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Budapest Józsefvá ľosĺ Onkormá nyzat
KépvÍselő-testület e számár a

Tisztelt Képvĺselő-testĺilet!

A Józsefuárosi onkormányzat az e|millt 15 évben több ingatlant értékesített. Az adásvéte|i
szeľződések tartalmazzÍtk a Polgári Törvénykönyv 246. s (1) bekezdése szerinti szerzodést biztosító
mellékkötelezettséget _ a kötbéľt _ arra vonatkozóan, hogy a vevő meghatiáľozott pénzösszeg
ťlzetésére kötelezheti magát arta az esetre, ha olyan okból, amelyét nem fele|ós' nem vagy nem
szer zó désszeríĺen telj es ít.

A 1997 és 20|3 év kozött az ingat|anok elidegenítését és az e|adott ingatlanok adásvételi
szerződéseiben rögzitett feltételek teljesítési határidejének követését (a továbbiakban
szeľződéskövetés) több szerv, szervezeti egység |átta' eI.

A 637/1996. (XI.26.) és a 760/|996. (XI].I7.) képviselő.testtileti határozatok a|apjźn a Kisfalu Kft.
jogelődje 1997. 03.0I. és 2000. |2.3I. közotti időszakban, a 82612000. (xII'l4.) képviselő-testĺ'ileti
hatáľozat a|apján a RÉvs Zrt.2001.0|.02. és 2001. |2.3|. közötti időszakban, alątizool. (Xu.06.)
GB hatáľozat a|apján a RÉvg Zrt.2002. 01. 01. és 2003. 1'2.3I. közötti időszakban végezte a fenti
feladatokat.

2002 és 2010. k<izötti időszakban a Polgáľmesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosĺá|yhoztartozővźt|toző
elnevezésű irodálďcsopoľtok látták e|aszerzi5déskövetési folyamatokat,2004.05.27.és2007.03.3l.
közötti, és 2007. 07. 01. és 2010. 06. 30. közötti időszakban a Fóľizs Ügyvédi hoda
közremíĺködésével.
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Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testĺileti ülés időpontj a:20|3. május 8. . sz. napirend

Tárgy: Tź$ékoztatźts a szerződést bizosító mellékkötelezettségek érvényesítése ügyében

A napirendet nyílt ülésen kell trárgyalni, döntést nem igényel.

ErorÉszÍľo SZERVEZETI EGYSÉG (ľÉv, szlcľo): ncvzol KABINET, VAGYoNGAZoÁrrooÁsl És
ÜzpvprľprÉsl Ücyosz.r ĺĺy cĺz,o AĺKoDÁsI IRoDA. Klsr.eru Kr.r.

KÉszÍrprrp (ÜcvnĺľÉzo NEVE): DR. HENCZ ADRIENN

PÉNzÜcyĺ FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL. IGAZoLÁS:
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Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság vé|eményezi x
Ilumánszolgá|tatási Bizottság véleményezi -

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés
meglźrgya|źsáú.
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A l81/2010. (v.f7.) és a244/2010. (VI.30.) képviselő-testületi batározat a|apján20|0.07,01-től 3 év
határozott időtartamra a Kisfalu Kft. látja e| a szerződéskövetéssel járó feladatokat.

A Képviselő-testület 20|3. március 20. napján taľtott ülésén a,,Budapest VIII., Vajdahunyad u. 5.
szám a|atti telekingatlanľa kikötött visszavásárlási jog gyakoľlásrára vonatkozó javaslat'' tźtgytl
előterjesztés vitája soľán a képviselők által felmerii|t annak az igénye, hogy a Kisfalu Kft. készítsen
beszámolót a kötbér követelésse| érintett ügyekről.

A Kisfalu Kft. a tźĄékoztatźst elkészítette, melyjelen tájékoztatő 1. sz. mellék|etétképezi.

2012 évben belső ellenőrzést fo|ytatott le a Polgáľmesteri Hivatal Belső Ellenórzési Iľodája annak
megá'||apitátsa végett, hogĺ az alábbi ingat|anok kapcsán a kötbér igények miéľt nem kerültek
éľvényesítésre elévülési időn belül:

1. Fecske u.35.

2. Fecske u.39.

3. Baľoss u. 106.

4. Baross u. 114. és 116.

5. Lujzau.28.

6. Tolnai Lajos u. 18.

7 . Tolnai Lajos u.27 .

8. Tolnai Lajos u. 36.

A belső ellenőrzésről késziilt jelentés jelen tźĄékoztatő 2. sz. mellékletét képezi.

A fentebb említett belső ellenorzési jelentés megállapításai, javaslatai és egyéb feladatok a|apjźn
20|2.09.07-én polgáľmester és jegyzői közös vezetői intézkedés került kiadásra, mely jelen tź$ékoztató
3. sz. mellék|etét képezi.

A kiadott vezetói intézkedés végľehajüásráról beszámoló készült 20|3. ź.prilis 25-i dátummal, melyet a
Jegyzői Kabinefuezető készített (elen tajékoztatő 4, sz. mel|éklete).

A végľehajüásróI készült beszámoló a|apján a 20I2.09.07-én kiadott polgármesteri és jegyzői közös
v ezetői intézkedését bizonyos pontokban módosítani sziikséges.

Az önkormányzat źital megbízott szakéľtők, a szsrzĺődést bizosÍtó mellékkötelezettséget tarta|maző
szeľződéseket áttekintették, és a feljelentés előkészítése folyamatban van'

Budapest, 2013. źryrľris}9. / ltLł,'k,ULI '2,r/l
DŕKobsis Máté

polgármesteľ

Törvényességi ellenőrzés:
Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásábĺól:

/1ĺ1 Mľ ĺ r C.-,ł/ ť/LÍbá/ fu)r
Dľ. Mészár Erika /

a|jegyzo Ź0ĺJ ÁPR 29. /
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Az tnkormányzat á|ta| értékesített teIekingatIanokkaI kapcsotatos polgári peres, vagy felszámo|ási gye|(

348L5

Baross u. 106.

309

,:".- .,, : .".:.." :. i^- i-l

Revivim Kft

Baross u. 108

35505

Baross u, 114,

869

Baross u. 116.

5

2001.11.16

35504

DNE,98 Kft.

Bauer s. (Erdé|y|) u. 5.

354_q0

2002.02.0s

492

35489

ffi.R:\

JáVor Endre, Major K|ára,

,ávoÍ zsófia, Jávor Dánie|,

dr. Kittka András, Dr. TÓth

'udit, 
TÓth JÓzseĺ TÓth

Jőzsefné

tz65

1002.04.03

5)tit

2002.07.20

tLtT
Britimpex Kft.

1118

2002.09.02

2004.05.07

beépítés

2001.10.31

Concept ltalia Geraniunl

Kft

engedély

me8szerzésétó|

számított 2 éven

beltil, azaz

2004.07.L9

]eépti|tI Az onkormányzat az ingat|ant beépítési k teIezettséggel eIadtí
r REV|V|M Ingat|anfej|esztó Kft részére. Az adásvéte|i szerzódésben i
/evó a beépítési k teIezettség biztosÍtékáuI k<itbérfizetési ktite|ezettsége.
lá||a|t' A vevó az inBatlant továbbértékesítette a 2B Építész Iroda Tervez(
!s M szaki Tanácsadő Bt-nek, me|yhez az onkormányzat nem járul
.|ozzá. Az eredeti Vevó fe|sző|Ítása me8tÖrtént az 590'254,- Ft ŕisszeg(
(titbér megfizetésére. A cég vá|aszában a késede|em fe|rőhatőságánal
liányára, vaIamint az onkormányzat épĺtéshatÓsáBi e|járásánal
ndoko|at|an elhrizÓdására, valamint e|éVt.i|ésre hivatkozott. Az ii8yira
ítnézését kiivetóen megá|lapításra ker |t, hogy az onkormányza'
(ÖVete|ése e|éViiIt.

építési

200r..04.28

590 254 Ft

A,sz.u Ĺće,L!,ĺ

2005.04,r.8

2001.04.28

építési engedé|y

iránti kére|em

2001.12.31.-iB

benyÚjtja

2004.04.29

kiviteIezési

munkák 2002.

L2. 3L-iE

t rténó
megkezdésév

eĺ

2003.04.28

91 2s0 000 Ft

Nem épii|t beI Az adásvéteIi szerzódésben kiiIijn kotbér kerii|t kik tésre a
kik |tiiztetésre és bontásÍa (20'000,- Ftlnap), Va|amint az építés]

engedé|y megszerzésére és az építkezés befejezésére (50.000,- Ft/nap}'
Visszavásár|ási jog nem kerii|t kiktitésre. Fizetési fe|szÓ|ítás a te|jesítés]

hatáľidók nem te|jesítését kcivetóen nem kert.i|t megk |désre a
lu|ajdonos részére. A k tbér me8fizetésére pert kezdeményezett a2

lnkormányzat, amitó| e|á||t, tekintette| arra a tényre, hogy az e|év |és]

idón be|Ü| egyetĺen fizetési felszÓ|ítás sem kert.i|t kikiiIdésre a vevć
részére.

