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Hatźrozati jav as|at a bizottság szźtmára:

A Városgazdálkodási és Pénzügvi Bizottsáď Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testtiletnek az e|őteriesztés mestársv a|ását.

Tisztelt Képviselő-testĺilet!

A Budapest Józsefvárosi onkormányzat és az Autizmus Alapítvány (1089 Budapest, Delej u.24-f6;
bírósági nyi|vántartásba vétęli szźtma.. 108l|990.04.09. 8.PK.62,245, adőszáma: 19010148.2-42)
között 1999. október f$-źn tulajdonjog fenntarľással adásvétellel vegyes^ajándékozźtsi szerződés jött
létre a Budapest VIII., Dugonics u. 9. szźrn alatti' 36038lf Ítsz-it,492 m'alapterülettĺ, és a Budapest
VIII., Korányi S. u. |4, szźlm a|atti,36038l| hrsz-ű, 487 m2 alapteľülehí telekingatlanokra. A két telek
egyesítve |ett36038/f hrsz a|att,979 m,-re| 2005-ben.

Az Autizmus Alapítvány a Budapest VIil., Korányi S. u. 14. szźtm a|atti ingat|anra az adásvétek
megelőzően bérleti szerződéssel rendelkezett, arÍa építési engedéllyel, még a bérlet időtatama a|aIt
FALco típusú fahźaat épitett, amely épület a saját tulajdonát képezi.

Azingat|anokazadźsvétel időpontjźlbanazonkormányzatnyi|vántartásźtbanaKorányi S. u. 14. szám
alatti ingatlan 5.357.000,- Ft, a Dugonics ll' 9. szátm alatti ingatlan 5.166.000,- Ft éľtéken voltak
nyilvántartva.

A Képviselő-testtilet 409/1999. (VI. i7.) szttmű határozatában úgy döntĺitt, hogy 3.000.000'- Ft
vételaľon eladja az érintett ingatlanokat. Az adźsvéte|i szerzódés szerint vevő a vételárból 500'000,.
Ft-ot az adásvételi szerződés a|áirásźt követő 3 napon beltil, míg 2.500.000'- Ft-ot havi f6.042,-Ft-os
részletekben ť|zętmeg 8 éven keresztĺil.
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Vevő a véte|árat maradéktalanul megfizette.

Az adásvéte|i szęrzóđés 7. pontja szerint vevó az adásvételi szerzodés a|áirásának napjától 5 éven
belül építési engedély iránti kérelmet nýjt be, további 3 éven belül megkezdi a kivitelezési munkákat'
és a szerzódés a|áírásátő| szttmított 10 éven belül befejezi az épitkezést és haszná|atba vételi engedélyt
szetez. A vételáľ akkor tekintendő teljes egészében megťlzetettnek' ha a vevő a beépítési
kötelezettségének eleget tett.

Tekintettel ana, hog7ĺ az A|apiÝźny nem kapta meg az adźsvéte|i szerzódés aláírásakor vért
támogatásokat, a szetződésben vźilla|t kötelezettségeinek nem tudott eleget tenni. Kéľte az adásvéte|i
szeľződésben foglalt beépítési határidő 5 éwel töľténő meghosszabbittsát. Az A|apifuźny kérelmére a
Gazdźikodási, Kerületfejlesztési, Költségvetési és Pénzĺigyi Ellenőrző Bizottság 1,283/2010' (VII. 14')
szétműhatźrozatźlbanhozzź|fuu|t a szerződés alábbiak szeľinti módosításához:

- az építéstigyi eloírásoknak megfelelően az a|apitvźtny célját megvalósító épület felépítésének,
és ajogerős hasznźiatbavételi engedé|y megszerzésének határideje 20l2. június 30.

- az Önkormányzat atu|ajdonjogát 20|2. oktőber 1. napjáig tartja fenn
- amennyiben az Alapítvány f0|2. jűnills 30-ig nem teljesíti szerződés szerinti beépítési

kötelezettsé gét, ilgy a szerződés külön nyilatkozat nélkül megszűnik.

