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Képviselő-testület e számár a

Tisztelt Képviselő.testület!

A Képviselő-testiilet 20l2.jú1ius 5. napjĺán megtartott ülésén a22212012. (VII. 05.) szĺĺmú
hatćrozatźlbanazalábbiakszerintdcjntcjtt:

,,A Képviselő-testÍilet úgy dönt, hogy

1. elfogadja a Liorly Hungary Kft. és a Panoriímás-telkek Kft által' a Buđapest VIII., Bauer
Sandoľ u. 3-5. sztlm alatti,3513I hľsz-ú ingatlannal kapcsolatban felmerült 53.250.000,-
Ft kĺitbér és 26.16I.705,- Ft kamat rendezésére tett, peren kíviili I. vańáciő szeľinti
kĺjtbérrendezési egyezségi ajtn|atá!. Az ajánlat szerint a Mogyoród 1590136 hrsz. alatt
felvett, teľmészetben Mogyoród, Aľpád vezét út 3. és a Mogyoród I590l84 hrsz. a|att
felvett, teľmészetben Mogyoľód, Arpád vezét út 53. szźlm a|att taláLhatő ingatlanok per-,
teher és igénymentes tulajdonjoga adásvételi szeruódés keľetében źńszáII a Budapest
Józsefuiíľosi onkormźnyzatra. Az onkoľmźnyzat a Budapest VIII., Baueľ Sandor u. 3-5.
szźlm a|atti ingatlan beépítési kötelezettsége tekintetében a Liorly 2000 Kft-vel és a
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Előteľjesztő: Kisfalu Kft, Kovács ottó igyvezetó igazgatő

A képviselő-testiileti tilés időpontj a:2012. november 8. . sz. napirend

Tárgy: Javaslat a Mogyoród beltertilet |590136 hľsz-ú és 1590/84 hĺsz-ú telekingatlanok
éľtékesítésére vonatkozó beszerzési eljáľás lefolýatásanak meginđításához
sziikséses kĺiltsésvetési fedezet binosításáľa

A napirendet ĺytltlzárt ülésen kell targyalni, a dontés elfogadáséůloz egyszertĺ/minősítętt
szav azattobb sé g szfü sé ge s.
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Városgazdálkodási és Pénzügyĺ Bĺzottság véleményezi B
Humánszolgáltatásĺ Bżottság vé|eményezí tr

Hatfu o zatí j av aslat a bizottság szánźlr a:

A Vĺĺľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság/ Humánszolgźitatási Bizottság javasolja a
Kéoviselő-testületnek az előteries ztés mestźrsvalását.



Liorly Hungaľy Kft-vel szemben tźtmasńottjelenleg fennálló és jövőben érvényesítendő
kĺjtbér igényéről, peľen kívĹil lemond, a fenti feltételek teljesülése esetén. Ez a lemondás
nem érinti a telek mindenkoľi tulajdonosĺĺnak a paľkolás-megváltasi kötelezettségét.

2. elfogadja a Mogyoród |590136 ltĺsz-u, 732 m2 alapteľülettĺ ingatlannak az
értékbecslésben megállapított forgalmi éľtékét bruttó 8.280.000,- Ft-ban, valamint a
Mogyoľód 1590184 hrsz.-ú, 880 m2 alapteľiilettĺ ingatlannak az éľtékbecslésben
megállapított forgalmi értékét bruttó 9.4 1 0.000'- Ft.ban.

3. a fennmaľadó 35.560.000,- Ft kötbér és 26.19I.705,- Ft kamat követelés megtéľítéséľől
lemond az adósok vagyoni helyzetére tekintęttel.

4. felkéľi a Polgáľmesteľi Hivatalt, hogy a Kisfalu Kft kĺizremfü<jdésével készítse e| az
előterjesztésben foglaltak alapján a telkek értékesítésére vonatkoző közvetítói beszerzési
eljrĺľásról szőIő ajáĺllattételi felhívást az onkoľmźnyzat közbeszeruési és beszerzési
szab á|y zatában fo glaltaknak me gfelelő en.

