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Budapest Józsefváľosĺ onkorm ányzĺt Képviselő.testülete

T is zte lt Ké pv is e lő-te st ĺłlet J

Alulíľott, Dľ. Lóľánth József iigyvéd, mint a Kĺsfalu Kft. jogi képviselője az a\ttbbiak'rő|

kíviíno m táj ékoztatĺi onöket :

A Józsefuárosi onkoľmźnyzat Képviselő.testĹilete 2OI2. július 5. napjan tartandó iilésén

targyalja a Budapest VIII., Bauer Sándor utca 3-5. szám aLatti ingatlannal kapcsolatos kötbér

,.,,đ."é,,. tett egyezségi ajariatot' A Kisfalu Kft' előteľjesztésében elfogadásra javasolja a

Liorly Hungary rt. es a Panorámás-telkek Kft. által tett ajanlatot. Az eIőterjesztésben pontos

leíráśľa kerult az tigynek az eIozménye, valamint azok a tények, melyek pontosan rogzítik a

Lioľly 2000 Kft. ěś a Lioľly Hungary Kft. mostani he\yzetét. Mindkét tarsaság pľojekt

tríľsaśág, tudomásunk szeľint semmilyen fellęlhető vagyonnal nem rendelkeznek, és mindkét

tarsaság uzletrészén a NAV-nak végrehajtási joga van bejegyezve. Ez aĺnyit jelent, hogy

u*.n''ýib.n a tisztelt Képviselő-testiilet nem fogadĺá eI az egyezségí ajźnlatot, folytatódna a

p.'.' ô5*ás és p"*ye'tességtink esetén fellelhető vagyon hiźnyźhan valamint a NAV
k<iveteléie miatt tényleges pénzbeti megtéľülésre minimális esély mutatkozna. Ebbęĺ az

esetben kijelölt feiszámolótól kéľhetnénk nyilatkozatot affa vonatkozóan, hogy a

követeléstink behajthatatlan, és ezt le lehetne itni az onkoľmányzatkonyvelésében. A Kisfalu
Kft. és magam is, azértjavaslom az egyezség elfogadását, mert ezzel tényIegesen két daľab

vagyon eĚm (összközmiĺvesített, P9ľ-, teheľ- és igénymentes telek) kerĺilne be az

onkoľmanyzat vagyonkatasńerébe, Az előterjesztésben pontosan szerepel, hogy az

onkormanyzat Képviselő-testiilete a 15212009. (Iv ,22.) szźrrl,ű döntésével mĺáľ foglalkozott az

üggyel, veieménytink szerint, az akkori döntéshez képest, a mostani egyezségi ajźn|at egy

jobb ajanlat.
Teľmészętesen a Tisztelt Testületnek joga van elfogadni és ęlutasítani is az egyezségi

aján|atot. Bizom abban, hogy az előterjesztésben és a jelen levęlemben foglaltak után teljes

egészében me gismeľték az ťigy et, és ęzt követően hozzák me g döntéstiket'

Amennyibe'' ké'dé'tik lenne az iggyel kapcsolatosarl, azt a Képviselő-testiileti ülésen

szívesen megválaszolom. t
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