, es ezaltal a MONTIR-COOP Kft-nek kotber fizetesi 
kotelezettsege all fenn az Onkormanyzattal szemben. A MONTIR-COOP Kft. a 2011. 
szeptember 8. napjan alairt megallapod^sban vallalta, hogy az dnkormanyzat reszere megfizet 
8.000.000 Ft-ot kotber jogcimen, legkesobb 2015. oktober 8. napjaig. Ezen mddositott 
szerzodesben a MONTIR-COOP Kft. vallalta tovabba, hogy legkesobb 2015. oktober 8. napjaig 
megszerzi az ingatlanra vonatkozd jogerds hasznalatbaveteli engedelyt.

A szerzodes modositas arrol is rendelkezik, hogy amennyiben ezen hataridbig a MONTIR- 
COOP Kft. nem szerzi meg a jogerds hasznalatbaveteli engedelyt, ugy az 5.380.000 Ft kotbert 
es annak kamatait meg kell fizetnie az dnkormanyzat reszere. A MONTIR-COOP Kft. 
8.000.000 Ft-ot hatariddre megfizette az Onkormanyzatnak, azonban a hasznalatba veteli 
engedelyt hatariddre nem szerezte meg az ingatlanra vonatkozdan. Felek 2015. oktober 8. 
napjat kdvetben tbbb egyeztetest tartottak a beepitesre es a kotber fizetesre vonatkozdan, 
azonban ezek eredmenytelenul zarultak. A megegyezes hianyara tekintettel az dnkormanyzat 
kereseti kbvetelest terjesztett eld a MONTIR-COOP Kft-vel szemben a Fovarosi Torvenyszek 
eldtt.

A Fovarosi Torvenyszek Gazdasagi Kollegiuma30.G.43.554/2016/12. szam alatt iteletet hozott 
az ingatlan kotber kovetelesevel kapcsolatban, amelyben a birdsag az dnkormanyzat 
kdveteleset jogszerunek talalta, de 50 %-ra mersekelte a kereseti kerelemben megjelblt 
kotberkovetelest. A birdsag bsszesen 25.100.000 Ft toke es annak 2013. december 13. napjatol 
szamitott kamatai megfizetesere kbtelezte a MONTIR-COOP Kft-t. Az itelet ellen az 
dnkormanyzat fellebbezest terjesztett eld, amelyben kerte, hogy ne mersekeljek a kotber 
dsszeget 50 %-kal. Az eljaras I3.Gf.40.394/2017. szam alatt volt folyamatban a Fovarosi 
Itelbtabla eldtt, a masodfoku targyalas 2018. januar 10. napjara volt kituzve.

A per lezarasara vonatkozdan az alperest kepviselo dr. Gaal Szabolcs tigyved egyezsegi 
ajanlatot kuldbtt az dnkormanyzat reszere 2017. julius 3. napjan. Az ajanlat a tdkedsszeg 
egyosszegu, 2017. julius 10. napjaig tbrteno megfizetesere vonatkozott, mig a kesedelmi 
kamatokat a MONTIR-COOP Kft. az iteletben meghatarozott kamatfizetesi kotelezettseg 
kezdd napjatol 2017. december 15. napjaig terjedo iddszakra kivanta megfizetni. Ezen osszeg 
megfizetesen till az alperesi ceg az ingatlan beepitesere 4 ev kbtbermentes moratdriumot kert 
az dnkormanyzattbl, 2021. junius 30. napjaig. Vallalta, hogy amennyiben 2021. junius 30. 
napjaig az alperesi ceg az ingatlanra vonatkozdan nem szerzi meg a jogerds hasznalatba veteli 
engedelyt, ugy vallalja, hogy megfizeti az itelet szerinti kotber dsszeget a 4 evre vonatkozdan, 
vagyis 21.900.000 Ft-ot. Amennyiben azalperesi ceg ertekesftene a 4 ev alatt az ingatlant, ugy 
az ertekesitesig fennallo idoszakig fizetne az alperesi ceg napi 15.000 Ft-os kotber dsszeget, es 
egyuttal kerte, hogy az dnkormanyzat harmadik szemely reszere tbrteno ingatlan ertekesitese 
eseten tekintsen el tovabbi kotber fizetestol. Egyezsegi ajanlataban kerte tovabba, hogy az 
dnkormanyzat az elsd foku itelet ellen benyujtott fellebbezeset vonja vissza.

A MONTIR-COOP Kft. 2017. julius 7. napjan az elsd foku iteletben meghatarozott 25.100.000 
Ft tokeosszeget az dnkormanyzat szamara atutalta.

Az elsd foku itelet tobb szempontbol is kedvezo volt az alabbiak miatt:

az dnkormanyzat az ingatlant tobb hdnapos kesessel adta birtokba a vevo reszere,

- az ingatlan vetelara br. 31.200.000 Ft volt, tekintettel arra a tenyre, hogy a telek 
mindbssze 350 m2, emiatt a birdsagi gyakorlatban viszonylag ritka, hogy a 
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beepitetlenseg elmaradasa miatt, majdnem akkora osszeget itelnek meg kotber cimen, 
mint amennyi az ingatlan vetelara volt (amennyiben a kamatkovetelesunkrol nem 
mondunk le, akkor a koveteles az ingatlan vetelarat mar meghaladja),

- az alperesi ceg korabban mar megfizett 8.000.000 Ft-ot kotber jogcimen.

A Kisfalu Kft. javasolta az egyezsegi ajanlat reszben torteno elfogadasat az alabbi 
kiegeszitesekkel:

- Az Onkonnanyzat a Fovarosi iteldtabla 13.Gf.40.394/2017. szam alatti tigyeben 
benyujtott fellebbezeset visszavonja, amennyiben a Fovarosi Torvenyszek 
30.G.43.554/2016/12. szamu iteleteben meghatarozott kesedelmi kamat a MONT1R- 
COOP Kft. reszerol teljes egeszeben megfizetesre keriil.

