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Tisztelt Képviselő-testiilet!

Előzmény

A fO12. július 19-én taľtott képviselő-testĺileti ülésen a ,,Mikszáth 4 Kft-vel kötött szindikátusi
szerződésnek és a cég társasági szerzódésének módosítása'' tárgy6 előterjesztés tárgyalásakor
képviselői kéľdés volt a Value Kft. által végzeÍt felújítás összege. Ezen kérdés megválaszolásaként
készült el j elen tájékoztató.

A Budapest Józsefuáľosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Trefoľt utcai orvosi
rendelőintézetében a szakoľvosi ellátás mellett nyolc háziorvosi és kettőházi ryermekoľvosi pľaxist is

működött. A92lf008. (n.27.) szźtműhatźrozattĺval úgy döntött a Képviseló-testtilet, hogy a Mikszáth
tér 4. szám alatti Budapest 367lfĺ0lN1 és 36712l0/N4 he|yrajzi számokon nyilvántartott
ingatlanokba (továbbiakban: Ingatlanok) helyezi el a nyolc háziorvosi praxist.

A Képviselő-testület döntése szerint a Szentkirályi u. 33-35. szźtm alatti Budapest 36583/0/N50
he|yrajzi számon nyilvántartott ingatlanba kettőhźzi ryeľmekorvosi praxist he|yez el, melyek az

onkoľmány zat kizár ő|ago s tulaj don át képzik.
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A képviselő-testtileti tilés időpontj a:2012, november 22. . sz. napirend

Táľgy: Tájékoztató a Mikszáth 4. Kft. áItalvégzett felújításokĺól

A napiľendet nyílt tilésen kell taĺgyalni, döntés nem szükséges'
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véIeményezi tr

HumánszolgáItatási Bizottság véleményezi tr

Hatźr ozati jav aslat a bizottság' sztmáÍa:

A Ytrosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottsáý Humánszolgáltatási Bizottságjavasolja a Képviselő-
testtiletnek az e|óteriesztés megtaľgyalását.



2008. május l3-án az onkormányzat szindikátusi szerzódést (továbbiakban: szindikátusi szerződés)
kotött a Value Kereskedelmi és Szolgáltató Kft..vel (mint befektetővel, továbbiakban: Value Kft.),
me|y szerződés a fent megnevezett ingatlanok hasznosításával kapcsolatos megállapodást rögzíti.

Az onkormányzat és a Value Kft. projekttáľsaság |étrehozásźń határozták el úgy, hogy annak
működtetését technikai és ťlnanszírozási szempontból egyaránt kizárő|ag a Value Kft. biaosítja, aki
első lépésként e|végzi az ingat|anok teljes köľiĺ átalakítását és felújítását, kialakítja a rendelőket és az
azok'hoz kapcsolódó kiszolgáló helyiségeket. A Projekttársaság a Mikszáth 4. Egészségügyi
Szolgältato és lngatlanhasznosito Ktt. elnevezéssel 2008. május l5-én kelt társasägi szerzodéssel
alaku|t meg. Tulajdonosai az onkormányzat (5I %) és a Value Kereskedelmi és Szolgáltatő Kft. (49
%).

A szindikátusi szerződés 3.9. pontja szeľint a Value Kft' a beruházást követően appoľt címén a
projekttaľsaság tulajdonába adja az Ingat|anokon általa e|végzeÍÍ źta|akitási, felújítási munkákat, míg
az o nkoľmá ny zat app ortá|j a a Proj ekttáľs aságb a az Ingat|anokat.

A Képviselő-testtilet af53lf0|2' (VII.19.) száműhatźłrozatźtban úgy döntott, hogy aMikszáth Ká|mán
tér 4. szám alaÍti367l2l0/Nl.hrsz. a|aÍt lévő ingatlanźLt 4.602'507,- Foľint éľtékben és a367|2l0/N4.
hrsz. alatt lévő ingatlanát 12'774.493,- Foľint éľtékben a Mikszáth 4 Kft-be törzstőke emelés jogcímén
apportálja.

A f)If. július l9-i Képviselő-testületi ülésľe készített előteľjesztéshez kapcsolódó könywizsgá|ői
vélemény a|apján a felújítás éľtéke a Value Kft-nél a 367I2l0lN1' hľsz. alatti ingatlan esetén
3 .685 .468,- Forint, a 3 67 |2l 0 l N 4. brsz. a|atti ingatlan esetén 25 .687 .7 I0,- Foľint.

Jelenleg a Value Kft. által kivitelezett beruházás éľtékéról éľtékbecslés van folyamatban, aminek
ismeľetében újabb tájékoztatőt fog adni a Kft., várhatóan afllf . decembeľi utolsó képviselő-testületi
ülésre.

Kérem a tźĄékoztatő tudomásul v éte|ét'

Budapest, 2012. november 20.
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