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Tisztelt Képviselő-testület!

EIőzmények

A Budapest Józsefuárosi Önkormányzat a Trefort utcai orvosi rendelőintézetében a szakorvosi ellátás
mellett nyolc háziorvosi és ketto hźzi gyermekorvosi praxist is működott. A 9fl2008. (II. 27.) számű
haÍározatával úgy döntött a Képviselő-testĹilet, hogy a Mikszáth tér 4' szám a|atti Budapest
367Ifl0/NI és 36772l0lV4 he|yrajzi számokon nyilvántartott ingatlanokba helyezi el a nyolc
háziorvosi praxist.

A Képviselő-testtilet döntése szerint a Szentkirályi u. 33-35. szám alatti Budapest 36583ĺ0lN50
he|yrajzi számon nyilvántartott ingatlanba kettoházi gyermekorvosi pľaxist helyez el.

Az e|őzőekben hivatkozott ingatlanok az Onkormányzatkizárő|agos tulajdonátképzik.

2008. május 13-án az Önkormányzat szindikátusi szerződést kötött a Value Kereskedelmi és
Szo|gźitatő Kft.-vel, melry szerződés a fent megnevezett ingatlanok hasznosításával kapcsolatos
megállapodást ľögzíti. A szindikátusi szerződés az e|őterjesztés 1. számrĺ me|lék|etét képezi.

Az Önkormányzat és a Value Kft. pľojekttársaság |étrehozźsát hatźrozták el úgy, hogy annak
működtetését technikai és finanszírozási szempontból egyaľánt kizárő|ag a Value Kft. biztosítja, aki
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Budapest Józsefvárosi Onkoľmá nyzat
Képviselő.testiilet e számára

Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontj a: 2012. jtúius 19' sz. napirend

Táľgy: Javaslat a Tľefoľt u. 3-5. szám alatti házi gyeľmekoľvosok elhelyezéséľe

A napiľendet nyílt ülésen lehet táľgya|ni, a döntés elfogadásához egyszeru szavazatÍöbbség
szükséses.
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi x
Humánszo|gáltatási Bizottság vé|eményezi tr

Határozati jav as|at a bizottság szźmár a:

A Városgazdálkodási és Pénziigvi Bizottsáď Humánszolgá|tatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testiiletnek az e|óteri esztés me stársv a|źsát.



első lépésként e|végzi az ingat|anok teljes körű átalakítását és felújítáSát, kialakítja a rendelőket és az
azo|<hoz kapcsolódó kiszolgáló helyiségeket.

A Képviselő-testĺilet előtt is ismeľetes, hogy a Mikszáth tér 4. szám alatti beruhánás az e|várt
minőségben és tartalommal megvalósult, a nyolc háziorvosi praxis elhelyezésre kertilt, a rendelő
intézet működik

Házi gyeľmekoľvosi pľaxisok működése

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testlĺletet, hogy a Szentkirályi u' 33.35. szám a|atti Társasház a két
házi gyermekorvosi praxis elhelyezéséhez nem járu|thozzá, ezért azokvá|tozat|anul a Budapest, VIII.
kerület Trefort u. 3-5. szám a|atti_ korábbi szakľendelő intézetben- működnek.
A Képviselő-testtilet 2011. évben úgy döntött, hogy 2012. januráľ 1-jétől 5 évľe egységesen,
valamennyi felnőtt háziorvossal, illętve htzi gyermekorvossal egészségügyi ellátási szerződést kĺjt,
melynek keľetében aJőzsefvárosi onkoľmányzat többek között vźú|altaa rezsik<iltsé gfizetését.

Tekintettel arra,hogy a jelen két pľaxis a Trefort u.3-5. száma|aÍti korábbi szakrendeló intézetben
működik, mindez jelentősen növeli az önkormányzati költségeket' ezérttovábbra is javasolt akétházi
gyermekorvosi praxis áthe|yezéséről dönteni a Palotanegyedbgn, legkésőbb a Képviselő-testület 2012.
december havi első ülésén.

A Képviselő-testĺilet döntése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tcirvény 2. s Q)
bekezdése, valamint a 8. $ (a) bekezdése a|apjénhozza meg, mely szerint atelepülési ónkormányzat
köteles gondoskodn i az egészségügyi alapellátásról.

F entiek a|apj án kéľem az a|ábbi határ ozati j avas l at e l fo gad ás át.

Határozatijavaslat

A Képviselő-testület úgy dtint, hogy

felkéri a polgármesteľt, hogy készítsen javaslatot a Budapest, VIII. kerület Trefort u. 3-5' szám a|atti
ingatlanban működő kéthźĽZi gyermekorvosi praxis végleges elhelyezésére a Képviselő-testtilet 2012.
december havi első ülésére.

