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Képviselő.testĺilete számára

Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja:2013. janufu 23, . sz. napiľend

Tárgy: Javaslat a Pollack Mihály téri mélygaľázs beruházássa| és felszínhasznosítással
kapcsolatos perek ü gwédi munkadíi ának kifi zetésére
A napiľendet nyílt Ĺilésen kell tárgyá|ni, a hatźlrozat elfogadásához minősített
szav azattobb s é g szüks é ge s
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Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi X
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi

H?tétr ozati jav aslat a bizottság. számár a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az e|őterjesńés
mestárgyalását.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Legfelsőbb Bíróság 2009. janufu 28-án ítéletet hiľdetett a Sopľoni Petőfi tér alá épült
méIygartns tigyében.

A Legfelsőbb Bíróság ítélete a|apjźn az onkormányzati töľzsvagyon részétképező közterület alá
építendő mé|ygartns feletti tulajdonszerzés, azaz egy osztott tulajdon |étrehozata|a, mint a
forgalomképtelen vagyon elidegenítése-megterhelése j o gel lenes és semmis.
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A Képviselő-testület a fentiek miatt, a létľejött jogellenes he|yzet megoldása éľdekében
25612009. (vI. 17.) sz:étmű haL:érozatában úgy clöntött, hogy ,,I.) a Pollack Mihóly téľi
mélygarózs tárgyában 2003' június ]6-ón megkotu szerződést a Ptk. 200. s Q) bekezdés szerinti
jogszabályba ütĺrnzés okán semmisnek tekinti, 2,) felhatalmązzą dr. Kocsis Mátét, hogy az I')
pont szerinti semmisség tényét a mósik szerződő féllel, a Polĺack Mihóĺy téri Mélygarázs
Beruházó Ęft-vel írásban lözölje, 3.) a Polĺack Mihóĺy téri Közterületfejlesztő Kft. (a
tovóbbiąkbąn Közös társaság) és a Pollack Projekt Kft. kbzött megkotott felszínhasznólati
megállapodást a Ptk. 200 s Q) bekezdés szerinti jogszabályba üt|rpzés okán semmisnek tekinti,
4.) felhatalmazza dr. Kocsis Mátét, h,gy az onkormányzat, mint tulajdonos részérőI
kezdeményezze ą Közös tdrsasóg taggyűlésének osszehívását a 3.) pont szerinti szeľződés
semmisségének napirendi pontkent történő megjeloléséveĺ. A taggyíĺlésen az önkormányzat
képviseĺője a szerződés semmisségének kimondósa tárgyóban ,,igen,,-nel szavazzon. 5.)

felhatalmazza dr' Kocsis Mátét, hogy az onkarmányzat nevében, a Közös Társasóg többségi
tulajdonosaként kezdjen tórgyalósokat a Pollack Projekt Kft-vel afelszínhasználati megállapodás
semmissége kovetkeztében a felek kazot esetlegesen felmerülő eĺszómolási kérdések rendezése
tórg,,óban.,,,

A Képviselo-testület 32912009, (Vn. 15.) hatélrozattlban a fentieket megerősítve a Sárhegyi és
Társai Ügyvédi Irodát kérte fel az ugy jogi koordináIására. A határozati javaslat szovege az
a|ábbiakat rögziti: I) a Pollack Mihdly téri mélygarázzsal és a feĺszínhasznosítóssal osszefüggő
jognyilatkozatok kiadásóra és az egleztetések ĺebonyoĺítósóra a Sórhegłi és Tórsai Ügyvédi
Irodót bízza meg azzal, hogy _ a megbízás elfogadósa esetén - a semmisség kozĺéséveĺ
kapcsolatosąn az onkormányzat kepviseletét _ az 5,) pontban foglaltak figyelembevĺźtelével -
lóssą el a 2009. mójus ]3-i dátumú ügľédi megbízási szerződés ennek megfelelő módosítósót
követően, a megbízósi díj változątlanuĺ haglása mellett. 2) felkéri a Gazdőlkodási,
Kerúletfejlesztési, Költségvetési és Pénzügyi Eĺlenőrző Bizottságot, hogl az _ I ') pontban írt
feladaton túlmenően - Pollack Mihály téri mélygarázzsąl és a felszínhąsznosítóssaĺ összefüggő, a
semmisség tárgyában torténő peren kívüli egleztetéseken és ąz ezekhez knpcsoĺódó
okiľatszerkesztések során, valamint _ az esetĺegesen megindítósra kerülő - összes peres ügłben
történő kepviseĺet ellótósa érdelcĺźben, valąmint a Pollack Mihály téri felszínhasznosítdsÍ
jogĺigłletek vonatkozdsában az önkormdnyzatot érintő peľen kíviili és peľes eljdrdsban történő
jogi képviselet ellótdsa érdekében bízza meg a Sdrhegyi és Tdľsai Ügvédi Iroddt a később
megáIlapítan dó fe lt é te le k s zer i nt.