- Ezzel egyidejuleg az Onkormanyzat 2017. julius 1. napjatol 2021. junius 30. napjaig az 
ingatlan beepitesere vonatkozoan kotbermentes moratoriumot biztosit a MONT1R- 
COOP Kft. reszere azzal, hogy amennyiben ezen idopontig nem szerzik meg ajogeros 
hasznalatba veteli engedelyt, ugy a kotbermentes idoszakra is legkesobb 2021. julius 
31. napjaig, napi 15.000,- Ft-tal szamolva kotbert kotelesek fizetni az Onkormanyzat 
reszere, tnelynek osszege 21.900.000 Ft. A MONTIR-COOP Kft. vallalja 2017. julius 
1. napjatol napi 15.000 Ft megfizeteset az ingatlanra vonatkozo jogeros hasznalatba 
veteli vagy fennmaradasi engedely megszerzeseig.

- Amennyiben a MONTIR-COOP Kft. az ingatlant 2021. junius 21. napjaig ertekesiti 
harmadik szemely gazdasagi tarsasag reszere, ugy koteles az Onkormanyzat reszere 
21.900.000 Ft-ot megfizetni, vagy a beepitesre es a kotberre vonatkozoan az 
Onkormanyzattal, es a harmadik szemely gazdasagi tarsasaggal kozosen megallapodni. 
Amennyiben a MONTIR-COOP Kft. ertekesiti az ingatlant harmadik szemely 
gazdasagi tarsasagnak, es az Onkormanyzat reszere megfizet 21.900.000 Ft-ot, ugy az 
Onkormanyzatnak a MONTIR-COOP Kft. fele tovabbi kovetelese nem all fenn.

A Varosgazdalkodasi es Penzugyi Bizottsag 2017. julius 19. napjan megtartott iilesen targyalta 
meg a Montir-Coop Kft. egyezsegi ajanlatat es a 629/2017. (VII. 19.) szamu hatarozata alapjan 
a Bizottsag ugy dontott, hogy

- Az Onkonnanyzat a Fovarosi Iteldtabla 13.Gf.40.394/2017. szam alatti iigyeben 
benyujtott fellebbezeset visszavonja, amennyiben a Fovarosi Torvenyszek 
30.G.43.554/2016/12. szamu iteleteben meghatarozott kesedelmi kamat, a MONTIR- 
COOP Kft. reszerol teljes egeszeben megfizetesre kerul.

- Ezzel egyidejuleg az Onkormanyzat 2017. julius 1. napjatol 2021, junius 30. napjaig az 
ingatlan beepitesere vonatkozoan kotbermentes moratoriumot biztosit a MONTIR- 
COOP Kft. reszere azzal, hogy amennyiben ezen idopontig nem szerzi meg ajogeros 
hasznalatba veteli, vagy fennmaradasi engedelyt, ugy a kotbermentes idoszakra is 
legkesobb 2021. julius 31. napjaig, napi 15.000 Ft-tal szamolva kotbert koteles fizetni 
az Onkormanyzat reszere, amelynek osszege 21.900.000 Ft. A MONTIR-COOP Kft. 
vallalja 2017. julius 1. napjatol napi 15.000 Ft megfizeteset az ingatlanra vonatkozo 
jogeros hasznalatba veteli vagy fennmaradasi engedely megszerzeseig.

- Amennyiben a MONTIR-COOP Kft. az ingatlant 2021. junius 21. napjaig ertekesiti 
harmadik szemely gazdasagi tarsasag reszere, ugy koteles az Onkormanyzat reszere 
21.900.000 Ft-ot megfizetni, vagy a beepitesre es a kotberre vonatkozoan az 
onkormanyzattal, es a harmadik szemely gazdasagi tarsasaggal kozosen megallapodni. 
Amennyiben a MONTIR-COOP Kft. ertekesiti az ingatlant harmadik szemely 
gazdasagi tarsasagnak, es az Onkonnanyzat reszere megfizet 21.900.000 Ft-ot, ugy az 
Onkormanyzatnak a MONTIR-COOP Kft. fele tovabbi kovetelese nem all fenn.
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Fentiek szerint a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat es a Montir-Coop Epitbipari es 
Vendeglato Kft kozott 2017. szeptember 21. napjan megallapodas jbtt letre (eldterjesztes 1. 
mellekletekent csatolva).

Tekintettel arra, hogy a Montir-Coop Kft. a hasznalatbaveteli engedelyt nem szerezte meg, 
irodank 2021. julius 7. napjan felszolitast ( eldterjesztes 2. mellekletekent csatolva) kiildbtt a 
Kft. reszere, hogy a 21.900.000 Ft-ot fizessek meg, tekintettel arra, hogy a beepitesre es a 
kotberre vonatkozoan az Onkormanyzattal es harmadik szemely gazdasagi tarsasaggal nem 
allapodtak meg kozosen.