Az A|apíwány je|eďe, hogy beépítési kötelezettségének az anyagi támogatások elmaradása miatt nem
tudott eleget tenni, ellenben továbbľa is szándékában áll, az a|apíNány célját megvalósító funkciójri
épület ingatlanon töľténő felépítése. Je|ezte továbbá, hory a szerzódés megsztĺnése esetéĺ, az
adásvételi szetződés l0. pontja szeľinti elszámolási kötelezettségének, anyagi forrásaik ismeretében
eleget tenni nem tud. Az A|apítvźtny kéri, hogy az onkoľmźnyzat a szerződés módosításához a
továbbiakban is járuljon hozzá, aza|ábbiak szerint:

- ahaszná|atba vételi engedé|y megszerzésének határideje kertiljön meghosszabbításra 5 éwel,
20l7. június 3O-ig

- a tulajdonjog fenntartási határidő 2017 ' oktőbeľ 1-ig kerüljön meghosszabbításra

Kérte továbbá, hogy az onkoľmányzat tekintsen e|ahasznźiati díj megfizetésétől.

A szerződés megszűnése esetén az a|ź.ŕ'bi elszámolási kötelezettség terheli a feleket:
- az onkormányzatot terhe|ő, az Alltizmus Alapítvány részérę fizetendő a véte|ár, valamint annak

kamata:
- a szerződésben foglalt vételáľ 3.000.000'- Ft
- avéte|ár kamata (figyelembe véve, hogy a teljesítés részletekben történt): 2'4f2.954,- Ft

- az Autizmus Alapítváný terheli, az onkoľmányzat részére ťlzetendő haszná|ati díj, valamint
annak kamata:
- baszná|ati dij (1999. decembeľ I. _ 20|f , iilnius 30.): f|.24f .85 |,- Ft
- kamat: 9.907.466,-Ft

A haszná|ati díj 20, 25 és 27 yo - os Afát is tarta|maz.

A szerzódés megszűntetése esetén fO|2. jtnius 3}-ig,az onkoľmányzatot 5.422.954,- Ft kiadás, és a
haszná|ati díjból 31.150.3|7,- Ft bevétel illeti meg. Igy az Autizmus Alapítványnak az e|számo|ást
követően 25.727.363,- Ft fizetési kötelezettsége keletkezik, amit az A|apitvány a fent megjelölt
ny ilatkozat alapj ttn nem tud me gfizetn i.

Az adásvételi szerződésben, illetve annak módosításában a tulajdonjog fenntaľŁás idejére semmilyen
bér|etilhaszntiati dij fizetési kötelezettség nem lett kikötve, az A|apit:,lánynak az ingatlanokkal
kapcsolatban az összes tulajdonosi kotelezettséget viselnie kell.

A Képviselő-testület f24l20|2. (VII. 05.) számű hatźrozatźtnak 8. b.) pontja a|apjźn a telkekre
számított 20|2-ben érvényes havi béľleti díj 150,- FtJm, + Afa, azaz a Dugonics u. 9' szám a|atti
ingatlan esetében 73.800,- Ft/hó + Afa, a Koľányi S. u. 14. szám a|atti ingatlan esetében 73.050'. Ft/hó
+ Afa.

Fentiekről a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a763l20|f' (VI' 20.) szźlműhatźlrozaÍáva|űgy
döntött' hogy
1.) az Autizmus Alapítvánnyal a Budapest VIII., Dugonics u.9, szám alatti,36038/2hrsz.il,és a

Korányi S. u. 14. szttm a|atti 36038/I hľsz-ú ingatlanolaa 1999. október 28. napján kotött



adásvételi szerződés második alkalommal történő módosítási kérelméhez nem jáľul hozzá. A
jogviszony a módosított adásvéte|i szerzodés 9. pontja a|apján megszűnik. A tulajdonjog
fenntaľtás sal kötött adásvétel tény e az ingatlan-nyi|vántartásból törlésre kerü l.

2.) a telkekre az Atltizmus Alapíwánnya| a további időszakra bérleti szerzodést nem kíván kötni. Az
Autizmus Alapíwány a telkeket kiüľítve, a Budapest VIII., Korányi S. u. |4. szźtm alatti telken
á|Iő, az Autizmus Alapítvány tulajdonát képezó FALCO típusri épületet elbontva legkésőbb 2012.
október 1. napjáig köteles az Onkormányzat birtokźlba visszaadni, a közmiĺ-szo|gá|tatttsi díjak
megfizetéséről szóló nullás igazolások biľtokában.