2003.04.28

2006.10.07

2007.05.30

2007.o7.20

6 526 006 Ft
]eép |t| 2003. és 2010' k z<itt nem ment fizetési fe|szÓ|ítás, ezért i
( Vete|és e|év |t.

13 668 710 Ft
]eép |tI Fizetési fe|szÓ|ítás a vevó részére nem kerĹi|t kik Idésre. ezért

53 250 000 Ft

tivete|és elévÜlt.

!em épĹi|t beIA|peÍesek egyezségi ajánIatot tettek a peres e|járás során,
nelyet az onkormányzat e|fogadott Kt 22z/foL2, (V||' 05.) számÚ

latározatában' A feIajánIott két ingatIant 8.280.000,- Ft és 9'410'000,. Ft

lrtéken e|fogadta és a további k vete|éséró| |emondott az tigy nern

rgyérteIm he|yzetére tekintette|' Az Önkormányzat tuIajdonjog]
reiegvzése a Giidii||ói F IdhivataIná| mest rtént,

2013. ápriIis 19.
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Az Önkormányzat á|ta| értékesített teIekingat|anokkaI kapcsoIatos pot8ári peres, vagy felszámo|ási gyek

34828

Dugonics u. 12lb.

8

638

:ecske u. 41.

:ecske u.43.

LAKMUSZ

Befektetésszervezó Kft

9

36058

34976

estetics u. 9.

1470

34975

10

2001.07,01

599

1-Project Alfa Kfi

utÓ u.4.

449

34s8s/2

L1

ELIT.GARZON Kft

2002,01.0s

Escort VédeImi szol8á|at

Kft.

-uTo u.25.

725

1004.10.18

2010.03.26

5))Jt

Villa-Terra Kft

2001.09.17

35686

f001..71,.r7

2005.02.07

KiizéDtech Plusz 2000 Kft

2002.06,06

,_0L2.09.26

743

Beép |tI Az Önkormányzat az ingatIant beépĺtési ktite|ezettség8eI eIadta
a LAKMUSZ Kft-nek' Az adásvéte|i szerzódésben a vevó a beéoítési
k teIezettség biztosítékáuI k tbérfizetési ktite|ezettséget vá||alt. Az
ingat|an továbbértékesítések után a PENDoLA HoLDING Kft tulajdonába
kerÜ|t. Az onkormányzat a PENDoLA HoLD|NG Kft-Ve| megá|tapodást
k t tt, me|yben a Kft átvá||alta az eredeti k tbérfizetési k te|ezettséget.
A vevó a beépítési k.iteIezettséBének késedeImesen tett eIeBet. A
PENDoLA HoLDING Kft fe|sző|ítására ker |t sor a 748'L40,. Ft sszeB
k.itbér me8Ízetésére, azonban jogi képvise|ójiik k vete|ésÜnk jota|apiát
és sszegszerúségét is vitatta, és kérte az gyre Vonatkoző okiratok
me8kiiIdését. A kért okiratok megkti|désre kerii|tek, de Vá|asz nem
érkezett' Ezt kĺivetóen az onkormányzat fizetési meghagyásos e|járást
kezdeményezett a PENDoLA HoLD|NG Kft. e||en. A fizetési meghagyás
jogeróssé Vá|t és 2010. oktÓber 1. napján végrehajtási |ap kerii|t
benv itásra a PKKB.hoz. |dó| zben a cée fe|számo|ási e|iárás a|á ke

2000.12.31

812 038 Ft

2006.07.31

TiIit Kft

1001.12.18

2001.06.14

zoo7.o7.L7

2004.72.3r

4 525 000 Ft

2003.07.f2

100r..11.05

Nem ép |t beI Az onkormányzat nem é|t visszavásár|ási jogáva|, e||enben

a fe|ha|mozott késede|mi k tbér tekintetében oeres e|iárást indított.
melv ielenlee is folvamatban van.

15 900 000 Ft

200s.03.3r.

1003.11.03

BeépÜ|tI Je|enIegi tuIajdonos Fecskefészek Ház Kft. ajánlatot tett a k tbé|

rendezésére, ame|yet mődosítani kértiink, mert semmi|Yen biztosítél
nem Vo|t benne. Fe|számo|ási eljárást indítottunk, mive| az iigyfé| ner
m kijdik kĺizre.

f005.]'2.74

2s 0s6 078 Ft

2008.06.25

!em ép |t beI Per vo|t fo|ymatban. Je|enlegi tuIajdonos Euro Ingat|an Kft.
)arko|őhe|y megvá|tási k<ite|ezettségének nem tett e|eget, az építkezés
eá||t. Bírői e8yezség megszĹiIetett 2012'06.14-én, 10 MFt 2012.06.27-én
)eérkezett, további 3*2 MFt 2015-ig éVente 06.30.ig esedékes. Ú'i k tbéÍ
nérték, j haszná|atbavéteIi engedé|y benyrijtási határidó| Kijvetkező
.ész|et befizetésének hatáÍideje: 2013. j nius 30.

2007.08.01

4 568 310 Ft

]eépti|tI A fe|szÓ|ítások csak késón kert.i|tek kiktiIdésre, amikor már

'e|számo|ási e|jáÍás |ett e|rende|ve az gyfé||e| szemben. A Dexter Trade
(ft fa. fe|számo|Ójáná| az igény beje|entésre kerii|t. A fe|számo|ć
/isszaigazo|ta, hogy fe||eIhetó vagyont nem ta|á|t, e8y ttaI kiadta a

)ehaithatatIansási nViIatkozatot.

6 265 630 Ft

]eépti|tI Je|en|egi tu|ajdonos KEGA INVEST Kft. Pert másodfokon is

ne8nyert k. Végrehajtás fo|Yamatban. 6.265.630,- Ft + kamatai
l009.10.20-től. Rész|etfizetési kére|met ny jtott be, A te|jes tóke és a
í mat 25yo-a már meďzetésre ker |t. A fennmaradÓ kamat megÍizetése
!rdekében végrehajtási e|'iárást indítottunk.

20].3' ápri|is 19.
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Az onkormányzat á|ta| értékesített teIekingat|anokkaI kapcso|atos po|gári peres, vagy fe|számo|ási gyek

őzsef u' 43.

...'"".::* ł "oĺĺ

1032

35181

.ovassy L. 3.

to

fr ndle Hungaria Kft

351,-7

581

Ká|vária u.3.

!7

35r.15

Inter-service Hungária Kft.

8ZZ

2001.09.08

KisstáciÓ u. 1.3

tub

35819

4000

Akkord-Veresegyház Kft

L8

2006.r.2.13

Kisfaludy u. 18.

PoliBon-Trade Bt

2001.r.0.12

898

J5bU5

2010.06.01

Kisfaludy u.20.

Média Pont Kft.

19

,_004.r0.22

200L.06.27

L445

J50_5

Kisfaludy u. 23.

2009.09.03

2010.08.28

(isfaludy u. 25.

Magház R.H

In8atIanfejIesztó Kft.

2004.02.03

356i4

1065

2001.10.10

20 000 000 Ft

3s6s8

2006.03.01

r+o

KisfaIudy 18 Kft (készfizet(

Kezes FV t:
Ingat|anforgalmazÓ Kft )

BeépÜltl K tbér max. 20'000.000,- Ft. JeIenIegi tuIajdonos Baross-Ház Kft
''va''. Végrehajtás fo|yamatban' A vége|számolÓ tájékoztatása szerint az
e|járás fe|ftitgesztésre kerii|t. Vége|számo|ási kifoBást ny itottunk be a

cégbírÓsághoz. Az onkormányzat korábban a hiteIezói itény bejeIentést
sajná|atos mődon eImuIasztotta.

35659

f00]-12.72

1001.06.04

72 900 000 Ft

2006.12.31

2004.o3.27

Nem épti|t beI Per Van fo|yamatban. Je|en|egi tu|ajdonos JÓzsef 35 Kft.

BkősáB z0t2,06'21-én a k tbér mértékét cs kkentette. Az Összes
meBÍtélt k.itbér 11'5 MFt, a bírÓság a kamat megfizetési kére|met
eIutasította. Íté|et aIap''án fe||ebbezésseI kapcsoĺatos VPB e|óterjesztést
készĺ.i|t a 2ot2.07.25-i |ésre. A VPB diintése a|apján fel|ebbeztiink a

k.itbér cs kkentése és a kamat e|utasítása miatt' A másodfokri e|iárás
folvamatban van.