Kovetelesunkre a Montir-Coop Kft kepviseleteben dr. Gaal Szabolcs ugyved jelezte, hogy a 
kotberkovetelest vitatjak es alaptalannak tartjak, tekintettel arra, hogy az ingatlant a Montir- 
Coop Kft. 2017. szeptember 21. napjan ertekesitette a KBC Hungary Korlatolt Feleldssegu 
Tarsasag reszere. A KBC Hungary Kft. az adasveteli szerzodesben vallalta, hogy legkesbbb 
2021. julius 21. napjaig az ingatlant beepiti es beszerzi a jogerbs hasznalatbaveteli engedelyt. 
Vevo kifejezetten tudomasul vette, hogy a beepitdsi kbtelezettseg fennall, es ennek elmaradasa 
eseten napi 15.000 Ft osszegu kotberfizetesi kbtelezettseg is keletkezik. Tovabba elfogadta, 
hogy amennyiben a beepitesi kotelezettseget nem teljesiti, ugy az Onkormanyzat fele a fennallo 
napi 15.000 Ft kotberfizetesi kbtelezettseg, azaz mindbsszesen 21.900.000 Ft megfizetesi 
kbtelezettseg terheli. A szerzodes - allitasuk szerint - az Onkormanyzat, illetve a Jozsefvarosi 
Gazdalkodasi Kdzponz Zrt. reszere megkiildesre keriilt. Allitasuk igazolasara eloadtak a 
Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat jegyzbjenek 2018. j unius 14. 
napjan kelt, a Budapest VIII., Tolnai Lajos utca 38. szam alatti, 34967 hrsz. alatti ingatlan 
epitesi engedelyenek jogutodlasra vonatkozo vegzeset, amely rbgziti, hogy az epulet 
letesitesere kiadott jogerbs epitesi engedelynek jogutodja a TLB-PLUSZ Kft. Az ingatlan 
jelenlegi tulajdonosa ugyanis a TLB-PLUSZ Kft.

A Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. tajekoztatta a Montir-Coop Kft-t es dr. Gaal 
Szabolcs iigyvedet, hogy a Jozsefvarosi Onkormanyzat nem ertesult az ingatlan 
tovabbertekesiteserol, ezert a kbveteleset a Montir-Coop Kft-vel szemben kivanja 
ervenyesiteni. Tajekoztatta tovabba, hogy a Polgarmesteri Hivatalt vezeto jegyzo altal hatosagi 
eljarasban kiadott vegzes nem helyettesiti a tulajajdonos jognyilatkozatat, a vegzes tartalmaban 
nem ter es nem terhet ki az bnkormanyzati jogok gyakorlasara. A jegyzo, mint epitesi hatosag 
jart el az epitesi engedelyenek jogutodlasra vonatkozo eljarasban, nem, mint tulajdonosi jogokat 
gyakorlb onkormanyzat. A tulajdonosi jogokat gyakorld bnkormanyzatot a polgarmester vagy 
a kepviselb-testulet kepviseli, nem az epites hatbsagkent eljaro jegyzo, tehat az onkormanyzat 
es a jegyzo altal vezetett Polgamesteri Hivatal kulbn-kulon, ket bnallo jogi szemely. A Montir- 
Coop Kft. semmilyen szerzbdeses viszonyban nem all es allt a Polgarmesteri Hivaatalt vezeto, 
epiteshatosagkent eljaro jegyzdvel, kizarblag az onkormanyzattal all polgari jogi 
jogviszonyban, igy a a polgari jogviszonybol eredo kbtelezettseg e feleket terheli, azaz a 
Montir-Coop Kft.-t es az bnkormanyzatot.

Sent a Montir-Coop Kft., sem dr. Gaal Szabolcs nem tudta igazolni, hogy az adasvetelrbl az 
Onkormanyzatot bannilyen mddon tajekoztattak.

A Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. szekhelyen megtartott kbzbs megbeszelest kbvetden 
a Montir-Coop Kft. kepviseleteben eljaro dr. Gaal Szabolcs kerelmet nyujtott be, amelyben 
kerte, hogy az Onkormanyzat jaruljon hozza a kbveteles KBC Hungary Kft reszere tbrteno 
kbtberatvallalashoz, tovabba kerte a jelenlegi tulajdonos kepviseleteben a kotberfizetesi 
hataridb meghosszabbitasat. A TLB-Plusz Kft tajekoztatasa szerint az epitkezes folyamatban 
van, az epulet jelenleg emelt szintu, szerkezetkesz allapotban van. Az bnkormanyzati 
kozmiiepitesek miatt 2020. aprilis - 2020. november kbzbtt 8 honapra le volt zarva a Tolnai 
Lajos utca, es ezt kbvetoen tovabbi 8 honapig le volt zarva a Tolnai Lajos utca - Nepszinhaz 
utca keresztezbdese. A lezaras miatt 13 honapig lehetetlen volt az epitkezes, mert a beton 
szallitasara ez volt az egyetlen utvonal. Tarsasaguk reszerbl a „csuszas” nem szamithato azonos 

4



modon napra pontosan, mert bizonyos tevekenysegek nem kezdodhettek meg. igy ezen 
..csuszasok” kovetkezmenyei hatvanyozottabban jelentkeztek es nagyobb kesedelmet 
credmenyeztek. Allaspontjuk szerint a lezarasok a COVID miatti munkavegzesi korlatozasok 
a VIS MAJOR kategoriajaba tartoznak.

A TLB-Plusz Kft, mint jelenlegi tulajdonos kerelemmel fordult az Onkormanyzat fele. 
melyben kertek az Onkormanyzattbl a teljesitesi hataridot, pontosabban a beepitesi es a 
hasznalatbaveteli engedely megszerzesere eldirt hataridok tovabbi 16 honappal, 2022. 
december 31. napjaig tbrteno meghosszabbitasat.

Levelet kiildtiink a megbizott iigyvedi irodanak, hogy a dbnteshozatalhoz szukseg van a Montir- 
Coop Kft. es a KBC Hungary Kft. kozott megkbtbtt adasveteli szerzodesre, valamint egy 
tartozasatvallalasi nyilatkozatra, mivel csak egy kerehnet nyujtott be a Montir-Coop Kft., azt a 
KBC Hungary Kft. reszerol nem irta ala senki. A leveliinkre az iigyved 2022. februar 14. napjan 
kiildte meg az adasveteli szerzodest.

A Jbzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. jogi kepviseldjenek javaslata es allasfoglallasa 
(eloterjesztes 4. szamu mcllekletekent csatolva) szerint az Onkormanyzat kotberkovetelesenek 
a jogalapja fennail, ezert javasolja a peres eljaras meginditasat.