Felelős: polgáľmester
Határidő: a Képviselő-testtilet 201f . december havi első ülése

Budapest, 2012. jrilius 09.

Törvényességi ellenőľzés:
Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából:

,b u%L-; ź-t
Dr. Mészár Erika

a|jegyzó
2012 JÚL 10,



A szindikátusi szeľzĺdésben vállaltak teljesítése - a tulajdoni arány megtaľtasa . a könyv szerinti
éľtéken történő appoľtálás esetén valósulhat meg. A könywizsgálói jelentés alapján az Önkormányzat
könyv szerinti éľtéken - 17.377.000,- Ft _ honźtjárulrást, míg a Vďue Kft. |6.695.549,- Ft
ho,"źúáĺu|ást teljesít nem pénzbe|i hozzźljáru|ásként apport jogcímen. A Value Kft. által appoľtált
ho""źĺjáru|ással kapcsolatban megjegyzendő, hogy az lngatlanokon a Value Kft. a könyv szeľinti
éľtéken magasabb iisszegĺi beľuhĺázást eszközölt, mint amennyit a Projekttársaságba apportál. A
beruházások többletértékét a Value Kft. azért, appoľtĺálją hory a tagok ĺizletľészeinek arányatovábbľa
is 5l %- 49 % maradjon, az onkormányzattöbbségi tulajdona mellett.

j. A' ö,."", appoľt értét amelyet a tagok a ProjekttĺársasĺĘ rendelkezésére bocsátanak:34.072,549 Ft. A
Projékttaľsaság törzstőkéje 3'000.000 Ft, mely az appoĺtáiássa| 37.o72.549,- Ft-ra változik.

Figyelemmel arľą hogy a gazdasáę;i tĺírsaságokról szóló jogszabá|y a|apjźn egy gazÁasági táľsaságban
azÍjÄetrészek névértékének tizpzene| oszthatónak kell lennie a tagok |2.549,- Ft.tal (tagonként 7.000
Ft- és 5.549Ft-tal) kevesebbet apporuáInak M igy kialakult végleges üz|eftész névéľtékek a
következők:

Budapest Józsefviárosi
onkoľmĺányzat

Value Kft

2.3. Taggyűlés összphívása

Az apportÁ|ásról és a törzstőke felemeléséről a társaság taggyülés ktiteles és jogosult dönteni, ezéľt
indokolt annak tisszehívása.

2.4. Társaságĺ szeľződés mĺídosítása (4. szímú me|ték|et)

A 2.2. pontban kifejtettekľe figyelemmel az apportáhfu eredményeként a tĺíľsaság tiirzstökéje
felemelésľe keriil, amely indokolja a tĺĺrsasági szerzódés módosítását. Ezen trilmenően az
onkormrĺnyzati vagyon védelme éľdekében. a társasĺĘi szerződés kiegészítése is megtöľténik a
módosíúíssal. E szerint ą tnggyülés kizáľólagos hatlásköľébe uta[ia és egyhangúan meghozott
taggyülési határozathoz köti a Projektĺársaság tulajdonában lévő ingatlanok elidegenítését,
megterhelését [8. y) pont], amely gyakorlatilĺd vétójogot biaosít az onkormányzatrészsre.

2.5. Cége|jáľás

A tĺársasági szsrződés módosíüísát az illetékes Töľvénys zék rélszére a taggyiĺlés i hatfuozat
meghozatz|áú követő 30 napon beliil kell benyujtani. A cégbírósĺĘí eljárással kapcsolatos
illetékfizetési kö,telezettséget a Value Kft. teljesíti.

2.6. Fö|dhivatalĺ eljánás

Az ingat|anoknak a PĄekttĺáľsaságban töľténö appoľüálása egyben a tulajdonos változást is
eredményeą miszerint az ingatlanok a Mikszáth 4. Kft. tulajdonába kerülnek appoľtálás jogcímén. A
ftildhivatali eljĺírással kapcsolatos dijfizetési kötelezettséget a Value Kft. teljesíti.

2.7. I|letékÍizetés 
4

A szindikátusi szerződés éľtelmében az apportá|ás (visszterhes vagyonátruh źuĺálsi ugylet) után
megállapítrísra kerülő illetéket a Value Kft. vállalja megfizetni. =

3. Szĺndilĺátusi szerződés módosítása (5. szĺmú meltéklet)

Figyelemmel aną hogy a szindikátusi szerződésben a felek két ingatlan vonatkozísában teľveztek
rendelőket kialakítani és az onkormányzat végiil csak a Mikszáth téľi ingatlanban taľtotta
megvalósíthatónak a beruhĺízĺst, így indokolttá vźt|t a szeľződés módosítiísa. Felek közis döntése
értelmében a sándilcátusi szerződés pontosításra keriilt abban a vonatkozásában, hogy a jogszabźůy
áÄta|biúositott jognál fogva könyv szerinti éľtéken tiirtént megaz appoľtílás.
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DR. PUsKAs ÜGYVÉDI lRoyli
Dr. Puskás Attila T. Ĺigyvéd.ď ffi;ł;i:ŕ.'ľ.'