483

2004.04.30

Práter 6. Kft.

2006.03.18

1 869 054 Fl

2007.07.31

Beépĺi|tl TeIekegyes|tés z002,07'z7 -én. JeIenIegi tuIajdonos Marton Kft.

K tbérfizetés t rtént 1.700'000,- Ft értékben. Az anyagban fizetési

2006.12.04

|ĚdZu|ds llIlIc5, dZL rlIcBKeÍ(uK d r|v|n-Io|. rIzeles| tr|egnagYa5 KIoocsala
kértÜk. A fizetési meBhaByás jogerós |ett, a Vétrehajtási kti|tség
befizetése megt rtént. Végrehajtási Ügyérték 1.869.054,- Ft értékben.

2008.06.29
(beny jtás)

10 545 852 Ft

2009.02.06

2010.11.18

Beépii|tI JeIenIegi tuIajdonos B.c. so|vinB Kft. Fizetési meghagyás

iogeróssé vá|t, végrehajtás fo|yamatban' VégrehajtÓ megprÓbá|t fog|aIni,

de az adős nem vo|t ie|en. A cég vége|számo|ás a|á kerii|t, k vete|ést a

vége|számolőnak bejeIentett k 2012' 10. 31-én.

2008.05.21

30 m2 lakás

Beép |tI A Reax-|nvest Rt-Ve| t.irténó egyeztetések során az

Önkormányzat tu|ajdonosa |ett 1 db per-, teher- és igénymentes 55 m2

alaptert.i|et , 11 m2 a|apter |etĺĺ terassza| és 37 m2 a|apter |etiĺ kertte|
rendelkezó |akásnak, 30.020.000,. Ft értéken.

20012.02.L2

28 320 000 Ft

Nem ép lt bel TeIekeByesítés 2007.01.l.0.én. Kasztí|ia Kft, majd jeIenIegi

tuIajdonos KisfaIudy Ház Kft. 7.300.000,- Ft-ot fizetett késedeImes

te|jesítésért 2009.02.05.én. Már nincs készfizetó kezes. K<itbér csak a

szerkezetkész á||apot e|érése miatt felmer |t késedeIemre érVényesíthetó
(2009.01.19. megá||apodás). A cégnek j tuIajdonosa Van, Az j

tuIajdonossaI eByeztetés van foIyamatban a k tbér te|jesítés gyében. Az
e8yeztetések nem Vezettek eredményre, ezért a per fo|ytatődik.
2013.o2.!2. eByeztetó tárgya|ás vo|t az nkormányzat ép Ietében. Írásos
ajánIatukat váÍjuk.

660 000 Ft

Beépítés folyamatban Van I MaximaIizá|t k tbér, + késede|mi kamat Ptk +

7 %,yPB e|íteÍjesztés visszavásár|ási jo8 gyakor|ásárÓ|. Kereset

beny jtásra kerii|t, mert a fizetési fe|szÓ|ítások és egyeztetések nem
Vezettek eredményre'

2013. ápriIis ].9'
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Az onkormányzat á|ta| értékesített teIekingatĺanokkaI kapcsoIatos polgári peres, Vagy feIszámo|ási gyek

Lujza u.7.

24

35277

5t4

Lujza u. 28.

36073

;alix Plussz Kft, Al Bundv
(ft

25

938

15356

Lujza u. 32.

LZ40

Monoool Grand Invest Kft.

75+Zt

200f.o4.fo

76r

Tuzok Kft.

lffi
f00L.08.22

Mátyás tér 11.

933

NKS Consult Kft.

35429

2004.17.22

f002.o4.22

27

Lágymányosi

Ingat|anfortaImazási Rt.

2004.rL.22

2001.10.18

)78

2006.12.16

Nap u. 7. (Práter u. 6-8.)

1004.03.0s

35145

28

zoot.o7.25

2006.12.16

Rendór.ikért Ktizbiztonság

AIapítVány

,,o04.o9.27

Nap u. 16.

f006.04.26

2oo7.02.28

2001.04.28

1034

35654

2002.08.27

2007.02.28

2006.09.26

Marom 2000 Kft (Mátyás

Residence 2004 Kft)

200s.11.15

2004.02.72

:#iffi:i

2006,08.02

536

35620

740 000 Ft

Beép |tI TeIekegyesÍtés f00z'o7.z7 -én. JeIenIeti tuIajdonosok AI Bundy
Kft Hunnia Kereskedóház Kft. (korábban AI BundV Kft). K tbérfizetési

Práter 6. Kft. (készfizetć

kezes: Danubius

Ingat|anhasznosÍtÓ és

Lakásépító Zrt)

2006.03.0s

2006.08.23

7 400 000 Ft

szám határozatávaI d.'nt.itt a VPB engedményezési szerzódés
a|áíĺásáró| az onkormánvzat és a Kisfa|u Kft k zÖtt.

42L

2006.11.30

2005.11.15

\z onkormánYzat 2008. februárjában a hiteIezói igényt bejeIentette a

eIszámo|Ónak' A feIszámo|ási e|járás jeIenIeg is zajIik'

2008.03.23

GB 54 Kft, KacsÓ

kezes

lem épti|t beI Az e|járó bírőság20LL' december 5. napján ke|tezett
.észíté|etéveI a feIek szerzódését érVényteIenítette és e|rende|te az

]redeti á|lapot visszaá||ítását. JeIenIeg egyeztetések zajIanak feIek k z tt
ł7 p|ś7ámÔ|áś t.kinlpléhpn

2006.06.28

919 394 Ft

2008.02.15

Beép |tI Pert nyert nk, vé8rehajtási Iap beny jtva. Korábban meďizetet
már 8'058.233 Ft kt'tbért. Per során érVénYesített 919'394,- Ft ł kamatol

meAÍizetésre ker |tek.

Gábor

16 692 192 tt

2007.11.15

2008.06.08

2007.09.03

BeépÜ|tI Nyertes per a|apján 16.692.192-Ft tóke és ezen tissze8nek 2008'

november 6. nap'iátő| a kamatai, továbbá perk |tség megfizetésére
k.iteĺezték az aIperest. Az aIperes végelszámo|ás heIyett fe|számolás a|á

kerti|t, megtér |és nem va|Ószín .

1011.10.18

A Vevó t bbsztiri mÓdosított határidó e||enére nem építette be az

ingat|ant, emiatt az onkormányzat e|á||t a szerzódéstó|. Az e|ál|ást az
A|apítvány nem fogadta e|, emiatt az onkormányzat pert indĺtott, me|yet

sikeresen me8nyert és ezt k vetóen a Ftj|dhivatal Visszajegyezte az

onkormányzatot az in8at|an tuIajdonosaként.

88 550 000 Ft

20r.1.06.08

Beépítés fo|Yamatban vanI Vevó fe|számo|ás a|á ker |t, a c|B Bank, mint

hiteIezó |ett az in8atIan tuIajdonosa. In8atIan-nyi|vántartásba z0L2,

feberuár 15-én bejegyezve. A feIszámo|ás során az onkormányzat
k Vetelésének egy része sem kerii|t kie|égítésre. Az onkormányzat
jogerósen pert nyert a fe|számo|ás a|á kerti|t céggeI szemben 88.550.000,
Ft + kamatai vonatkozásában. A fe|számo|Ó tájékoztatott benntinket,

hogy fe||e|hetó va8yon nincs, és egy tta| me8k |dte behajthatat|ansági

nviIatkozatát.

7 020 000 Ft
Beépítés fo|yamatban vanI AA tágya|ások és a fizetési fe|szÓ|ítások

eredményteIensége miatt a peresítés me8t.irtént'

5 760 000 tt

Nem ép |t beI Visszavásár|ási jog ttir|ésre kerti|t VPB d ntés a|apján. A

GB54 Kft-Ve| szemben 5.760'000,. Ft K tbérigény éruényesítése

érdekében peres e|járás indu|t' A per során az onkormánzat
megá|lapodást k t tt, és 3'800.000,- Ft k tbér megÍizetése me8tortént'

20].3' ápriIis 19.
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Az Önkormányzat á|ta| értékesített teIekingat|anokkaI kapcsolatos poIgári peres, Vagy fe|számolási gyek

35104

642

)íáteÍ

893

55oĎ5

9ZL

Hotel Jupiter Kft

33

szerzódés-

ben nincs

Népszínház u. 55.

50atz

;ztlzados t26.