Javasoljuk a Bizottsagnak, hogy a MONTIR-COOP Kft. kerelmet ne fogadja el, es kerje fel a 
Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.-t a per meginditsasara.

II. A beterjesztes indoka
A kerelemmel kapcsolatos dontes meghozatalara a Tulajdonosi, Vagyogazdalkodasi es 
Kbzterulet-hasznositasi Bizottsag jogosult.

III. A dontes celja, penziigyi hatasa
A dontes celja a kesedelmi kbtber rendezese es a hasznalatbaveteli engedely megszerzesenek a 
hatarido modositasa. A dontes meghozatala penziigyi fedezetet nem igenyel.

IV. Jogszabalyi kornyezet
A Kepviseld-testiilet es Szervei Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatarol szolo 36/2014. (IX:06.) 
onkormanyzati rendelet 7. melleklet 4.1.9. pontja alapjan a Tulajdonosi, Vagyogazdalkodasi es 
Kbzterulet-hasznositasi Bizottsag dbnt a a polgari es kbzigazgatasi, biztositasi-karteritesi 
ugyekben az Onkormanyzat, mint fel birosag, hatbsag stb. elbtti eljarasjogi reszvetelevel 
osszefuggesben az eljaras inditasa, befejezese, vitele, a jogorvoslat, az egyezseg tekinteteben.

A Budapest Jbzsefvarosi Onkormanyzat vagyonarol es a vagyon feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlasarol szolo 66/2012. (XII. 13.) onkormanyzati rendelet (tovabbiakban: 
Vagyonrendelet) a 20/A. § (4) bekezdese alapjan az Onkormanyzat kbvetelesenek megteriilese 
erdekeben 20 millio Ft tbkeosszeget meg nem halado esetkben kbteles a Jbzsefvarosi 
Gazdalkodasi Kozpont Zrt. peres vagy nem peres eljarast inditani.

Fentiek alapjan kerem a Bizottsagot, hogy a dbnteset meghozni sziveskedjen.

Melleklet: 1. melleklet 2017.szeptember21-en kelt megallapodas
2. melleklet felszblitb level
3. melleklet dr. Gaal Szabolcs iigyved levele a Montir-Coop Kft. 
kepviseleteben
4. melleklet JGK Zrt. jogi kepviseldjenek allasfoglalasa
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HATAROZATI JAVASLAT

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiiletenek Tulajdonosi, 
Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsaga ........../2022. (Ill. 23.) szamu
hatarozata

a Budapest VIII. kerulet, Tolnai Lajos utca 38. szam alatti ingatlanhoz kapcsoiodo 
kesedelmi kotber kovetelessel kapcsolatos dontes meghozatalarol

A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsag ugy dont, hogy

1 .) a Budapest V11L, Tolnai Lajos utca 38. szam alatti, 34967 helyrajzi szamu ingatlan 
vonatkozasaban a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat es a Montir-Coop Epitoipari es 
Vendeglato Kft kozott 2017. szeptember 21. napjan kelt megallapodasban foglaltakat jogi 
uton ervenyesiti.

2 .) felkeri a Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat kepviseleteben eljaro 
Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.-t a peres eljaras meginditasara.

Felelds: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja 
Hatarido: 2.) pont eseteben 2022. majus 31.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.
A lakossag szeles koret erinto dontesek eseten az eloterjesztes elokeszitojenek javaslata a 
kozzetetel modjara: a honlapon.

Budapest, 2022. marcius 16.

Novaczki Eleonora 
vagyongazdalkodasi igazgato

KtSZiTETTE: JOZSEFVAROSI GAZDALKODASI KOZPONT ZRT.

LeIrta: Mezei Iren referens

PENZUGYI FEDEZETET IGENYEL / NEM iGENYEL. IGAZOLAS:

JOGI Kontroll:
ELLENORIZTE: \ /I j

If#’
DR. VOROS SZILVIA

ALJEGYZO

Beterjesztesre alkalmas: Jovahagyta:

DR. sljTOstsiLLA VERES GABOR V-

Iegyzo Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es

Kozterulet-hasznositasi Bizottsag Elnoke
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Megallapodas

a icly 1 etrejott egyreszrbl a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat (szekhely: 1082 Budapest. 
E noss u. 63-67.. adoszam,: 15508009-2-42. kepviseli: Dr. Kocsis Mate polgarmester) 
k.pviseleteben eljaro Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozponl Zrt (szekhely: 1082 Budapest. 
! tross u. 63-67; adoszam: 25292499-2-42; Cg.: 01-10-048457: kepviseli: Bozsik Istvan Peter),

x: iainini a MONTIR-COOP Epitoipari es VcndeglAlo Kft (szekhely: 1039 Budapest. 
Szamos utca 5/13.. adoszam: 10450389-2-41; Cg.: 01-09-672066, kepviseli: l;azekas Antal 
ihyvczeto. szuleteu: Fazekas Amal, anyja neve: lakcime;

z kozott, az alulirott napon es helyen, az alabbi feltetelek mellett:

idek rOgzitik, hogy a jelen megallapodas a Budapest, VHL keriilet, Tolnai Lajos utca 38. 
szam alatti, 34967 hrsz-ii ingatlan vonatkozasaban inditott es a Fovarosi Iteldtabla elott 13. 
( 240.394/2017 szam alatti ugy lezarasara vonatkozik.

1 l-’elek rogzitik, hogy a MONTJR-COOP Kft a Jozsefvarosi Onkormanyzat reszere 
megHzette a F6varosi Torvenyszek 30.G.43.554/2016/12-es szamu iteleteben 
meghatarozott tokeosszeget, valamint annak kesedelmi kamatait. Ezen tenyre tekinteltel a 
Jozsefvarosi Onkormanyzat jelen megallapodas alairasaval kijelenti. hogy a Fovarosi 
iteldtabla F3.Gf. 40.394/2017. szam alatt folyamatban levo eljArasaban a 2017. majus 29. 
napjan benyujlott fellebbezesct visszavonja, es a fellebbezes visszavonasat legkesbbb 201 7. 
szeptember 30. napjaig igazolja MONTJR-COOP Kft. reszere.