18.900.000 Ft 5t %

18.160.000 Ft 49%
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A Budapest Józsefuráĺosi onkormĺányzat vagyonĺĺľól, valamint a versenyeztetés és a helyi költségvetési
szeľvek beszerzési eljárásának szabályairól szśiő 37Dfr03. (Vu.07') önkoľmányzati rendelet 21. $-a
szerint:

,,(1) Az önkormĺányzat tulajdonában lév<ĺ egyszrmé|yes gazdasági tĺársaság alapításríľól, a tĺíľsaság
megszüntetéséľől, a többszemélyes gazdasági társasĘ létrejöttéľól és megszűnéséről a Képviselő-
testiilet dönt." l!,..

Fentiekalapjánkéremaza|ábbihatározati javaslateĺťogadrísát.

Határozatijavastat

A Képvise|ő-testĺilet, mĺnt a Mikszńth 4. Egészségüryi Szolgá|tató és Ingatlanhasznosító Kft. (a
továbbiakban: Mikszáth 4. Kft.) többségĺ tulajdonosa úgy dönt hogy . ' \

.'.'

l. elfogadja az e|őterjesztés 2. száľĺrű melléktetét képezĺ|, a Mikszáth 4. Kft. appoľtĺílĺására vonatkozó
f}|f. mátjus 28..napján kelt és a Kolbe Könywizsgáló Kfr. által késátett kiinywizsgálói jelentést és

az előterjes'ztés 3. számú mellékletét képezö ingatlan szakvéleméný.

Felelös: polgĺírmester ĺĺ
Hatáŕidő: 2012. július 1 9.

2.a) Teľmészstben, Budapest,VIII. keľiilęt Mikszáth Kálmĺín tér 4. szźm a|atti 3671.2ĺ0ĺN| hrsz.
iinkoľmĺínyźbti tulajdonú ingatlanát az onlłoľmányzat 4.602.507,- Ft éľtéken, nem pénzbeli
hozzźĄáru|źsként a Mikszźúh4. Kfto- be tiirzstóke emelés jogcímén appoľtá[ia"

i. z.b) Természetben, Budapest,VIĺi:..'terulet Mihszáth Kálmĺán tet 4. szám a|atti 367|2/O/N4 tvsz.
iinkoľmĺínyzati tulajdonú ingatlanát az Öntoimányzat |2.774.493,- Ft értéken, ĺrem pénzbeli
hozzíjőra|ásként a Milĺs7źúh4. Kft. -- bę törzstőke emelés jogcímén appoľtálja.

2.c) Elfogadją hogy . a Value Kft. a Budapest,VIII. kerület Mikszáth Ká|mrán tér 4. szźľľr- a|atti
367|2l0ĺN1. és a367|2l0/N4. hľsz. ingatlanokon végzett beruházást, mint ingatlanhoz kapcsolódó
varyonéľtékű jogot |6.695.549,- Ft éľtéken, nem pénzbe|i hoz'zíjárúĺísként a Mikszíth 4. Kft. - be
tiiľzstőke emelés jogcímén appoľtálja.

':

2. d) a hatnozÄt Z.a)-c) pontja ďapján elfogadja az e|őtegesżĺes 4. saímú mellékletét képezś, a
módosítĺísokÍcal egységes szerkezetbe foglalty tĺĺrsasági sżerződést, amely szerint a tökeemelés 1.:' '.l... 'l..

következtében a lNlikszáth 4 Kft. törzstőkéje 3.000.000 Ft-ról 37.060.000.000.. Ft-ra váÄtonk, az =

alábbiak szerint:

Budapest Józsefuárosi 18.900.000 Ft 5| %
onkormányzat

Value Kft, 18.160.000 Ft 49 o/o

!
Felelős : polgĺíľmester
HaLáridő: 2012. július 1 9.

''?

3. a Táľsasági Szerzĺdés mó{osítĺísának cégiogi és a tulajdonos vĺĺltozás ingatlan-nyilvántartrásban
történő źńvezstésével kapcsola(os költségeket a Vďue Kft. teljesíti.