3.) felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy az adásvéteIi szerzódés megszűnésével kapcsolatos megállapodást az
Autizmus Alapíwánnya| ahatźlrozatról szóló éľtesítés kézhezvéte|éto| szźtmitott 15 napon belül
kĺisse meg, az e|számo|ást, a telek visszavételét bonyolítsa |e az a|źhbiak szeľint:
- az onkormányzat 1999. december I, és 2012. június 30. közötti időszakľa |7.072.656,- Ft +

Afahasznźiati díj, és 9.907 .466'- Ft kamat megfizetéséretart igéný.
- az onkoľmányzat az Autizmus Alapítvány á|ta| megfizetett 3.000.000,. Ft véte|źrat, valamint

annak kamatait 2.422.954,- Ft-ot, a 1999. december 1' és 20|f . június 30' közötti időszak'ra
eső nettó hasznźůati díjban elismeľi. Az igy csokkentett ||.649.70f,- Ft + Afa használati díj +
9,907 .466,- Ft kamat megfizetésének határideje megállapodás a|áirástúól számított 15 nap.

- 2012. július l ' napjától, a binokbaadás napjáig - amelynek legkésőbbi határideje 201'2.
október i. _ a Dugonics u. 9. szám alatti ingatlan esetébeĺ 73.800,- Ft/hó + Afa, a Korányi S.
u' 14. szám alatti ingatlan esetében 73.050,- Ft/hó + Afa hasznźtlati díj megfizetésére tart
igényt.

2012. július 31-én az Autizmus Alapítvány képviselóje Mo|nárné Sós Zsuzsa ismételten kérelemmel
fordult az onkormányzathoz. A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság haÍźrozatánakkézhezvéte|e
után fe|ajánlotta, hogy az ingat|anon álló FALCO típusú éptiletet térítésmentesen az Önkormányzat
tulajdonába adják' s ez esetben taľtani tudják a 20|2, október l-i biľtokba adást' Amennyiben az
onkormányzatragaszkodik a bontáshoz,ilgy hosszabb hatźridőtkell kérjenek' meľt pénziigyi gondjaik
okán nincs lehetőségük azonna|i bontásľa. A FALCO típusú éptiletľe a,,MOZAIK 8'' Ingatlanszakérto
Mérnöki Iroda (Gódor Lász|ő) f0|2. szeptember 10-én műszaki költségbecslést készített, amely
a|apján a bruttó műszaki éľtéke: 2.1|5.543,-Ft.

Álláspontjuk szerint' az áita|uk 3.000'000,- Ft vételár és előleg jogcímen megfizetett osszeg az
Önkormányzatot i||eti meg, azonban az |999. október 28-án kötött megállapodás és annak 2010.
augusztus 25-én kötött módosítása semmilyen további kitételt nem 1.arta|maz a szerződés
megszűnésének esetére. A kamatfizetési kötelezettség még kevésbé éľthető sztlmulĺľa, hiszen az
onkormányzat á|ta| kiállított és általuk meg nem ťlzetett szttm|a nem volt ezen időszak alatt. A
Budapest VIII., Dugonics u. 9. sztlm alatti ingatlan esetében a 73.800,- Ft/hó + Áa es a Budapest
VIII., Korányi Sándor u. 14. szźm a|atti ingatlan esetében a 73.050,- Ft/hó + Afa hasznátlati díj
megfizetésére az A|apítványnak nincs lehetősége az egyre csökkenő bevételükből.

Az A|apítvány értelmezése szerint a már megťlzetett véte|ár az onkoľmźnyzatnźi marad, így a
FALCO típusú fahźz értékével csökkenteÍt, |4.957.113,- Ft + Afa hasznźiati díj és 9.907.466,- Ft
kamat követelésből' 3.000.000,- Ft a véte|źtr megťlzetésével és 2.422.954,- Ft kamat e|őirásáva|
teljesítésre keľült. A fennmaradő 1|,957.I13,- Ft ł Afa haszntiati díj,7 '464.5|2,- Ft kamat, valamint a
2012. július 1. napjától a biľtokbaadásig előíľt 587.400,- Ft + Afa haszná|ati díj elengedését kérik.