2 A felek rogzitik. hogy a Jozsefvarosi Onkormanyzat Varosgazdalkodasi es Penziigyi 
Bizoltsaga a 2017.07.19. napjan megtartott tilesen hozzajaruh ahhoz. hogy 2017. jtilius 1. 
napjatol 2021. junius 30. napjaig az ingatlan beepitesere vonatkozoan kotbermcntes 
moratoriumot biztositson a MONTJR-COOP Kft reszere azzal. hogy amennyibcn ezen 
idopontig a MONTJR-COOP Kft nem szerzi meg a jogcros hasznalatba vetch, vagy 
fennmaradasi engedelyt, ugy a kotbermentes idoszakra is Jegkesobb 2021. Julius 31. 
napjaig, napi 15.000,- Ft-tal szamolva kotbert koteles fizelni az Onkormanyzat reszere. 
melynek teljes osszege 21.900.000,- Ft. A MONTJR-COOP Kft a jelen megallapodas 
alairasaval vallalja. hogy 2017. julius 1. napjatol napi 15.000,- J't meghzelesel az ingallanra 
vonatkozd jogeros hasznalatba veteli vagy fennmaradasi engedely megszerzeseig. 
amennviben ezen engedelyek megszerzese 2021.06.30. napjaig nem tortennek mcg. Felek 

hogy ameiviyiben MONTIR-COOP Kft. a bcepitesi kotele^ettscget 202L junius 30. 
napjejig teljesilp ugy sennnilyen kotberjizetesi kotelezettsege non allfenn.

A felek rogzitik azi is, hogy amennyibcn a MONTIR-COOP Kft az 1. pontban rdgzitell 
ingaflant 2021. junius 21. napjaig harmadik szemely gazdasagi tarsasag reszere ertekesiti. 
ugy a MONTIR-COOP Kit koteles az Onkormanyzat reszere 21.900.000,- Ft-ot mcgiizetni, 
vagy a beepitesre es a kotberre vonatkozoan az Onkormanyzattal es a harmadik szemely 
gazdasagi larsasaggal kozosen megallapodni. Amennyibcn a MONTIR-COOP Kft 
erickcsiti az ingatlant harmadik szemely gazdasagi larsasagnak, es az Onkormanyzat 
reszere megfizet 21.900.000.- Ft-ot, ugy az Onkormanyzatnak a MONTJR-COOP Kft fclc 
tovabbi kovetelese koiber jogcimen nem all fenn. < .. - -..-4^-^----- . y )

M o n U r • to o
1039 Budapest, Szamos u. 5/b.

10450389-2-41



4. A tclek a jclen inegaHapodasL mini akaratukkal mindenben megegyezot helybenhagyolag 
inak ala.

F idapesL 2017. szeptember 21.

.................... ....................................................
Jbzsefvarosi Onkormanyzat 
kepvisekteben:
.Inzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt
kcpvisdi: Bozsik Istvan Peter

Vag^ ongazdalkodasi Igazgato

MONTIR-COOP Kft
kepviseli: Fazekas Antal 

ugyvezt'to 
a/icntipCoop Kft.

ZO39 Budapest, Szamos u. 5/b. 
Adoszam: 10450389-2-41



Z- ‘bv.

Montir-Coop Kit.
Fazckas Antal 
iigy vezeto 
reszere

Uisz.: LHE-^'A /202E 
Elozmeny (iisz/. / /2O2O.
Uint.: Mezci hen 
Telefonszam: 216-6961 /206 
Tartiy: kotber

Budapest
Szamos utca 5/B 
1039

Tisztelt Fazekas Antal!

A Budapest Fovaros VI1L keriilet Jozsefvarosi Onkonnanyzat es a Montir-Coop 
Epitdipari es Vendeglato KfL 2017. szeptember 21. napjan megallapodast kotottek a 
Budapest VIII., Tolnai Lajos utca 38. szam alatti telek ingatlan vonatkozasaban.

A megallapodas 3.) pontja alapjan fclszolitjuk a Montir-Coop Kft-t, hogy 21.900.000 
Ft-ot fizessen mcg a Jozsefvarosi Onkormanyzat szamara, az Onkonnanyzat OTP Bank 
Nyrt.-nel vezetett 11784009-15508009-08800000 sz. bankszamlajara atutalas utjan 
tekintettel aria. hogy a beepitesre es a kotberre vonatkozoan az Onkormanyzattal es a 
harmadik szemely gazdasagi tarsasaggal nem allapodtak meg kozbsen.

Tajekoztatjuk, hogy a hasznalatbavetcli engedelyt a mai napig nem szereztek meg.

Felhivjuk szives figyelmiiket, hogy amennyiben a fenti osszeget a jelen Icvelunk 
atveteletol szamitott 8 napon beliil nem egyenlitik ki, ugy peres eljarast fogunk 
kezdemenyezni a Montir-Coop Kft-vel szemben. melynek koltsegei is Onoket fogjak 
terhelni.

Kerjiik tajekozAatasunk szives tudomasulvetelet.
D ? ♦ omi -I -7 r Jdzsefv^TOsi ®
Budapest. 202Ljuhus 7. Gazdalkod^K^ppniZd.]