A fenti dĺjntések értelmében 2009. október 28. napján a Budapest Józsefvárosi onkormányzat
ügyvédi megbízási szeruődést kötött a Sárhegyi és Társai Ügyvédi Irodával (a továbbiakban
Ügyvédi Iroda). Az IJgyvédi Iroda fenti képviselő testületi döntés, valamint a megbízási
szeľződés a|apján |źĺta ę| a beruházźlssal illetve a felszínhasznosítássa| kapcsolatos alábbi két
perben a képviseletet, valamint az e|járásokat megelőző egyeztetéseket:



1. Káľtéľítés tárgyában indu|t peľ: 163.166.139'.F't łisszegű peľtáľgyéľték

Első ťokoĺ pernyertes |ett az onkormányzat. Jelenleg felperes fellebbezett, amely e|járás a

ľ.övárosi ltélotäbla elott l0.Gt..40',310l,fUIf számon tblyamatban van. Tárgyalás 2Ül3. március
12. napján|esz,

2. Joga|ap nélküli gazdagodás tárgyában indult peľ: 85.200.000,-F.t peľtáľgyéľték

Jogerósen pert vesztett az onkormányzat, ame|ynek értelmében l48.666.584,-Ft (tőke, késedelmi
kamat, perköltség) cĺsszegű fizetési kĺitelezettsége keletkezett. A Képviselo testĹilet 43|1201|.
(xI. 03.) számú határozaÍćtban döntött a költségek fedezetének biaosításaľól és felkéne a
polgármestert, hogy a pénzügyi teljesítéshez a szükséges intézkedést tegye meg.

A pervitel mindkét perben szorosan kapcsolódott a Pollack téri Mélygarázs prob|émaköľéhez,
ennélfogva a peľbeli képviseletľől annak ellenére azonna| kellett gondoskodni, hogy a felek a

megbizási díj pontos összegében - figyelemmel a nagyon magas pertárgyértékre - nem tudtak
megállapodni sem a per kezdete előtt, sem azt kovetoen. A 32912009. (Vil. l5.) képviselő-
testületi hatěrozat lehetőséget nyújtott a feltételek így a megbízási díj későbbi
megźi|apítástra.

Az Ügyvédi Iroda a fentiek a|apjén e||źĺta az onkormányzatperen kívüli é's perbe|i képviseletét a
fenti két eljáľásban (a kártérítési per jelenleg még folyamatban van az lté|őtźtb|a előtt)' amely
e|végzett munkáért ügyvédi munkadíjat még nem számítottak fel, így javasoljuk az IJgyvédi
Irodával való elszámolást, és a munkadíj ennek keľetében toľténő kifizetését.

A munkadíj összege tárgyźhan folytatott egyeztetéseket kcivetően a megb,ízási díj kölcsöncisen
kialkudott összeg 2.400.000,-Ft + AFA (a peľtáľgyérték l%o-a + AFA), amely összeg
megfizetéséve| az Ügyvédi Iroda a két eljárás vonatkozásźtban va|amennyi munkadíj és kciltség
igényét kielégítettnek tekinti, és ellátja a képviseletet akártérítési per jogerős befejezéséig.Az
Ügyvédi Iroda a sztm|tt a megállapodźs a|áírásától számított 8 napon belül jogosult kiállítani és

az Önkormćnyzat részére benyújtani. A bruttó 3.048 e Ft fedezetéül javasoljuk megjelölni a

2012' évi kciltségvetésen belül az önkormányzat 11706-02 cím dologi e|őirányzatźtnak szabad
maradványét,

A Képviselő-testület hatásköľe a Magyaroľszág helyi önkormányzatairő| sző|ő 201|. évi
CLXXXX. tĺiľvény 107. $-án (A helyi önkormányzatot - törvényben meghatározott eltéľésekkel
- megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost
megilletik, teľhelik. A tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról a képviselő-testület
rendelkezik.) valamint a l15. $ (l) bekezdésén (A helyi clnkoľmányzat gazdá|kodásának
biztonságáért a képviselő-testület, a gazdéikodás szabályszerűségéért a po|gármester felelős)
alapul.



Kérj ük a hatélr ozati j avas l at el fo gadását.

Ha,rÁnoza'Tl JAvÁ,sLAT

A Képvise|ő-testület úgy dönt, hogy

l.) figyelemmel a 32912009. (VII. 15') szźtmű képviselő-testületi hatćlrozata, hozzćĺjáru| a
Pollack Mihály téri mélygarázs bęruhäzással és a felszínhasznosítással összefuggő két
perben (10.Gf.40.370/f0|2; 18.G.41637lf0|0) ellátott peres kéĘviselettel kapcsolatos
elszámolásh oz 2.4OO.OOO,-Ft + Áľe, 1a pertárgyérték cca. 7%o-a + Áľe,) összegű Ĺigyvédi
munkadíj Sárhegyi és Társai Ügyvédi lroda részére töľténő megfizetése formájában.

2.) felkéri apolgármestert, hogy az|.) pont alapján aze|számolás tekintetében a Sárhegyi és
Táľsai Ügyvédi lrodával kĺjtendő elszámolást l*rrta|maző megállapodásban kerüljön
ľögzítésre, hogy az 1.) pontban rogzített összeg megfizetéséve| az Ügyvédi Iľoda a két
eljáľás vonatkozásában valamennyi munkadíj és költség igényét kielégítettnek tekinti,
ideéľtve a folyamatban lévő jogorvoslatot is.

3,) az 1. pontban foglalt bruttó 3.048 e Ft fedezetéii| a2012. évi költségvetés 1 |706-02 cím,
d o l o gi e| őir ány zatának szab ad m aradván yát j e l ö l i me g.

4.) felkéľi a polgármestert, hogy a 2012. évi pénzmaradvány e|számolásánál, valamint
felhaszná|ásźlná|, valamint a2013. évi kĺjltségvetés tervezésénél a hatźrozatban foglaltakat
vegye figyelembe.

Felelős: Polgármesteľ
Határido: 2013' febľuár 1 5.

A diintés végrehajtásátvégző szeľvezeti egység: Jegyzoi Kabinet,

Budapest, 20|3. január 14.

/ + Yh/)
Dr. Kocsis Máté

polgármest", 
!^.

Töľvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásából

furfuź?