Felelós: Vďue Kft. ügyvezetője ,:

Haüĺridő: cegiogi és fiildhivaÍali eljánás

4. elfogadja az e|őte1esz1śs 5. sámú mellékletét kepező szindikátusi szerzödés módosíüást és
fe|hata|mezzaapolgármesteľtannaka|źtlĺásátu
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DR. P{JsKÁs tjovvroĺ |RoDA
Dr. Puskás Attiĺa T. Ügyvéd
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Felelős: polgáľmester
Hatáĺidő: a szerződésmódosítĺás aláírásának hatĺírideje 2012. jtl|ius 25.

5. fell|lrrta\nlazza az onkormanyzat képviseletében eljáľó tulajdonosi képviselöt, hogy aMikszáth 4.
Kft. taggyűlésénaz |-2. pontokban meg$atźromtt döntését képviselje és a sziikséges dokumentumokat
a|ái4u FelhÍvja a társaság iigyvezető ieazeatőjŕľĺak ťrgyelmét, hory a Tĺírsasági Szerződes
módosítĺásanak cégbírósági bejegyzéséről és a fulajdonos vźltozźs ingatlan-nyilvĺíntaľtrásban töľténő
áiv ezstéséről határidóben gondoskodj on.

Felelős: önkormĺĺnyzati tulajdonosi képviselő
Hatĺáridö: a Mikszáth 4. Kft. kiivetkező taggyülése

Budapest 2012. jrilius 06. . DR. PUsKÁs ÜGYvÉDl lRoDA
Puskás Attila T. ügyvéd

' Bécsĺ út 52. ||16-7
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Dľ. Szeveľényi Máľk Mĺhály
iigyvezető

Ĺrv*.6u )
Töľvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásából:

Mészar Eľika
a|jegyzśl

2012 JÚL
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,,Trefoľt utcai háziorvosi ľendelők e|helyezése'' pľojekt
Szindikátusi szerződés

Amely
- egyrészrőt a Budapest Józseńĺárosl onkormányzat (székhe|ye: í082 Budapest, Baross u.

63-67.; adószáma: 15508009.2.42; statisztikai számjele: í55o8oo9-751,|.321-o1;
bankszám|aszáma:14100309-10213949-01000006; képviseli: Csécsei Bé|a po|gármester) (a
továbbiakban: onkormányzat),

- másrészrő| Vą|ue Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye: 1139 Budapest, Petneháry
u. 56. |l. eňi.?a.; cégjegyzékszáma: 01.ó9.879079; äaoszańa: 1ggo24g8ł41i statisáikai
számje|e: 13902438-6820-í 13{1; bankszámlaszáma: ĺ0918oo1.00000039-71240002;
képviseli: Dr. Szeverényi Márk üg1ĺvezető) (a továbbiakban : Befektető)

(onkormányzat és Befektető a továbbiakban egyĹitĘ szerződ(5 felek) között jöÍt létre alu|Írott he|yen és
napon az aläbbi feltételekkel:

1' E|őzmények, a szelzódés cé|ja

1.1. Pr' tnkormányzat Trefort utcai orvosi rendelőintézetében a szakorvosi ellátás mellett nyolc
háziorvosi és két hái gyormekorvosi praxis működik. Az Önkormányzat képvise|ótestiilete
92l2ao8: (x.27.) számri határozatával rigy döntött, hogy a nyolc háziorvosi praxist Budapest V||l'
ker., Mikszáth tér 4. szäm a|atti 367,|2lolN1 és 36712l0/F/4 hrsz-Ú' összesen 479 m2
alapteriilettÍ, a két hazi gyermekorvosi praxist a Budapest V|ll. ker., Szentkiľá|yi u. 33.35. śzám
a|atti 36583/0/Á/5o hrsz1ú, 149 m2 a|apterii|etii ingat|anban helyezi e|. Ezek az ingat|anok je|en|eg
az Önkormányzat kizárőlagos fulajdońát képezik-. A Mikszáth téri ĺngatlanok kořauĺan íógászař
rendelőkként működtek, így az ingatlanok rende|tetĺĺsi módját nem ke|l megváltoztatni. A
Miksáth téľi és a Szentkĺrályi utcai ingat|anokat egyaránt..fel ke|| rijĺtani, és át ie|| alakÍtani a
háiorvosi és házi gyermekorvosi praxisok befogadásához.

1.2. Az 1.í. pontban me$e|ö|t ce|ok elérése, fe|adatok végrehajtása érdekében az onkormányzat
Képvise|&testijlete äz 1.1.. pontban hivatkpzott határozatában projekttársaság létľehozását
hatÉroáa el, ame|yben az Önkormányzatĺ1%o, a határozat a|apján a věrsenyeztet&ĺ, beszerzési

. sząbá|yok megtartásáva| kivá|asztott szakmai befektetö 49% tuĺajdonréśszel ľende|kezik. A
projekttársaságba azÖnkormángat parheľeként a Befektetó került kivá|asáásra.