A Tiszelt Képviselő-testület az előterjeszésben foglaltakról a Budapest Józsefuárosi
onkormányzat vagyonáról, valamint a veľsenyeztetés és a helyi költségvetési szervek beszerzésĺ
eljáľásainak szabá|yairő| sző|ő 37lf003. (VII. 07,) számű önkoľmányzati ľendelet 20. s (1) b.)
pontja a|apjźtn jogosult dönteni: ,,A követelés(ek)ľől való _ ľészben vagy egészben töľténő -
lemondásra _ jogszabtůy eltéľő rendelkezése hiányában -: a 20 millió Ft egyedi értékhatáľ feletti
esetekben a Képviselő-testtilet jogosult az egyéb vonatkozó vagyongazdálkodási szabályok
figyelembevételével. A (f) bekezdés alapján: ,,Az (|) bekezdésben meghatározott módon történő
követelésľől való lemondás _ törvény eltérő ľendelkezése hiányában _ az a|ábbi esetekben
lehetséges:

a') amennyiben a vagyonügylet városgazdá|kodási, szociális, intézménygazdálkodási
közérdeket, közcélokat szo|gá|, v agy



b.) amennyiben a vagyonügylet önkormányzati támogatási feladatokat szolgál (ideértve a
szociális, gyeľmekvédelmi okokból történő követeléselengedést is), vagy

c. ) amennyiben önkorm ányzati érdek kívánj a.''

A rendelet 23. $ (1) bekezdése a|apjánjogszabály eltérő rendelkezése hiányźhan a vagyont érintő
egyéb, az e|ózőekben nem nevesített tulajdonosi jognyilatkozatok megtételének engedélyezésére,
döntések meghozata|źtra (különosen átsorolás, megteľhelés megszĺintetése, építési (bontási)
engedélyhez tulajdonosi hozzájárults megadása, a tulajdonost megillető biľtokvédelem igénybevétele,
kártérítési (kátalanítási) igény érvényesítése, használóval (béľlővel) szembeni követelés
érvényesítése' a vagyont érinto - (köz)beszerzésnek nem minősiilő - szerződés (megállapodás)
megszegésével összefüggő igény érvényesítése, perbeli és peľen kívüli egyezség stb.) a Gazdasági,
Kerületfejlesztési és Kozbeszerzési Bizottság, illetve azonna|i döntést igénylő és késedelmet nem ttirő
esetben _ a Gazdasźłgi, Kertiletfejlesztési és KözbeszerzésiBizottságnak történő utólagos beszámolási
k<jtelezettséggel - a polgármester, valamint a 2. $ (14) bekezdés szerinti közreműkodő a megbizási
szerződésben átadott hatáskörigjogosult. (f) Az (1) bekezdés esetében a Vagyon vagyonügyleti értékét
nem kell megállapítani.

A bérleti díj mértékét a Képviselő-testtilet ff4ĺ20If. (VII. 05.) szźtmű határozatának 8.b.) pontja
hattrozzameg.

Jogi képviselőnk, Dr. Lóránth József álláspontja szerint az a|apífuányon a követelés behajtása
nehézkes, valószínűleg nem vezet eredményre, ellenben az á|ta|uk végzett munkát jelentősen
hátrá|tatná'

Fentiek a|apján javasoljuk aYźtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 763ĺ20If' (VI. 20.) számil
hatźtrozatttnak visszavonását' tekintette| ana, hogy a helyi onkormányzatohő| szóló 1990. évi LXV.
törvény 9. $ (3) bekezdésében foglaltak szerint: ,,A képviselő-testtilet egyes hatásköľeit a
polgármesteľre, a bizottságaira, a részönkormányzat testĺiletére, a kisebbségi önkormányzat testtiletére,
törvényben meghatározottak szerinti társulásra ruhźnhatja. E hatáskör gyakoľlásához utasítást adhat, e

hatáskoľt visszavonhatj a. Az átruházott hatáskor tovább nem ruházható.

Nem javaso|juk a szerződés további meghosszabbítását, mive| az Alapítvány az e|mtit időszakban a
telek beépítési kötelezettségére vállalt kotelezettségének nem tett eleget. Az adásvéte|i szerződés, a
módosított adásvételi szerzőđés 9. pontja a|apjźn megszűnik. A felek aszerződés megszűnése kapcsán
számoljanak el egymással. Az Önkormányzat az ezt követő időszakra ne kössĺin bérleti szerzódést az
Autizmus Alapítvánnyal.