Tisztelettd: /

/ ..
dr. Gorcsps Monika Mezei h en

d i v i z i 6 x1^ 16 re fe ren s

K LdSHFVA ROS.. 
’ UJJAEl^

POSTAZVA
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dr. Gorcsos Monika Ao U

5. Si.

Felado:
Kiildve:
Cimzett:
Targy:

Dr. Gaal Szabolcs <dr.gaalszabolcs@gszugyved.hu>

MeHekletek.*

hetfo 2021. oktober 11 13:57
gorcsosm@jgk.hu
TOLNA! UTCA KOTBER UGY
Jogutddias.pdf; Montir_KBCjartozasatvaHalas.pdf; Kerelem_VJSMAIOR.pdf

Fontossag: Surges

Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont 2rt. 
Vagyongazdalkodasi Igazgatosag 
dr. Gorcsos Monika 
diviziovezeto reszere
Uisz: LHE-437/1/2021
Uint: Mezei Iren

Tisztelt Igazgatosag!

Ugyfelem a Montir-Coop Kft. kepviseleteben a Budapest VIII. kerulet Tolnai Lajos u. 38. szam alatti telek 
vonatkozasaban fennallo kotberkovetelesukkel kapcsolatos egyeztetesiinkre tekintettel kiildbm a Montir-Coop Kft. 
kerelmet, hogy a KBC Hungary Korlatolt Felelossegd Tarsas^g (szekhely: 6500 Baja, Keszeg utca 7/B.; eg.: 03-09- 
127373; adoszam: 24865171-2-03; statisztikai azonositd: 24865171-6810-113-03, kepviseli: Korbsi Balazs, iigyvezeto) 
vevbvel kotott adasveteli szerzodes alapjan jaruljanak hozzS a kbtberatvallalashoz.

Kiildbm tovabba a KBC Hungary Kft. jogutodlasat igazolb epitesi engedelyt, es a jelenlegi tulajdonos es 
epittetd kerelmet a kbtberfizetesi hatarido meghosszabbitasa erdekeben.

Amennyiben barmilyen tovabbi iratra lenne szukseguk, ugy jelezzek reszemre, es beszerzem azokat.

Az egyszerubb kommunikacid erdekeben jelen kerelmemet e-mail utjan kiildbm meg.

Kerem, hogy lehetbseg szerint tajekoztassanak a kerelmet elbiraId bizottsag iilesenek idopontjarol.

Budapest, 2021. oktober 11.
Tisztelettel:

Montir-Coop Kft. 
kepviseli dr. Gaal Szabolcs Ugyvedi Iroda 

dr. Gaal Szabolcs 
iigyved

dr. Gaal Szabolcs
iigyved
DR. GAAL SZABOLCS

UGYVEDI IRODA

1015 Budapest, Batthyany utca 4. Ili/l.
Tel: 06-1/354-1585
irodai mobil: 06-30/816-0676
Fax: 06-1/354-1584

A fenti Usenet es annak valomennyi melleklete b::o!mos informaciokat tarlalmaz, emiott oz vedettnek minosui,

mailto:dr.gaalszabolcs@gszugyved.hu
mailto:gorcsosm@jgk.hu


Budapest FovarosVIH. KerOeet
JOZSEFVAROSl ONKORMANYZAT jEGYZOjE

Cgyiratsz^m (ETDR azonostto): 20J800035666

Iratazonosito: IR-000229467/2018
Iktatoszim: 08-320/2/2018
Ugyintczo: G^szler SziJvia
Elerbetosege: +3614592228, gesriersa^jozsefvaros.hu

Targy: Budapest MIL Tolnai Lajos utca38. sz 34967 hrsz alatti ingatlan epilesiengedelyenekjogutddlasieljarasa

VEGZES

Tudomasul veszem, bogy a Budapest Vill. ker. Tohai Lajos uica 38. sz 34967 hrsz ingatlanon 19 
lakasos laktepukt Utesitcsere kiadott 08-151/4/2010 (05.20) sz jogeros epitesi engedehnek es 
az epiiletben 1 db szemelyfelvono lete sitesere kiadott 08-865/7/2010 (06.25) sz. jogeros epitesi 
engedely jogutodja aTLB-PLUSZ Kfi. ( 1174 Budapest Erdo utca 27., cegjegyzekszam: 01 09 
324674, Ogyvezetok: Korosi Balazs. Hari Peter Antal)

Vegzesem ellen onallo fellebbezesnek hely nines; az csak az Ugyben hozott hatarozat vagy az 
eljaras megszunteto vegzes elteni fellebbezesben tamadhato meg.

INDOKOLAS

A Montir-Coop Kft (1039 Budapest, Szamos u. 5/B.) mint epittetd reszere a 08-151/4/2010 (05.20) 
sz jogeros hatarozatommal Epitesi engedelyt adtam a Budapest, VIIL kertilet. Tolnai L. u 38. sz, 
34967 hrsz. alatti ingatlanon 19 lakasos lakohaz epitesere es a 08*865/7/2010 (06.25) sz. jogeros 
hatarozatommal engedelyt adtam az epiiletben talalhato 1 db szeme^felvono letesitesere.

A 08-865/7/2010 (06.25) sz. jogeros hatarozatom rendclkezese szerint a szemelyfelvond letesiteserc 
vonatkozn engedeh' a 08-151/4/2010 (05.20) sz jogerds liatarozalommal egytttt erv^nyes.