1.3. A jelen szerződés cé|ja, hogy a szerződő felek megá||apodjanak a projekttársaság
tétrehozásának, mrjködésének feltételeiben, mąhaÍározäk az 1.1. pontban ńelje|olt célok
elérésének feltéte|eit, garancíáit' együttmiikĺidésük szabá|yait' kötelezettségeiket és
lehetőségeiket az együttműködés során, va|amint a pr{ekt ńęvaIósÍtásának řolyamatat,
ĺjtemezését.

2. A projekttársaság létrehozása

2.1.Aszerződő felek megállapodnak, hogy a je|en szerződés aláírásától számított 30 napon be|ü| a
gazdaságitársaságokról szóló 2006. évi |V. tĺirvény rendeJkezéseinek megfele|ően a źooo. cviv.
tQrvény me|lék|etét képező szerződésmintia a|kalmazásárral az a|ábbĺaknak męfe|e|ő gazdasági
társaság társasági szerződését hják alá:. cégforma: kor|átolt fele|ősségű társaság;. cégnév: Miksáth 4. Egészsfuügý Szolgá|tató és lngatlanhasznosÍtó Kft.;

székhe|y: í088 Budapest' Miksáth tér4.;. főtevékgnység:6820'08 Saját tu|ajdonri, bére|t ingat|an bérbeadása, tizemeltetése;- törzstőke: 3.000.000,-Ft pénáeni betét;- Önkormányzattörzsbetetje: í.530'000,-Ft;- Befektetőtörzsbetétje: 1.470.000,.Ft,
- törzsbetétek rende|kezésre bocsátása: társasági szezödés aláírásátil számított í5 napon

be]ü|;
- a taggyűlés dtntąseit ĺrásbeli döntéshozatal|al is meghozhatja;
- ? Projeffiarsaság gazdá|kodásábó| származó eredmény 100o/o.ban a Befektetőt íl|etimeg;- könywizsgáli: E.AUDIT KÔnyľvizsgáló, Adi. és KözgazdaságiTanácsadó Kft.
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2.2.Aprojekt|ársaság taggyÚ|ésében a szavazati arányok a törzsbetétektől e|térően:
- onkormányzat:49o/o
- Befektető: 51olo.

2.3.A projekttársaságnak egy ügyruezetője |esz. az ügyvezető szeméĺyére a céga|apĺtáskor és a
megbÍzatás megszűnésekor a Befektető tesz javas|atot. A projekttáľsaság Ügyrezetője
határozat|an időtartamra kerti| megválasztásra azza|,hogy azÍlgylezetővisszahívála ďĺaggyűlěs
21 3ąs határozatához kötött.

2.4.A projekttársaság tu|ajdonába kerillő i|letve tu|ajdonában lévő ingatlanna| kapcso|atos bármely
rendeĺkezĺśs, továbbá a pĘekttársaság álta| bármely kö|csönfe|véte|rő| . ide éńve a tagi kö|csöńt
is - történő döntés a taggyiilés kizárólagos hatáskörébe tartozik. |ngat|annal kapcso|atós döntést
a taggyii|és csak ęyhangú szavazássat hozhat. Az tnkormányzat jeĺen szerződés szerinti
ingatlan apportra vonatkozó kötelezcttsége te|jesÍtésének fe|tétele, hogy a jelen pont
rendelkezései a projekttársaság társasági szerződésébe beepítésre kerÜljenek.

2.5.A projekttársaság működtetesét technikaiĺag és finanszírozási szempontbót egyaránt kizáró|ag a
Pefektető bifosítja, amennýben a bevéte|ek a kiadásokat nem fedezik, a hiánýó összegeket a
Befektető tagi kÖ|csön i|letve vissza nem térítendő támogatás formájában bocs}qa a
projekttársaság rende|kezésére. Befektető tudomásul veszi, hogy az tnkormán1zat sem a

. finanszírozásban, sem a gyakor|ati megvalósĺtásban és működtđtBsben a jelen sžeződésben
vá|lalt köte|ezettségeken nem köteĺes és nem is kíván részt venni. E körben a Befektető már a
cégalapĺtáskor gondoskodik a cégíratok elkészĺttetésérő| és cégbírósági benylijtásáról,
m in d ozeket finansziroza -

3' A projekttársaság működése, a projekt ľnegva|ĺísítása

3.í.A projekttársaság fe| 7d3!a az].ĺ. p9lugn megjelölt célok elérése, a Mikszath téri és Sz.e.ntl'<jrí.!ý
qtg!-Ęgatlen.9Ké!éLéKíÉsa, teľes fe|újÍtása, a|kalmassá tétele a háziorvośi ásTäŹi-ôyermäľĺjivoöi

' praxisok befogadására, miíködésére, mindezek teĺjesítését követően az ingat|anok műkĺidtetése.