Há|.Ép TeIkommunikáciős

Há|őzatteruezŐ és

Kivite|ezó Kft

34

2001.09.07

1485

;zentkirá|yi u.4.

2002.03.20

3886317

Práter 73 Kft (készfizetó

kezes: Leonardo Bau Kft)

izerdahelyi

1001.11.26

35

2006.01.26

u 6

809

t:l

2003.10.08

izerdahelyi u. 8.

36510

2004.06.07

35143

1007.02.06

Info Kft

2006.01.19

2005.12.10

36

izerdahelyi u. 10.

fotą

2004.06.07

2008.04.26

35L42

Tolnai

759

szentkirá|yi Ą

Inpát|änfÔŕpá|me7 |(ft

2006.07.24

2006.02.27

u. 3.

2007.09.01

15141

9 174 665 Ft

/ěo

2009.04.19

2008.03.28

34801

18 000 000 F1

Beép |tI Per van fo|yamatban a kłitbér ktivete|és érvényesítése
érdekében.

MaÍom 2000 Kft

2008.04.30

839

foo1.09.2t

44 670 000 Fl

Beép |tI Per k.iz s me8e8yezésse| megsz ntetve, 9'000.000,- tt kotbért
fizetett,

573

2009.09.21

Beép |tl Je|en|egi tu|ajdonos Kop-Práter Kft. Per van fo|yamatban a

ktitbér k vete|és éruényesítése érdekében' A HÁL.ÉP Kft kérte az

Önkormányzatot, hogy híVja perbe a Kop-Práter ft-t, ame|yet az

ÖnkormánYzat me8tagadott, mivel veIe nem á|| szerzódésben.

2007.07.04

Hadar Royal Kft

100s.08.30

Nem épti|t beI Az onkormányzat k te|ezettségek nem te|jesÍtése miatt. A
Práter 73 Kft a te|ket továbbértékesítette a Jehova Tan i

Egyházkcizcisségnek. A Jehova Tan i Egyházktiz sség pert

kezdeményezett az Önkormányzat és a Práter 73 Kft e||en visszavásár|ási

iog hatá|ytaIanságának megá||apítása tártyában, A pert az Önkormányzat

elvesztette, mert a visszavásár|ási jog gyakor|ása 2007-ben nem va|ős
indokok aIapján tiirtént'

2010.07.30

2004.06.30

1009.07.23

5 088 500 Ft

Nem ép |t be| 2010. oktÓber 19.én ke|t Megá||apodás a|apián
25'442'500,- Ft értékben kÖzérdek adománnya| kivá|tják a

k tbérk.iteIezetettséget + a he|yiség átadási kÖte|ezettséget. A ktizérdek
feIaján|ás a he|yiség bruttÓ értékének megfe|e|ó sszegen ker |t

megá||apításra. Az Áfa tarta|omnak megfe|e|ó sszeget az |NFo Kft nem
fizette meg, mert Vé|emény k szerint, amennyiben Áfás szám|át nem
kapnak, rigy az Áfa <isszegének megfe|e|ó adománY nem jogos.

Egyeztetések Vannak fo|yamatban, NAV á||ásfogaIa|ást várunk.

2006.11.30

14 450 000 Ft

2009.04.16

2012.07.23

Fe|számo|ás a|á ker |t, a felszámolőnak az igénybejeIentés megt rtént.

,t4 550 000 Ft

Beép |t I Telekegyesítés 2006'12.27-én. Jelenlegi tuIajdonos szerdahe|yi
2000 Kft. ''fa.'. Jo8erósen nyertes per' A fe|számo|ás aIatt á||Ó céggeI

egyezsétk tés Van fo|yamatban. Minimá|is meBtérii|ésre Iehet számoIni
AfuA7(Áo AśÁtÁn

52 500 000 Ft
Nem épii|t bel Fizetési fe|szÓ|ítást k |dt nk az gyfé| részére, ame|yet
vitat. A oeresÍtés mept rtént.

2013. ápriIis 19.



37 Tolnai L. u.38.

38

Vajdahunyad u. 5.

34967

Az onkormányzat á|ta| értékesített teIekingatIanokkaI kapcsoIatos poIBári peres, vagy feIszámo|ási Ügyek

łÉ"i*i -" '. ; j ]].{: jł

(isfaludy

350

u. L4.

35602

Montír coop Kft.

3s611

947

492

Man|íra Ingat|anhasznosítÓ

ÉpÍtŐipari és KereskedeImi

Kft

2008.0s.31 2010.11.10

2010,03.26

t

201s.09.08

2008.0!'2Ą

'.. 
l..] .,l] .d'}: t!ięłu:"].::': ': 

.;.iĘ.1fłsäĚä##áffi*;.i^i*-*i" -'']l . . ll.i

,_0L2.03.26

Te|jesítés határidók mÓdosításra ker |tek a lzzf/aoĹl' (V||l. 03.) sz. VPB
határozat aIaján. A feIhalmozott 13'380'000 Ft k tbér megÍizetése
2015'10.8-i8 éVes részIetekben t rténik' 2011.09.08-iB megfizetzésre
ker |t4 MFt,t bbi évente megá||apodásszerint' Haszná|atbavéte|i
engedé|y határideie: 2015'09.08. 2012' 11' 21-én egyeztetó tárgya|ás
zajIott, nem fogja tudni fizetni a rész|eteket, erró| írásban tájékoztatást
ktiId. Az e|só 1.000.000,-Ft-ot megÍizette. A 2' rész|et megfizetése
megt rtént, mődosítási kéreImet ny jtott be, amire Vá|aszo|va kért k,

hogytegyen jabb ajánIatot, amit az onkormányzat e|é terjeszthettink,
mert ez nem alkalmas arra.

13 380 000 tt

26 760 000 Ft

9 125 000 Fr

sszesen: 721 486 683 Ft

Szerzódés mődosítási kéreImet ny jtott be, amel|yeI kapcsoIatban 2012.
januárban dĺintés sz Ietett. Az értesítést átvette, de a szerzódés
mÓdosításra nem jeIentkezett' Az eredeti szerzódés Van érvényben. Az
onkormányzat bejeIentette Visszavásár|ási jogga| é|ését.

2013. ápri|is 19
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Iktatószám : 18-13-4120 12.

JDLIrNTIĘs

A Józsefvál.osi on|<oľm ányzat Po|gáľmcsteľi Hivatal
Gazdá|koĺ|ási Ügyosztátyt és a Jĺízscfvr{rosi Kisfalu Yĺgongazdálkodó Kft-t

érintően v égzett cé|vizsgálatľól

A Józsefváľosi Önkoľlnállyzat Po1gáľnresteľi Hivata| GazdáIkodási Ügyosztalyt és a
Józsefvárosi Kisfalu Yagyongazdálkodó Kft-t éľintő célvizsgálatáľa a Polgáľrnesteľi ľIivatal
Jegyzőjének a l8.13/2012, megbízo levele alapján keľült soľ. A vizsgá|at nenr ľésze a2012'
évi Belső Ellenőľzési lroda ellenőľzósi teľvélrek.

Äz e||enőrzós re vo natkozĺí j o gsza bályi fclh ata |mazá s :

Á |relyi önkoľnrányzatokľól szóIó 1990. éviLxV. töľvény 92.$-ą
A költségvetési szeľvek belso kontrollľendszeńtő| és belső ellenoľzŕséľol szóló 3701201|.
(XII. 3 l.) Konnány ľeirdelet.

Äz ellcnőrzóst vógző szcrľezcti egység megnevezĺĺse:
Budapest.Iózsefvárosi orrkoľmányzatPo|gćtmestcľi Hivatala Belső l]llenőrz.esi lľoda

Az cl len őrizen dő szew ezeti e gys ég m e gn evczés e :

Budapest.Tózsefváľosi onkornányzat Polgáľtrresteľi Llivata] Gazdálkodási Ügyosztály
Józsefváľosi Kisfalu Y agy ongazđálkodó Kft .