Az epitesi engedelyek ervenyet az epiltetd kerelmere a 08-77/7/2013 (04.10) sz jogeros 
hatarozatommal es azt kovetoen a 08-387/19/2014 (09.03) sz jogeros hatarozatommal 2014. 
November 10-ig meghosszabbitottani

A 08-550/4/2017 (10.19) sz vdgzesemben tudomasul vettem ix>gy a Budapest VHL ker. Tolnai 
Lajos u. 38. (34967 hrsz.) sz. alatti ingatlanon 19 lakasos hkocpiilet letesiteserc kiadott 08- 
15J/4/2O1O (05.20) sz. jogeros epitesi engedelynek es az epiiletben 1 db szemelyfelvond letesitesere

r7? 1082 Budapest, Baross u. 63-67. S 459-2100 V30 ]
vw.sv.iozsefvaroh .hu

rami iiilbuipiwito
ELEKTRONIKUSAN HITELESITVE 

ZARAD^KOLVA - ETDR

jozsefvaros.hu


kiadott 08-865/7/2010 (06.25) sz jogeros epitesi engedely jogutodja a KBC Hungary Kft. (6500
Baja. Keszeg utca 7. B. ep.. cegjegyzekszam: 03 09 127373. iigyvezeto: Korbsi Balazs)

2018. junius 8-an ” 1 mini a TLB-PLUSZ Kft. meghatalmazottja ETDR fcluleten
benyujtotta jogutodhs tuaomasuiveteli kerelmet.

A kerelemhezcsatolta a KBC Hungary Kft. es a TLB-PLUSZ Kft. 2018. majus 8-an kOiOU ingatlan 
csereszeizodeset, a TLB-PLUSZ Kft. meghatalmazast, eljaras illetek befizeteserol szold atutalasi 
bizonyhtot.

Az eljaras 2018. junius 9. napjan induh.

Az ingatlan -atulajdoni lap tanusaga szerint - KBC Hungary Kft. tulajdonaban van.

Az Elektronikus Epitesi Naplo Adminisziracids Rendszerben (e-napb) nyilvantartott 2014/2540/50 
szamu epitesi naploval igazoftan a kivitelezest megkezdtek 2014. oktober 7*en.

Az altalanos kozigazgaldsi rendtartdsrol szolo 2016. dvi CL. tv. (tovabbiakban: Akr.) 43.§ (7) c) 
pontja ertehieben meDozlem afiiggo hatalyu domes meghozatalat.

Az epilesugyi es epiiesfelugyelefi hatosagi eljdrdstdl es ellenorzesrol. valammt az epilesugyi 
haldsdgi szolgdllafdsrol szolo 312/2012 (XI.8) Korm. rendelet 53§ (1) bekezdese ertelmeben a 
jogutodlasl ludontasul vcszem

Felhivom a Jogutod iigyeimeL hoev a toreros epitesi engedely es a hatalyas ioeszabalyok alapjan 
azepitmenynek hasznalatbaveteli engedely megadasaraalkalmas allapotbankell lennk akivilelezes 
megkezdesetol szamitott 5 even beliil (2019.10.07.). A jelenleg hatalyos iogszabalyok alapjan az 
epitesi engedely hat^b'a toxabb nem hosszabbfthato,

Tajekoztatom a Jogutodot, hogv 2017. december 31. es 2020. december 31. kozott az eldzbeknel 
szigon'rbb koveielmenyeknek nxgfelelo energiaigenyu; 2020. december 31-et kOvetoen pedig az 
epiiletet az epuletek energetikai jellemzbinek meghatarozasarol szok> miniszteri rendelet szermti 
kozel nulla energiaigenyu epuletet lehet csak has/Tialatba venni.

Az illetekekrol szolo 1990. evi XC1H. tv. MeBeklel XV. fejezet 13. pontjaban eloirt illetekd a 
Kerelmei# annalassal lerotta.

Fellebbezesi lehetoseget az Akr. 116.§ (1) bekezdes alapjan zartam ki.



Hlelekessegemei az Akr. 16.§ (1) a) pontja. iiataskdromet eptiewgii es az epiiesfeHi^peli'ti 
ha(6sa^ok kiiciolt'sh'dl ex tnukodw felteleleirol szolo 343/2006.(Xli.23.) Korm. rendele! l.§. (1) 
bekezdese allapitoiia meg.

Budapest, 2O18.junius 14.

Danada-Rman Edina jegyzd 
neveben es megbizasabdk

Bedd Klara 
frodavezetd

L
ErtesMnek:

I TLB-PLL’SZ Kft. • kerelnx-zo 1174 Budapest, Erdo utca 27.

\2 kF3C Hungary Kft -tulajdonos 6500 Baja Kes arg u. 7/b.

- meghaialmaznn ETDR felOieten

4. BFKH V. V. KeruletiHivatala- EpitesligyiesOrdksegvedcliniOsaaly.EpjtesfetugyeletiOsnaty 
ETDR feliileten
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Jczsefvarosi GazdAlkodisi Kozpenf Zrt. 
VagyongazdalkotUsi Igazgatdsag 
dr. Gorcsos Mdnika 
diviziovezeto riiszere
Uisz: LHE-437/1/2021 
ifinti Mezei Ir£n

Tisztelt Igazgatds&g!

A TLB-PLUSZ Kft. (1174 Budapest, Erdo u. 27., AddszAm: 25993750-2-42, cgj.sz.: 
01-09-324674) kepviseletdbcn, figyelemmel a Montir-Coop KfL-vel tortent egyeztetesre a 
kovefkezo kSrelemmel fordulok Onokhoz a Budapest VIII. keriilct Tolnai Lajos u. 38. szam 
alatti telek vonatkozdsaban fennallo kotbdrkovctcldsukkel kapcsolatos ugyben.

A tdrgyi helyszinen az cpftkezes folyamatban van, es az 6pulet jdcnleg emelt szintii 
szerkezetkesz allapotban all.

Ahogyan az - tudomfisom szcrint - az Onokkel tortent egyeztetesen a Montlr-Coop 
Kft. reszdroJ clhangzott az Onkormanyzati kdzmucpiles iniatt 2020. apiilis - 2020. november 
kozott 8 honapra Ie volt zarva a Tolnai Lajos utca, es ezt kovetoen m^g kbzel 5 honapig le 
volt zarva a Tolnai Lajos utca - Nepszfnh&z utca keresztezOdese. A lezaras 13 hdnapot 
jeientett, amcddig a munkavegzes lehetetlen volt, mert a bcton szJUitasara ez volt cz egyctlcn 
utvona).