3'2.A Befektető köteles saját köĺtségén elkészíttetniiä beruházás épÍtésí engedélyezesi és kĺvite|i
terveit az onkormányzat iranyrrlutatásai szerint, majd azokat á projekttirsaśag a taggyÍi|ési
elfogadást követően az i|ldtékes hatósághoz építesi engedélyezés cé|jábó| uenyújtja, enńez az. Önkormányzat a sziikséges fu|ajdonosi hózájáru|ást mela-dja.

3.3.A Befektető elvégż az ingat|anok átalakítását és.fe|újítását, e körben kialakítja a rendelőket és
azokhoz kapcsolódó kiszolgá|ó he|yiségeket az Áľĺľsz Vll|-lx. kerilleti iisztĺfőorvosa által
meghatározott előírásoknak megĺfelelően. Az átalakĺtás és fe|újítás rész|etes mtjszaki tartalmát a
jelen szerz{idés mel| éklete tarta|maza.

3.4.A beruházás kiteľjed az építészeti, épĹiletgépészeti kia|akÍtásra, e|ektromos há|ózat kĺépítésére,
az épÜ|etgépészeti és elektromos rendszeľ szerelvényeinek beszerzásére és felszerelésére is
(fűtőberendezés, ffltőtestek, |égtechnĺka és k|ímatechnika teljes kiépĺtese, fűtéshez,
|égtechnikához, klÍmatechnikához kapcsolódó ĺnÍiszerezés, szaniterek' vízszeretĺás szerelvényei,
elektromos kapcso|ók, dugaljak, lámpák, stb.). A beruházás nem teded kiaz orvosi, egésaségúgý
berendezések, felszerelések beszerzésére és fe|szere]ésére. A beruházás kÍterjed aż ingaĺänď
rész|eges bútorozására, eze| kapcso|atosan a szeződő felek még tárgya|ásolĺat ľolytalnak és
később ál|apodnak meg. A beruházás megvalósításához szükséges anyagokat te|jes körűen a
Befektető biztosítja.

3.5.A beruházást annak valamennyielemére, valamenný folhasznált anyagra és eszklzre kÍterjedően
|. osztáÍyú anyagok felhaszná|ásával l. osztályÚ minőségben ke|l megváosÍtani.

3.6.A hááorvosi és hĘgYerĺnekorvosi rendelők ľqłod!ę"tęoe megkezdesének határideje az $
ingät|anokban a jelén szerződés a|áírásától saňitđtt.2ło. nap. Á határidőbe nem szamĺt ne á
Befektetőnek fe| nem riható késedelem. Az Önkormányzät*rbtđes egyÜttműködni és biztosítani a
praxisok átko|töztetés éÍ, az Új rende|őkbe.

=ď\d- 
ry





3.8.Au Önkormán}zat a háziorvosi és.házĺ gyermekorvoŚi réľtdé|ők te|je+ korÍĺ kia|akĺtását, RÉVB urt.
álta| töńént mĺiszaki átvéte|ét és ANTSZ engedélyezését kd'vetően a Mikszáth térí és Szentkřályi
utcaĺ, jeien szerđídés,ĺ.1. pontjában megje|ö|í ĺngat|anokat appott cĺmén a projekttärsaság
tu|ajdonába adja, u apport értékéve| a szerződő felek a társaság tĺizstőkéjét felem-elik, erĺe aź,
onkormányzatajelenszę|z-Ődésąláírásávalkĺi!ęl'ęgęfiseqęt-yállal.aEffi-re"Mikszáth
téri in gattan esetében g?.qQ&m!ťE, I a Szent-RTÉiyi r ŕ'ca-ńgatlarř*e 8oo.ooo,-Ft.
Amennýben bármelýk.ffiffikĺtása es ĺblri;ĺtasa e-]készÜl, az elkésailt ingat|an
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3.7.A Mikszáth téri ingat|anokban a háziorvosi rendelők fentĺek szerinÍÍ kialakĺtását követően
fennmaradi teni|eten a Befektet{5 gyógyszertárat aĺakíthat ki.

apportá|ása a q€ŁlgggllaEtł.,sgget|enĺi|.-megtiirténik. Az apport értékét az appoňálást
megelőzően az onk.offiäńý4_Äitä| megbízott t<önywizsgá|r vizsgá|ja felÜ| az Áht. úónatkozo
rendelkezéseire is figye|emmel1 Amennyiben az appoĺtá|ás kapcsán- az Önkormán}zatnak Áŕa
!zętĘ9ĺ kĺite|ezettšége keletkezik, a fizetésĺ köte|ezettség te|jesítéséhez szÜkséges összeget a
Pefektető bĺztosĺť1a az Önkormányzat számára o|yan ídđpon-tban, hogy a Rzetesi kote|ezđttség
határidöben te|jesíthető |egyen.