Äz ellenőrz-ós táľgya: Az alábbi ingatlalrokkal kapcsolatos iigyletek soľán kötött
szeľződésekbetr, megállapodásokban ľögzített kötbéľek érvényesítésének ellenőzése:
Budape.st ĺ/III. keľtj'Iel Baross u']0(l, Lu,lza u'28',Tolnąi Ltliĺl,s u.27., IJąľos's u']]4' é,,ĺ ]16.,

Fecske tl.35.,I,olłlai Lcljos u.36., Fecske u.39',Tolnai Lajos u.18.,

Az c|lcnőľzós cólja antrak megállapítása volt, hogy:
. Mi az oka és ki a felelőse annak, hogy a fentiekben felsoľolt ingatlalrok esetćbelr az

adásvételi szerződésben xlgzített kcitbéľ igény nelrr került éľvényesítésÍe az elévĹilési
időll belĹil'

Az e||eníirl'iitt időszak: 2000. januáľ |. 20| l. decembeľ 31'
Az e||en ő rl,és típ u s a : p éllzťĺ gy i- szab á lyszeľű s é g i el leĺrő ľzés
Az ellenőľzés módszeľc:

Az cl|enőľ megnevezése, megbízólcvc|ónek száma :

Majeľné Bokor Emese belső ellenőľi ľegíszÍ.ációs szárra: 511f623, szenréIyigazo|vány
száma:777177JA
Megbízĺi lcvél sz,álrra : 1 8-13 /f0|2.

lŁś l082 l3tldapest, lJaross u. ó3-67.8 459-2|00
www.iozsefvaľos.hu
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Jĺlzslil:r,ÁlłosloľrĺlltitłÁN},ZA'ľ 
:

|)ĺlLĺ;Áltitĺľs.ľIiItlI'Iv^l.ĺrl,^ 
i
i

I} Dl,so Bl,I,tłľĺinzĺlsl I Ił.oD^

Az e|lenőrzós soľán az alábbi dolĺ.umcntumok, iratok, okmányok kerültck áttckintósľe:
szeľződések, képviselo-testüIeti, bizottsági dörrtések, levelezések, rryilvárrtaľtások
Ĺigyiľatok:

Tolnai L' 1 8 : 1 3 -8 5 ĺ200 4.,1 3 - 1 3 l 0 /200 5,1 3 -43 4/z008,1 3 - l 4 lf009 .,1 6. I f9 8 /2009 .,

1 6 - 57 9 /20 I 0.,KISFA-75 2',7 12012.
To I nai L.27 : 1 3 - 1 f 4 / 200 4.,1,3 -3 47 I 200 5 .,1 6 - 1 4 53 I 2009,1 6 -3 7 I 20 I Q,

KrsFA-3 123 /2010,KISFA-75 1 9
Baľoss u' 1 1 6 : |3 -392/2004., 13.17 4 lf009, 1 ó- 1 3 87 12009,| 6-50 l20 1 0',

KISFA-752 1 /f01f , KISFA-7523 /201 f
Baľoss u. 1 1 4: 13-39012004,
Baross u. I 06: 13-121 /2004.
Fecske u.39: I 3-103/f004.
Fecske u.35' 

,ľohrai L. u36 :13-28012004.

Kapcsolĺiĺló j ogszabályok:

Ttiľvényck
O 1959. éví IV. töľvény _ a Polgáľi .I.örvérrykönyvľől (Ptk')

I. REszLrcTES VIZSGÁLATI MEGÁLLAI'ÍTÁSoK

A jelen soron kívtili vízsgálatot az iltdokolta, hogy a,z önkornrányzat áIta| éľtékesített
telekingatlanok _ a ĺěntiekberr felsollrlt ingatlanok esetébelr _ az adás-véteLi szerződésękbelr
rögzített kĺjtbéľ követelés nem keľiilt éľvényesítésre aZ elévüIési időn belül.

A vízsgált időszakban az ingat\anok elidegelrítését és a szętződéskövetést több sZeľV'

IĺIőszak i E|látó szeľv, i Fe|adat i Dłintés i Megiegyzés
i'i
1 szclvczcti i urcgncvczése

i ęgylig i

1997.03'0l-tőI i Kisfa|u Kft. i a saját ingatlan 637 /1996.(Xr.26.
-2000' l2.3l -ig i i lrasznosĺtás önál|ó i ) és

üz|etágként i 760l|996.(x||'17
keľü|jön i .) Kt. hatáĺozatok

i i kjalakításľa és i ĺ

. ielszánlolásľa. ' i

200l'ol'02-től : Rev8 Rt. i ľeltek i 826l200Đ'(KI.14 i Telekéľtékesítési nregbízásiL\)\rr.wr.wL-Lvt ! r\uvq r\L. i l9rN9N i oLvtLwww,\t\rr.lt i

200| '|f ,3|-ig i j e|idegenítése i .) sz. rct. j szeľző<|és a|apjáu

i i :hatáľo:zat 
i

2002.0l.0l-től i nevg Rt. . Szerziĺĺlóskövctési l 748/f00|.(XI|.O6 i 2(2002.0l.0l-től i n.evg Rt. i Szeľziĺdósk<ivctési l 748lf00|.(xll.06 i 2002. nláľciusában aláírt
20a3.|2.3|-ig i i fetadatok ellátására l .) Gs hatfuozat j nregbízási szeľzódés alapján

látta e| a fe |adatot. Majil a

4994ĺ2004'03,23 ikt. szánlťl
levélben szánlolt el a Rćv8 Rt.

2002-f010. .l.elekéltékesítés
PcrIgáľllle steľi
Hivatal

i a beszedett kötbéľekľől.

b3 l082 Buda1rest, Baľoss u. 63-6.7. B 459-2|00
wwwjozseíÝaľos'htl
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JTzstľvÁltosI oľ rorriuÁNYzA.|.
Pot,GÁRivĺ Ds'ľliIłI H I\,A't.A t,^

Bľr,so IlI,lľľoltzlisl Inonĺ

2007.03.0l-tőI
2010.06.30-ig

Fórizs
ugyveor
Iľoda

i Közľenrűktidés a

' Gazdálkodási
i osztály áltał
i bonyolított
i éľtékesítési,
l veľsenyeztetési
j eljáľásokban,
i az önk'

Üľcs tclkckľc, önk.
épületekľe votlatko7-ó
ingaĺlanhasznosítási
javaslatok ós korábbi
actásvétcli
szeľzóĺlésekben

i pénzkövetelései. 
i

i nek éľvényesítése i

i iľánti nem ;leles és 
I

j . p-ęľęs. ę.lj4ré*b]łął'. ... i

Megbízási szeľződés,
nlódos íto{t szsl.ződ,és alapjáll.

2007.09.0l.tłil hatályos nregbízási
szeľzĺidés alapján, és annak
nlĺĺĺlosĺtásai alap.ián.

20 l0.07.0 l .tőI
jelenleg is

Kisfalu K{1. 244ĺf0|0.(vI.30.)
Kt. hatálozat

foglalt ĺeljesíĺés
i krvctése

Megallapítható, hogy a telekéľtékesítést és az eladott telkek szefződéskövetését a vizsgá|t
időszakban (2000-20| 1') a Kisfalu Kft, l{év8 I{t, a Polgánnesteľí Hivatal lrrajd ismét a Kisfalu
Kťt|étta,látja el jelenleg is.

Avízsgá|attáľgyát érintő ügyiratok, Ięvelezések összegyĺĺjtése, áttanulmillyozása llehezítette
az e||ęnőľzést mível több helyľől (iľattáľ, Gazđtĺ|kođási Ügyosztályľ.ól, Kisfalu KÍl-től,
ügyvédtől, ę|ózó vizsgálatnál összegyű.jtött dokunrentumokból), több éves időszakot
ĺělöl cl ően kelleĹ1 az iratokat, dokunrentumokat cisszegyÍĺj teni'

A vizsgálathoz további adatot szolgáltatott a Polgáľmesteľi Hivatal Pénziigyi Ügyosztály
vezetóje, a SzeméIyiigyi Csopoľt vezetóje.

I. A feladatellátĺ{st biztosító szeľvczeti cgysógek' szeľvezetok

1. Po I gá ľmcsteľi Hivatal - Va gyon gazdálkoĺIĺłsVGazdáIkodásĺ Ügyosztĺĺ |y

2000-tő1 a Po1gáľmesteľi l{ivatal többsz,öľi átszetvezése miatt a telkek, ingatlarrok
elidegenítését és azt kövętő szelződéskovetést ktilső szeruezetęk kozrenrűködésével a
Gazdálkodási Ügyosztáiy/osztályhoz taftozo vtůtozó elnevęzésű néven az irodźlUcsopoľtok
ügyintézői biztosítottĺák a mindenkod vęzętő ir.ányításával és vezetésével.

Az (ügy)oszttiyvezetők névsoľa a vizsgált időszakban: Wildneľ Gáboľ (1999-2004), Kiszely
Zo|tin (2004.2005.), Tunyogi Ba|ázs (2005-2008), dľ' Ivĺĺn Rolarrd (2008-2012), jelenleg dľ.
Balla Katalin.