Javasoljuk
1.) a FALCO típusú épület elfogadását, éftékének f ,7|5,543,- Ft-on toľténo meghatározźsát,
2.) csökkenteni af0|2. október 31-ig fenná||ő I7.6f5.693,- Ft + 4.319.515,- Ft Afa haszná|ati díjat a

FALCO típusú fahźn értékéve|. Az így csökkenteÍt 2012. október 31-ig fennálló használati díj
követelés l5.510.150,- Ft + 4.3 19.515, Ft Afa haszná|ati dij és 10.05 8.856,- Ft kamat,

3.) elismerni a 2') pont szerinti követelésből, 3.000.000,- Ft vételaľ megfizetésével és a fU|f . o|<tőber
3I-ig járő 2.498.458,- Ft kamat e|őirźsźxa|haszntiati díj megfizetésének teljesítését,

4.) a fennmaradő,2012. oktőber 31-ig fennálló l2.5l0.l50,- Ft + 4.319.515,- Ft Afa használati dij és
7.560.398,- Ft kamat elengedését.

Ahatźtrozatvégľehajtĺása _ ahasznźůati díj tfájétnak beťlzetése miatt - pénzugyi fedezetet igényel, mely
a 7160f cím dologi e|őirányzatán biztosított.

Kérem az a|ább i hatźr ozati j avas l at elfo gad ás át.

II,q,ľÁnozĺ,TI JAvAsLAT

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy
1.) visszavonja aYttrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 136l20|f. (VI.20.) száműhatározatźú.
2') az Autizmus AlapÍľvánnyal a Budapest VIII., Dugonics u.9. szám alatti,36038/2hrsz-ű, és a

Korányi S. u. 14. szám a|atti 36038/1 hrsz-ú ingatlanokra 1999. október 28. napján kötött
adásvételi szerződés második alkalommal történő módosítási kérelméhez nem jĺáľul hozzá. A
jogviszony a módosított adásvételi szerződés 9. pontja a|apján megszűnik, ezért fe|kéri a Kisfalu



Kft-t, hogy a tulajdonjog fenntartással kotĺitt adásvétel tényének ingatlan-nyilvántaľtásból való
törlésére vonatkozó megállapodást az Autizmus Alapíwánnyal írja a|á, és nyújtsa be a
Földhivatalba.

3.) elfogadja az Autizmus Alapítvány fe|ajźn|ásźń, a tulajdonában álló FALco típusri épület
tulajdonjogának átadźsfua vonatkozóan, 2.1 I 5.5 43,- Ft éľtéken,

4.) az Autizmus Alapítvánnyal kötött _ a Budapest VIII., Dugonics u. 9. szám alatti, 3603812 hrsz-il,
és a Korányi S. u. 14. szźtm alatti 36038lI hrsz-tl ingatlanokra vonatkozóan - 1999. októbeľ 28.
napjan kelt adásvéte|i szerződés megszűntetése kapcsán az A|apítvźnnyal szemben 20|2. október
15-ig felmeríj|t |7.625.693,-Ft+ 4.3|9.515,- Ft Afa hasznźiati díj követelést a FALCO típusú
fahźz 2.II5 .543,- Ft-os értékével, valamint az önkormányzat tartozttsával _ 3 .000.000,- Ft vételaľ
és a20I2. októbeľ 3l-ig fennál|ő 2,498.458,- Ft kamat - értékével beszámítás címén csökkenti.

5') a 4. pont szerinti beszámitźts után fennmaradó önkormányzati követelést - f072. október 31-ig
fennálló 12.5 10. 1 50,- Ft + 4.319 .51 5,- Ft hasznźůati díj és 7.560.398'- Ft kamat - elengedi.

6') a telkekre az Autizmus Alapítvtnnya| a további időszakľa bérleti szęrzódést nem köt. Az
Autizmus Alapítvány a telkeket kiüľítve, a Budapest VIII., Korányi S. u. 14, szźlm alatti telken
źů|ő, az Autizmus Alapíwány tulajdonát képezó FALCO típusú épületet túadva legkésőbb 2012.
október 3|. napjáig köteles az ÖnkoľmányzatbiÍtokźLba visszaadni, a k<izmtĺ-szo|gźůtatási díjak
megfi zetéséről szóló nullás igazolások birtokában.

Felelős: Kisfa|u Kft. ĺigrvezető igazgatőja
Határidő: 2012. október l8.
A d<jntés végľehajtását végző szervezeti egység: Kisfalu Kft.

Budapest, 2012. októbeľ 8.

Kovács ottó
igyvezető igazgatő

Tĺirvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina
jegyző
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