3.9.A Befektető az esyidejű|eg 3Pg9I!-9En(Ł a projekttársaság' tulajdonába
adia az
anyago( és dĺjak

!-ékl|ásĺ' feffilď A munkák értéke - az@véve - a'szeęődŕi félék előzet.eś-Eecsl-66 szerint
in g at| anon ként m egegyg4k ałngat|aĘ qlĺ e|'Q?9 p y . .---..--.'.----.'-...-

g.í0. A szcľződő fe|ek a-Q.$. és'SA pontokban megje|ölt !9rnjl!.Eę!i.Eq.äájáľglásp$.á1éhéve| a
projekttársaság tt''éqtéŁéié!-Ĺelęmelik, a megje|ölt értékeRkei_á hôEäjárulast aoo taglÖĺasbetéte
ńoúeksżk.

3.11. A Befektetőnek gondoskodnĺa kel| arró|, hogy a projekttársaság a háziorvosi és házi
gyermekorvosi rende]ők e|heĺyezését biáosíto, jelen szerződésseĺ érintett ingatlanokat tega|ább
20 éven át tizeme|tesse. Az üzeme|tetésnek biáosítania ke|l a jelen szerzőoéśben meghatározott. számú háŻorvosi és házi gyermekorvosi praxis zavarta|an, a jogszabálý előírásoknak mindenben
megfe|elő mÍiködésének |ehetiíségét. Az ĺizeme|tetés résżetes fe|téteteire vonatkozóan az
tnkormán;zat eľre: vonatkozó igénye esetén a projekttársaság az Önkormán1zattal kĺl|ön
üzemeĺtetésĺ szerződést köt. Az' iizemeltetés során a Befektető a rende|őkre eső
kd,zmtlköltsfueket és takarítási kö|tséget a hááoruosokra és házi gyermekoľvosokľa arányos. mértékben átháríthatja. A háziorvosoknak és házi gyermekorvosokńak bér|eti dÍjat nem i<e||
fizetniük, a k<izmű és takarĺtásĺ költsegen tÚ| az ingat|an haszná|atával kapcsolátban egyéb
fizetési igénnye| a befektető veliik szemben nem léphet fel.

3.12. A szerzłjdő fe|ek nigzÍtik, hogy a Befektető a Míkszath téri ĺngatlanban patikát kíván
mÚködtetni, a gazdaságos mriködésnek előfe|Íéte|e a jelen szeződés szerinti nyo|c háziorvosi és
két háá gyermekorvosi praxis fo|yamatos mĺíkŕidése. Az tnkoľmänyzat a je|en szerződés
aláĺrásával kötelezettséget vállal az orvosi praxisok folyamatos műkcidtetésére' a Befektető erre
tekintette| vá||alja az ingat|anok áta|akĺtását és felújitását, a megtérÜ|és lehetőségét a Befektető
számára az orvosĺ praxisok folyamatos mťiktidése bíáosítja, ez a Befektető a|apÝető gazdasági
érdeke.

4. Garanciák, szerzödésszegés jogkiivetkezménye

4.1.AE' onkoľmán}zat szavatol azéń, hogy az 1..1. pontban megje|ölt ingat|anok a projekt
megvalósĺtásához felhasználhatóak, azok az onkormánpat tulajdonábań vannak, ázo-ron
senkĺnek nem áll fenn o|yan joga' ame|y a projekt je|en szerződés szerinti megva|lsítását
akadá|yozná vagy meghlusítaná'

4.Z.Szerződő felek rĺĘzítĺk, hogy a projekt męvalósĺtásában, a projekttársaság mriködtetésében az
onkoľmán}zat nem vesz részt, ezéĺt a jelen szerződésben a projekt megva|ósítására megje|ölt
határidők megtańására a Befektetőnek van befolyása akkor is, ha a megál|apított határiiő a
projekttársaság teljesítésére vonatkoik. Erre tekintettel a projekt egyes lépéseínek határidőben
történő teljesítéséért a BeÍektető tańozik fele|ősségge|' Amennýben a projekt a kialakított orvosĺ
rende]ök átadása tekintetében késedelmet szenved, a Befektető a késedelem mĺnden napjára
í00.000'-Ft' azaz Egysázezer łorint késedelmi kötbért köte|es megfi,zetni az
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részére. A Befektető álta| e| nem hárítható kü|ső okra vagy az tnkormányzat magatartására
visszavezethető késedelem a kÖĺbér megállapítása a|apjául szolgá|ó időtartamba nem számít be.