ĺ\ vizsgáIt ügyiľatok alapián pedig az a|ćhbi tigyintézők foglalkclztak munkaköri leíľásuk
szeľilrt vagy aktuális vezetojük egyedi kijelölése alap.ján a fentiekben isłneľtetett
ingatlanokkal kapcsolatosan: Faľkas Attila (20íJ3-2005), Tótlr lldikó (200l-2011), dľ' Kiss
Maľiann (2006.2010),
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A Baľoss u.106 ingatlalrlral kapcsolatos tigyiratok a|apjáll (I3-1f|/2004.) a t{év8 igazgatoia,
a Iegyző és a Vagyongazclálkodási osztáIy kozötti megegyezés szeľint az itrgatlan ügyeit
kizárolag a l{év8 végezheti' ,l.ovábbá l.itli lldiko ügyilrtćzo vett ľészt az egyeztetésekelr
(Rév8, Vevo és Hivatal)' az előterjesz-tesek előkĺĺszítójekérrt (pl. GB 6612002.(II.28.))' a
Vevőnek. I{ór,8 -nak íľt |evelek ügyintézésében (XIII-2l8/f00f, XIII-61'/2003') A 2003'
trovenrbeľ előtti időszakľa vonatkozőan munkaköľi leíľása lrelrr keľült bemutatásľa a belső
ellenőrzésrrek.

Farkas Attila, majd dľ. Kiss Maľiann iigyintézők látták el vagy kellett volna cllássák a
feladatot _ sz,erzodéskovctóst - lirulrkak<ĺľi leíľásuk szeľitrt.

o Far.kas AĹtila ügyilrtéző XYII.4/76/2004. ikt' szánrú mullkakoľi leírásában nem
szeľepel a szeľződéskövetési feladatellátás, csak az,l,Jtal.ános megfogalmazott trrondat:

,, ellciĺia aztlkaĺ tlz egyéb 'Íeladaulkal, amelyek a Polgdrnlesteri I-Iiyatal.fbladaĺkaľébe
tcu" t ozi k é's kö zv e ĺ.l en./.e l e t l e s e a.feĺ a daĺköľ é b e u ĺ a l,',

. dľ. Kiss Maľialrn ügyintérś XYil-|/822'/f006., 17-861D0a8. ikt. számú munkaktjľi
leíľásaibarr szelrpelt a feladatok pontos ľ<igzítése:

,, a korćlb|ląn éľĺékesített ingatlałzok adá,svéĺeli szerződéseiben rÔgziteĺt ,ĺbltételek
(épílé'si engeĺléIsl, h'aszłlciląĺbąl,ĺlteli enge déIyek stb. megszeľzése) ĺeliesíĺési
hĺlĺ ó r i de j é n e k köv eĺ' é s e (s zeľzĺÍ d'é s kÓv e t é's) .'.,

vaĺanlełlłryi éľĺékesített ingatlanľól havonta összefoglal'ĺj kĺjszítés (szÓveges,

ĺĺźbIćłzaĺos),,

2. Rév8 Zri.

A Rév8 Zľt. f00f'0l'01.-2003.12.31 időszakban |átta eI az ęladott ingatlarrokkal kapcsolatos
szeľződóskövetési feladatokat niegbízási szerzodésben ľögzíteĺtek szeľint: a szeľződéses
kötelezetÍségek betaľtásáľil naprakész nyiIvántartas vezetése, kötbéľíb]szóIító levelek
kiktildése a Vevőnek, Fcjldlrivatali bejegyzések Ĺigyitrtézése, vitatott kéľdésekberr
egyeztetések, tulajdonosi döntések e|okészítése és végľehajtása.

A Rév8 a feladatcllátáslroz tĺgyvédi közľenrűködést veĹt igénybe, Csabfué clľ. Sáldi KIáľa
ügyvédnő szenrélyében. Az ťlgyiľatok alapján, az Ęyvédnő is ľészt vett a Vevő által vitatott
kéľclések egyeztetéseilr, javasiatokat Í'ogalmazott meg a további intéz,kedés lrregtételére'

A Rév8. Zrt ugyiĺ.ttéeője, Szövevényi Esztet a szerződéskövetésekrę Excel tćh|ázatot kószített
(az Excel Íile tulajdonságaiból kiolvasott irrfoľlrrációk szeľiirt: a táblázat 2002.1l.04.-én
készijlt, Sz'E. tulajclotros), nrely később átadásľa keľüIt a Polgáľnresteľi I{ivata| ľészéľe
további n'yolllollkövetés oéljából. Utolsó nlódosítás 2005'l0.02 dátunrmal töľtént, Tóth Ildikó
ugyintézó ľészéľől (az Excel Íile tulajdonlságaiból kiolvasott infoľnrációk szeľint).

A belső ellenőľzés az'iratok és á|lományok elenrzése soľán nregállapítja.Irogy:
o A .ľolrrai Lajos u.27. eladott ingatlan utall |,337,671 Ft osszegĺĺ kötbéľ keľüIt

behaitásľa a Rév8 Zt, ćĺLta|,

o A Rév8 Zń aT1ivatal tźýékoztató levelét kĺjvetóeIi nenr küldött levelet a Baľoss u. 106'
ingatlaltnal kapcsolatosan a kötbéľ fe|szólításľa, éruényesítésľe a Vevő ľészéľe'
Egyeztetéseket Í'.olytatott a Vevővel' nre|yekľő| jegyzőküryvek készĹiltek. de
nlegállapodáslol, döntésľő| nenr szőltak az iľatok.
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o A Rév8 ZľL. utólrag kezdenrényezte a F.öldhivatalnái az eladott ingatlanok esetében
visszavásáľIási jog bejegyzését, pI. Tolnai L. 18, Tolnai I-.36., Tolnai I.,27,

, Az Excel táb|ázat adattaľtallną vélelmezhetően nen teljes köľű, a vizsgált ingatlarrokľa
vonatkozóall sem taľtalrnaz minclen esetben nregfelelő adatokat (Baľoss u' 106, Lu.jza
u. 28).

A Rév8 a nregbízási szeződés ĺnegszťlnésévęI f004. jarruáľ 16.val katjegyzék nélki'il adta át a

nála keletkező íľatokat, melyek a Polgárnresteľi Hivatal lratkezelő a]rcirdszeľóben (GISPÁN)
Rév8-től illetékességbol átvett iľatkérrt szeľepelnek.
A 4994/2004,03,f3' ikt.sz. lęvele alapjźłxl elszamolt a Polgáľnresteľi Hivatal
Yagyongazdálkodási és Vállalkozasi Ügyosztéiy részére a szeľződéskovetési feladatokról. A
levél tartalnrazta a belrajtott kotbéľeket ingatlarrokként (13 db).

3. Polgáľmesteľi Hivatal Gazdálkodási Ügyosztály - Fóľizs Ügyvédi IľoĺIa

A szerződéskövetés, mint feladatellátás visszakerül 2004-tő| a Polgáľnrestęri l{ivatalba' A
Polgáľmesteri Hivatal képviseletében a Jegyzö (Rónai dľ' Vojnovics Ibolya) megbízási
szeľződést kötött Dľ. Fóľizs iigyvédclel 2004.05.f7-tő| Iratáľozatlan időľe a Megbízó
tul aj donában ál l ó in gatl anokkal kapcsol atos feladtok el l átásáv al.
A negbizási szeľződés 200] . nlfucírrs 3 1-vel felnrondásľa keľüIt.

2001. március l.vel az onkormáĺyzat képviseletében a polgáľnresteľ (Csécsei Béla)
rnegbízasi szeľződést kötott Dľ. Fóľizs ügyvéddel lratáľozatlan időľe a GKKI] elncĺk, a
Gazdéikodási osztály tevékenységével kapcsolatos jogi, tanácsadói ťeladatok ellátasára. A
rrregbízási díj bľuttó 750.000 Ft volt.
Ez a megbizásí szerzodés módosĺtásľa keľült 20l0. rnáľcius 1-vel. A módosítás több pontot ís
éľintett, például:

o a feladatellátás pontosításra keľült (az önkoľľnányzat pénzköveteléseínek érvérryesítése
iľárrti lrem peľes és peľes eljáľásokban az onkoľrrrányzat képviselete),

o a feladatok teljesítéséhez az időtartanr heti 10 óľára nródosul
. a megbízási clíj csiikkentése: Iravi 250'000Ft+Áfa átalánydíj.

20l0. március l-től 20l0. december 3l.igaz,'önkoľnrányzat legyzoje', megbizźlsi szeľzŐdést
kötött Dľ. Fóľizs Ügyvédi Iľodával hatáľozott időľe az önkoľnrátryzat gazdáIkodási
tevékenységével kapcsolatos jegyzł5i hatásköľök gyakoľIása soľálr jogi, tanácsadói, tigyvédi
fe|adatok ellátásáľa. A megbízási díj bľuttó l50.000 Ft volt.