Emiatt a Tarsasagunk reszerol a leinak iniatti .,csuszas" new szamithatd azonos 
modon napra pontosan, mert bizonyos tcvekenysegek nem kezdodhettek meg, igy ezcn 
„csuszasok” kdveikezmdnyei hatvdnyozotiabban jelcntkcztck, es nagyobb kdsedclnwt 
crcdmenyeztek.

Egy peldaval illusztralva a koveikezdkrol van szo:
Tarsasagunk a betont megrendelte, de a betonozas a lezarasok miatt nem kezdodhetett 

meg. A kczdes napja bizonytalanna valt.
A kivitelezd es a beszAlh'tok a kieso idoben mas munkakat is vallaltak. Amikor a 

lezarasok megszuntek oket ujra ertesiteni kellett, hogy megkczdlietik a munk^t. Ekkor a mar 
kozben clvallalt munkdkal befejeztek cs csak ezt kdveloen teljesitett^k a kor^bbi munkakat. 
Ez az ertesileshez kepest a jelenlegi ^pftoipari viszonyok kozott 5-8 honapot is jclentett, azaz 
a gyakorlatbsn a 13 honapos lezdras 18-21 honapos csuszasl is crcdmdnyczctt.

AllAspontunk szerinl a lezarasok a COVID iniatti munkavegzesi korlatozasok 
(emberek megbetegedese, karantenok stb.) a VJS MAJOR kategoriajaba tartoznak.

Allaspontunk szerint a 2021. junius 30.-1 leljcsitesi hatarido nem tekintheto tenyleges 
teljesitcsi haiaridonck, mert a jogosult kcscdelme a kotelezctt egyideju kesedelmel kizarja.

E szabalybol kovetkezik, hogy T&rsasaguuk nem eshetett k6sedclembe.



A Ptk. vis major helyzetre vonatkozd jogszabalyi hitterc szerim a feleket nem tcrheh a 
szerzddesben szabalyozott teljesitcsi hatarido kesedelme es jogkdvetkezmcnyei

Tarsas&gunk az. epitkezest mindenkeppcn be kivanja fejezni, 6s teljesiteni kivanja a 
vallalt kbtelezettsegeit.

A Ptk. alapjan a felek a szerzodes teljcsitdseben egyilttinukbddsre kbteiesek. A 
kdtelezettnek a szerzodds teljesitese erdekeben ilgy kell eljamia, ahogy az az adott helyzctben 
CltalAban elvarhato, a jogosultnak pedig ugyaniiyen modon eld kell segitenie a teljesitest.

VelemCnyiink szerint jelen helyzetben figyelembe kell venni a Ptk. alapclvcit, amely 
szerint a polgari jogok gyakorUsa es a kotelezettsegck teljesitese soran a felek a jdhiszemuseg 
cs tisztesseg kdvetelmCnydnek megfelelden, kdlcsdnoscn egyUttmukddve kbteiesek eljami.

Tarsasagunk a kezdetektol ibgva minden eszkbzzel tdrekszik a szerzodes teljesiteserc, 
es a jogviszony fcnntart^sara, azonban ebhcz szuks6ges az Onkonnanyzat egyuttmukbdese is.

Celunk a tovabbi kblcsdnds’ egyiltlnnikdd^s fenntart&sa es a jogi vita elkcrui6se. 
Levcltinkben megfogalmazott tenyekkel kivAnunk mutatni, hogy a szerzodes tdjesiles^ve! 
bsszefuggesben az Onok reszerol is adodtak olyan problemak, amelyek orvoskisara sort 
kellene keriteni, es a feleknek a kolcsonos megel6gedetts6gen alapulo egyiittmukbdcst fenn 
kellene tartania. V&cmdnyunk szerint ene Tarsas&gunk ajdnlata alkalmas lenne.

A fentiek alapjan kerem, a Tisztelt dnkonninyzatt6) a teljesitcsi hataridot, 
pontosabban a beCpitCsi es a hasznidatbavCteli engedCly megszerzesere eloirf hatariddk 
(ov^bbi 16 hdnappal 2022, december 31. napj^ig tortcno meghosszabbitasat

Egyuttniukodesukben, es a kolcsonos jo kapcsolat fenntartasaban bizva, varom 
mieldbbi valaszukat

Budapest, 2021. oktdber 6.

Tisztelettel:

TtB-PLUSZ Kft. 
Hdri Gyorgy 

ugyvezetd



Budapest Fovaros VIII. kerulet Jbzsefvarosi Onkormanyzat

Budapest

Tiszteh Onkormanyzat!

Alulirott dr. Loranth Jozsef, iigyved az alabbi nyilatkozatot teszem a Budapest VIII. kerulet, 
Tolnai Lajos utca 38. szam alatti ingatlan kbtberkovetelesevel kapcsolatosan:

A rendelkezcsrc allo dokumcntumok alapjan az Onkormanyzat kotbcrkovctclcscnck a jogalapja 
fennail.

A kblberkbveteles osszegszcrusege vonatkozasaban, amennyiben az peresitesre keriil, a birosag 
fog donteni. A birdsag onmagaban is mersekelheti a kbtberosszeget es elfogadhat, olyan 
idoszakokat is, melyre az Onkormanyzatot nem illeti meg kotber, de ezt jogeros fteletnek kcll 
kimondania.

Az Onkormanyzat nem tudou megegyezni peren kiviH a Montir-Coop Kft-vel.

A lent leirtakra tekir.tettel es figyelcmmel a kotberkoveteles kdzpenzjellegere javaslom apercs 
eljaras meginditasat,

Budapest, 2022. februar 23. x'7

Tisztelettek

dr. Loranth Jozscf, iigyvcd