4.3.Amennyiben a projektkársaság nem Üzemelteti legaĺább Ź0 éven át a háziorvosi és házĺ
gyeľmekorvosi rende|ők befogadására a|kalmas ipa@okát,ä Béfektetö az tnkormányzat erro
irányu|ó igényére és fe|hÍvására kĺiteles e|adni ä_projekttársaságban meglévií tlŻeľészét az
onkormán1zatrak. Amennyben a 20 éves E,ąęnę.J$-e'3ésLĹdő alatt az orvosi praxĺsok száma hat
hónapot m-egha|adóan foýámatosan rffiéĺíBäTiiiäiišžírzooesben meghatározottnál, és ezt az
á|lapotot nem a Befektető magatartása idézi elő, az Önkormányzat a Befektető erre irányull
igényére és felhĺvására köte|es e|adni a projekttársaságban meglévő üz|etrészét a Befektetőńek'
A jelen pont szerinti e|adás során az üz]etrész véte|ára a forgalmi érték7oo/o-áva| egyezik meg. A
forga|mi éńéket a projekttársaság álta| kivá|asáott és megbÍzott könywizsgáló állapítia meg. nz
üzletrész adásvétel tekintetében a szeĺződő felek a jelen szerződést adásvéte|i előszerzödéśnek
tekintik. Amennyiben az tizeme|tetési kötelezettseget a projekttársaság a Befektetónek fet nem
róhati okból nem tudja teljesÍteni, a Befektető jelen pontban vá|la|t kötelezettsége nem állfenn.

4.4.A projekttársaság''bárme|y okból ttirténő megszr1nése esetén a tagoknak jutó társasági vagyon. tekintetében az Önkormányzatot kie|égÍtési e|sőbbség i|leti meď a geĺónetővel szémbđň a
!árggsáoba apportált ingatĺanok, illetve amennyiben már nincsenek a társaság tr.llajdonában, azok
értéke erejéig.

4.5-A 20 éves üzeme|ést követően a projekttársaság az ĺngatlanokat a fentebb Írtak szerint tovább
Üzemelteti, amennyiben a projekttársaság taggyű|ése ettő| e|térő dö,ntést nem hoz.

5.Zárő rendelkezések

5.1.A szerződő Íelek köte|esek mindent megŕenni a jeten szerződésben vá|lalt kötelezettségeik-
te|jesÍtése, a jelen szerzödés teljesÍIlése érdekébbn; köte|esek egymássa| egyijtbn{iki'dň a ;.

szerződés telj esitése során.

5.2.A szerződő felek egymáshoz intézett nyilatkozatai csak ĺrásban érvényesok. A címvá|tozásró| a.., szerződő felek ha|adéktalanu| köte|esek egymást értesítenĺ. ł masm szeződô fé| jelen:
szeľződésben megje|ö|t, illetve'utrbb írásban közd|t cÍmére postai rlton .kÜldött iratot akkoľ ĺs '
közö|tnek kel| tekinteni, ha az "nem kereste, elköltözött; ismeret|en", vagy egyéb postaije|zésseľ.
érkezik vissza a kü|dő szerzödőfélhez'

5.3.Szerződő fe|ek megáIlapodnak, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos jogvitáikď e|sősorban:
egymás között, tárgyalás Útján intézik, ennek sikertelensége esetére a ńatáskĺJri szabá|yok
megĺfe|e|ő a|kalmazásárlal a Pesti KözpontiKerii|eti Bíróság, illefue a Fövárosi BÍróság kizárólagos
ĺl|etékességét kötik ki.

S.4.Szerzódő fe|ek jelen szelződést a|áíró képviselôi kije|entik, hogy a jelen szerződés a|áĺrásához a
sziikséges hatáskörreĺ, felhata|mazással rende|keälek, ennek hiányára a későbbíek során egyĺk
szerződő fél sem hivatkozhat.

5.5. Jelen szerzödésre a Po|gáľi Tdrvénykönył és a gazdasági társaságokróI szóló 2006. évi lV.
törvény rendel kezĺásei megfe|e|öen irányadóak.

Szerződő felek a jeĺen szeződest és mint akaratuknak és nyi|atkozataiknak
mindenben megfele|őt,

k-^a
Budapest Jlzsefuárosi Value Kereskede|mi éś.ízotgá|tató Kft.
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