5. felkéri a Kisfalu Kft-t, hogy az önkoľmányzat nevében k<isse meg az egyezséget, és írja
aIá a tartozásátvá||alasra vonatkoző megźi|apodást a Liorly Hungaľy Kft-vel, a Liorly
2000 Kft.vel és a Panorámás-telkek Kft-vel. Ezen egyezségben az Önkoľmtnyzat eIá|| a
Liorly Hungary Kft és a Liorly 2000 Kft ellen indított peres eljĺĺľástól cserében
kizráľólagos tulajdonosa lesz afenti két ingat1annak.''

A kötbénendezéssel vegyes adásvételi szerződés a felek között aláírásra keľült, a tulajdonjog
ingatlan-nyilvantartásban tciľténő átlłezetése megtöľtént. Előkészítetttik a křcnetítői
beszętzési eljáľás lefolytatását, amelyben sziikséges akozvetítői szolgá|tatás ellenéľtékének,
mely 531.000,- Ft, fedezetét nyujtó keľet megjelölése. A fedezetet ténylegesen az
éľtékesítésből befolyó véte|áĺ ĺy($tja, de erľe abeszerzési eljĺáľás során hivatkozni nem lehet.

Az onkormźnyzat 20|2. évi kciltségvetésében sem az ingatlanok éľtékesítésébőI szźrmaző
bevétel nem lett tervezve, sem az éľtékesítéssel kapcsolatos feladat ellétására nem lett
elkĹilönítve keretösszeg, mivel az ingatlanok tulajdonjog megszetzése előľe nem volt
tervezheto. Javasoljuk a beszerzési eljaľás idei lebonyolítasa éľdekében a fedezetet az
általĺĺnos taľtalékból biztosítani. Amennyiben a telkek még az idei év során értékesítésre
keľĹilnek, i,gy a telkek értékesítésébő| szźtrmazó többletbevétel biztosítja a mfüĺjdési tartalék
visszapótlását.

A20t3. évi költségvetéstewezéséhez előzetesen leadott bevételi és kiadási előirźnyzatbarl
mźr szerepeltetfiik az értékesítéssel kapcsolatos terveket.

A Tiszelt Képviselő-testiilet az e|őteqesztésben foglaltakĺól a helyi önkoľmanyzatok'rő|
szőIő 1990. évi LXV. törvény 2. s Q) bekezdése, valamint a 2012. évi költségvetéséről
szőlő 7l20I2. (il.21.) <inkormtnyzatí rendelete, a |912009. (V.06.) önkoľmányzati renđelet
1. melléklet 16. pontja alapjanjogosult dönteni.

Kéremazalábbihatźrozati javaslatelfogadását.
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A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy a

1. a Mogyoród, t5g0l36lltsz. a|aÍt felvett, természetben Mogyoľőd, 
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vezér út 3. és a
Mogyoród l590l84 lltsz. a|att felvett, teľmészetben Mogyoród' Aľpád vezét ut 53. száÍn
a|att talźt|ható telkek éľtékesítése érdekében lefolytatandő beszerzési eljaľás fedezetére a



11107.01 cím műkcidési cél és általános taľtalék e|oirźnyzat terhére 531.000'- Ft ĺisszeget
bizosít.

2. az 1. pontban foglaltak miatt az onkormanyzat|<ladás 11107-01 cím működési cél és

általrĺnos taľtalékon belül az általĺános tartalék előfuźnyzatát 53I,0 e Ft-tal csökkenti és

ezzeI egyidejűleg a kiadás 11602 cím dologi eIőirtnyzatát _ telekéľtékesítés kozvetítói
díja_ ugyan ezen összeggel megemeli a mogyoróĺli telkek értékesítése miatt.

3. felkéri a Polgármestert, hogy azOĺ,lkormźnyzat2}I2. évi kĺiltségvetéséľől szóló rendelet
következő módosítrísanál j elen hataľ ozatban foglaltakat vegye ťrgyelembe.

Felelős: polgáľmester, Kisfalu Kft .

Hataridő: t., 2. pont: 2012. november 8.

3. pont: a20|2. évi költségvetésről szóló ľendelet következő módosítása, legkésőbb
2012. december 31.

A dtintés végrehajtásátvégző szervezetiegység: Kisfalu Kft., Pénziigyi Ügyosĺály

Budapest, 20|2. október 1 7. v
Kovács ottó

ügyvezető ígazgatő

Törvényességi ellenőrzés:
Rĺmán Edina

jegyzőt

nevében és megbízásábĺĎl:

/t". ,/ €-
aljegyzo

20n Ü t{,