A vizsgáIt ügyiľatok a\apjtn az Ügyvécĺ ťrľ a szeľzodéseket nem hatáľidőre teljesító Vevoket
levélben szólította ĺbl (2009.től) a késedelelrti kötbéľ megfizetéséle, melyek nenr vezettek
eľednrényľe. Ezélt a Vagyongazdálkodási Iľoda vezetője, dr. iván Roland előterjesztéseket
készített és javaslatokat tett azlJgyvéd ťlr és Kiss Maľiann közľemÍlködésével tĺibb ingatlanľa
vonatkozóan - köztük a Tolnai L u,27, Lujza u.28 - a GKK Bizottságrrak, a fennálló
kötbéŔövetelések éľvényesítése éľdekóben.
Például a GKKB 26L/}OIr0.GII'03') és 8I2/2010'(V.l9.) szfurrú hatáľozatokka| az ingatlarlľa
vonatkozóan meghďtlrozta ingatlanonkélrt a további szükséges lépéseket a kovetelés
éľvélryesĺtése éľdekében. A fent enr]ített két ingatlan esetében frzetésí nreglragyás keľüIt
nreglratáľozásľa. A döntés és az Ĺigyvĺĺcli megbízás alapján az ugyvéd ťrľ kezdelrrényezte a
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fizetési meglragyast a Bíľóságon. A fizetési nreghagyások elokószítése ncln kellő
kĺiľtiltekintéssel toľtélrt, meľt nęln tájékońclott a Vevők aktriális helyzetéľőI, l'ogy
fclszárrrolás alatt vagy végelszámolás alatt vannak-e. lEzéfi a frzetésí rrreghagyási eljáľások
perľé alakultak át.

A belső cllcnőrzés megá|lapítja, hogy a Fóľizs Ügyvĺjdi lľodával kotott szeľzoĺléseklrez
tartoző kif,lzetések lrlellętt nenr lrrindęn esętben keľtilt csatolásm a ľészletes teljesítĺĺs igazo|ás
az adott lró napľa vonatko zól ag.
A 2007-es szerzodések a|apjan kifize;tett Ĺigyvédi díjak esetébelr a számlákon az a|tlbbi
szöveggel ,,Á Szerződésben foglah łnułzkĺnégzést igazoĺoľłl. ,,, dátumma| és az aľľa jogosult
a|ćłirásáva| történt a teljesítésigazolás, (példátrl: 2a07.12'1f'2008.01 .|5 kifizetések esetélr).
Errnek alapján a szqzoóés szeľinti feladat elvégzése csak hosszabb vízsgálat soľán állapítható
nreg : e lőte{ esztések, ügyiľatok v izsgá|atáv a|,

A 2010' évi megbízási szerződések és szerződés nĺiclosításoklroz taľLoző kifizetett ügyvédi
díjak számláihoz csatolásľa keľültek a Megbíző elváľásárrak és a hatályos szabáIyozásnak
megťelelően a konkľét feladatok felsoľolása, lnelyek a teljesítés igazo1'źs alapjául szolgáltak,
(például: 20l0.06.10, 20l0.08.1l,2011.02.01 kifizetések esetéll). A Megbízó ľészéľe a havi
feladate\|ttźtslol szóló isnreľtetést a Gazdálkoclási Ügyoszttl|y vezetője, dľ. Iván Roland
készitette.

A Fóľizs Ügyvédi lľoclával a megbizősi szeľződések felrnondásľa keľĹiltek 2010. novenber
30-val' A szeľződésęk felnrĺlndását követően a Megbizők (po|gáľmesteľ, iegyzó) ľészéľe nem
tiĺrtént konkľét (el)beszámo|ás az ellátott feladatokľól, ügyekľől, a további intézkedést igénylo
feladatokľól.

Dľ. Lóľánth.Iózsef ügyvéd adtaźł. a belsćĺ ellenoľzés ľészéľe a 2010. novetrrber 30-val készti]t
átadás-éLtvételi jegyzőkörryvet, amely dľ. Firizs Zsolt tigyvéd és dľ. Liľárrth József ügyvéd
(Kisfalu Kft' megbízásábóI) k<izött a Fóľizs Ügyvédi Iroda székhelyén (l085 Bp., József kľt.
53. Il.ern'15.) készült' A jegyzőkönyv az alábbi adattaltalomrnal 48 ingatlanľa vonatkozóan
készĹilt: Ügy meg|elölése, nregbízás jellege, elvégzętt fe|adatok, Ĺigyéľték.
Megjegyzerrdő, lrogy az átadás-átvételt két kiiIső szeľvezet bonyolította le a Megbízók
képviselete néIktil.

A l{ivatal Ga;łđálkodási Ügyosztálya nenr ľendęlkezik olyan nyilvántaľtással, arrrelyből
megállapítlrató lenlre, lrogy nrely eladott irrgatlanok esetébelr van-e szeľződésben rógzített
kötelezettség teljesítés és ez nregvalósult-e, kötbélkijvete|és van-e, az akÍuá|is állapot:peľes
eljáľas vagy |ezálrt ügy' Igy akíszewezett feladatok _ szerz<jdéskĺjvetés -, a Kisíälu Kft által
ellátott íěladatok szánron kéręse nincs összęlralrgolva az ellttandő és a teliesített feladatok
tekintetében. Ezekľő| a feladatellátásokrol a bizottsági, képviselő-testületi előtel.iesztésekbol
és a Kisfalu ćiltal készített félévenkénti beszámolókbil értesülhet a Gazdá]kodási Ügyosztály
vezetőj e, iigyintéző.i e.

4. Kisfalu Kft.

A telekértékesítési és szerződéskövetési feladatok Kisfalu Kftĺrek töfténő kiszeľvezésével egy
idoben dľ. I{iss Maľiantl Ĺigyintéző átheiyezéssel a KisÍblu Kft-nél 2010.07.01-tol folytatta ezt
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a feladatot. A 02-449/4/2010. ikt. számon Jegyzőkörryv készült az ćĺadott és átvett
ügyiľatokľól, a me]léklet szeľint kb. 193 db ügyimt. A 1egyzéket dľ. Kiss Maľiatrlr készítette és

az ligyviteli Csopolt vez.etoje ęllenoľiztę le ar,ugyiratokat a jęgyzek alapján'

Mcgjegyzendő, hogy a Gazdálkodási ĹigyosztáIyvezeto' dľ' Iválr Roland a jegyzoktjnyvet nen.I

Iátta ę| a|áftćsáva\. Ez azért lett volrra célszeľiĺ, lnęlt az ügyosztalyľól keľültek át Ĺigyiľatok és
jegyzőkönyv tafta|mazott olyan ügyiratokat is, amelyek nem voltak megtalálhatóak és további
intézkeclést igényeltek volrra (pl. Koszorú u.)'

Dľ. Kiss Maľiann rnég egy évig folytatta az ügyintézést a Kisfalu Kft-nél, nrajd
trrunkaviszonya megszűnt. A. továbbiakban Nováczky Eleónoľa tigyintézésével és dľ. Lóľĺíntlt
József iigyvéd úr kdzľeműködósévęl tĺĺľténik a szerzódéskövetési feladatellátás'

A Kisfalu Kft. nyilvantar1ást vezet az e|adott ingatlanokkal kapcsolatos adatokľól a

szeľződéskövetés céljából' Féléves és éves ľészletes beszánolót készít a megbízási szelződés
alapjár ellátott feladatokľil és a bizottság elé terjeszt elfogadásľa. Á beszánroliban
islneltetésre keľtil az elađott ilrgatlanokkal kapcsolatos elvégzett feladatok. A VPB
590/20|2.(v.l6.) szarnÍl hatáľozatéwal elfogaclott beszámolóban 20i l. évľe vonatkozóan nem
történt isnreľtetés a vizsgćĺ|t ingatlarrokkal kapcsolatosan, mett a kötbéľkövetelések nráľ
elévültek, peľes eljáľás nenr keľiilt indításľa, lezárt ügynek tekintik'

Á Kisfalu Kft.-el az ötrkoľnrányzat2007,09.0l-től többszöľ módosított niegbízási szeľződést
kötött több feĺadat ellátásáľa. A 2010. szeptenrbeľ 09-től hatalyos, a20II,július 27-énalőíľt
egységes szerkezetben (226/2011' onSzeľ), majd 2012' lnáľcius 23-án aláíľt egységes
szeľkezetbelr (354l?012. onSzer) levő szeľz-odések 7. pontjában ľogzítet1 feladatok
votratkoznak a vizsgźt\at tárgyźlhoz kapcsolódó ügyek ellátáslroz az a\ébbíak szrľint:
?, Üľes telkekľe, önkoľmátryzati épületekľe vonatkozó irrgatlanhasznosítási javaslatok,
valamint a koľábban éľtékesített ingatlanok adásvételi szerződéseiben foglalt teljesítés
követése. A 7. pont kilenc alponda közül a 7,6,7,7,7.8 pontokban ľészletezettek szeľint
töľtérrik a fe|adat el látás.
A 7. pontban ľögzitett feladatellátásľa vonatkozó díjazás a 1.000.000 Ft/hó+Áfa összegu
źńalánydíjban keriilt'nreglratáľozäsra, valanint a beszedett kötbéľkovetelés befblyt nettó

bevételélrek 20Yo-d- Aťa/lro siker dĺj.

Az t'000.000 Ft +ÁfaJhć, összegű kíszéĺm|ázott szarnlákhoz (pI. 2011-oNK/000309,20l2-
oNpooot 13,2012-oNK/000137, 20t2-oNIí000l56 szĺĺm|ák) csak a 2011'októberętől varr

teljesítés igazo|ás csatolva a Kisfalu Kft ľészéro| a Megbiz.ó kérésérrek megfelelően. A
teljesítés igazolások taľtalnra ,, A megbízcisi szerződés 7. pontia alapiĺin az iire,g telkek
éľĺékesíté,se kapcsci'n' sok esetbełl a szeľződéses kötelezetlségekből kifolyóan a Vev(ík nem
teliesítenek, ezálĺaĺ ĺujtbértartozdsokcłĺ ĺzalmoznąk fel, ą peľes képviseleteĺ jogi képvisel(iłlk
Iát.ia el, akivel 'folyałnatos a ĺrapcsolaĺtaľĺ:ĺźs, a díiazćlsa a nlegbízási szeľződés keľeteiłI belťil
tort.énik, ... ....'', a gépkocsi beállókkal kapcsolatos előte{esztések sziĺmát.a töftenő lrivatkozás'

A belső ellenőrzés megál|apítja, hogy a fenti teljesítés igazolás szövege nem utal az ügyvédi
beszáĺrrolóľa, a szövegből nenr derül ki, hogy az adott hónapban melyik ingatlannal, üggyel
kapcsolatosaIt töľtént ügyintézés, levélváltás, egyeztetés, peres el.jaĺ.ás, stb., holott a dľ.
Lóľántlr 'tózsef ügyvéd úľ beszámoLőt készít Kovács otló igazgaÍó úľ és a Polgáľmesteľi
Kabinet reszéľe az aktuális ügyekkel kapcsolatosan.

tN l082 Budapest, Baľoss tl.63-67. 8 459-2100
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Pol,(;ÁltľĺrsrLitt| Il|vltl)rl,lt i

BEI,sÓ EluixĺlnzÉsl IlłoD^

A ftléves ľészletes beszálr.loló, az |Jgyvéd úľ beszátnolóia és te\jesítésigazolás tissze kérre
csengien, és a Megbíz(> ńszéről a Gazdálkodási Ügyosztály ezek a\apjálr tudná nyomon
kÜvetni, hogy a kíszeľvezctt feladatok, lrogyan keľĺtlrrek végľehajtásľa, koukľétan az elaĺJott
cinkoľmányzati tulajdonťr üľes telkek, irrgatlanok adás-Vételi szeľzódéseiben ľögzített
kĺjtelezettségek, hogyan valósulrrak lneg) vagy hogyan keľijl éľvényesítésľe a kötbérkcivetelés
és egyéb feltételek.

Ázéľt van átalánydíi meglratáľozva, nlert egyik lrólrapba lelret, hogy csak egy vagy egy setn
vagy tiz üggyel kell foglalkozni, de a szerződéskövetési ľendszeľt fent kell taľtalri és
biztosítani a nyomon követĺĺst.
A belső cllenőrzés javasolja, hogy Kisfalu Kft. álta] készítętt beszárnoló a teljesítésről
(teljesítési igazolás) a megbízási szetzőclés 7. pontjában ĺ.igzitett alpontok szęľinti
nregbontásbarr készüljön' A beszámolóban a teliesítésľől toľtén.ierr nevesítés, lrogy konkľétalr
mihęz kapcsolódva törtérrt feladatellátás (pl. konkľétan melyik ingat|anhoz vagy melyik
dcintésekhez. kapcsolÓciik), mely alapján éľdenri nródolr, a Tudásbázisból vagy egyéb foľľásból
leellenőľízhető legyen a feladatellátás' Mint alrogy a gépkocsi beállókkal kapcsolatos
előteľjesztések számáľa toľténő hivatkozas esetén ez az adat a Tudasbázisból leellenőľizhetó,
A ľészletes teljesítési igazolások alapjćn tudja a Gazdálkodási ÜgyoszÍály ügyilrtézóje
nyilvárrtaľtalii és biztosítani az állandó, napľakész nyomon követést a ťeladatok ellátásáľól,

lI. A vizsgált ügyiľatok a|apján tett megállapítások

A belső ellenőľzés avizsgćůatra átadott anyagbó| a kötbélľel, a kötbélkĺjvetelóssel kapcsolatos
iľatokat e]elnezte és az osszeÍoglalást a következő táb|ázat tarta|lnazza. A vízsgált ingatlanok
esetében majd nem ugyanazok voltak az eljálasok, a szetződések, a kötbéľkövetelésľe
votratkoz-o felszóIítások ľendje, a szeruodés szerinti nem teljesítés liatáľidőn belĺil, kivéve két
Íngatlarr esetébęlr - Baľoss u. 106 és Lujza u.28' - . ahol a beépítési köte|ezettséget nem
teljesítették a Vevők, így az onkoľltiáĺryzat óľdeke a telkek beépítésľe nem va|ósult meg.
Erre a két ingatlanľa vonatkozoan az ügyiratok feldolgozasa és Čisszesítése ľészletesen keľült
kilnutatásľa az a|źhbi adattaľtanrnral, nrely a jelentés mellékletét képezi:

o aclásvéte|i szeruodés adatai
o továbbéľtékesítések,szerzodésnródosítások, egyéb
. szeruődés szeľinti teljesĺtés, nern teljesítés
o kötbéľ éľvélryesítésére fęlszólítások, intézkedések
o befizetett kötbéľ:
. avizsgátlat idoponÍjában a ktjtbéľkövetelés helyzete
. egyéb

ffi 
'-*|[-:.löff 

l[*'i'..,ffi ;-lE--l
I re,res,rcs ll ,XTll,ff" ll I

Mĺiszaki lreiIesztő
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BtlsŐ Ellľľĺiltzíisl ltroD^

Lágynlányosi
Ingatlanfoľgalmazísi
Rtl új név ANTE
IngatlanfoIgaImazási
ZRt
(l02I Bp. Nyéki
v.21.),

2000.06.2r.
ĺovábbéľtékesítés:
llegale Hungaľy
Kftr
ĺovábbéľtékesítés
Emeľald Ingat|an
fcjlcsztĺĺ és

Éľtókesĺtő Kft

A Bĺľósági
ité|et az
ANTE Zrt. -
nek
16.692.192 Ft
és kamatok
megfizetésé-
ľő|.Lujza u. 28

1.337.67IFt

2.268.352 Ft

fizetési
meghagyássaI

1.331.67
lFr

Neln
töľtént
nleg.

Hatáľidőn tuli
teljesítés'

I}eépítés
mcgtöľténĹ

|4.G.302.329ĺ
20 |0. számon
indítoĺt peľ
közös
kéľeIemlne l
luegszilntetésľ
e keľült.

Tolnai L.
u.27

Lágymányosi
Irrgatlall forgal mazási
Rt1 új név ANTE
IngatlanÍbľgalmazási
zRt
0a2| Bp. Nyéki
u.2 l.),

2000.07.13.
továbbéttékesítés:
Rcga|c Hungaľy
Kft:
továbbéľtékesítós
SHG Pľoickt KfÍ

ElévÜlt a
kötbéľkövetel
és. Pelps
eljáľás nelu
indult.

Baľoss
u.ll4 és

t16

Rendezetlen
köľĹiIményekkeI

lott oIadva (béľlői,
az ingatlanon rrirs

tulajdoqjog is
szerepelt)

.I'eIekegyesĺtés

töľtént.
Rév8 Zlt. javaslata
a|apján aazépeng'

nregszeľzésének
kĺitlrérteľhes
hatáľideje

2002.12.20-tol
számitódjék és

szeľződés
módosítássa| a

visszavásáľ|ási jog
l évvel,

2005.07.l3-ig

Nen] töľtént
kötbérköveteI
és felszólĺtás.

Britimpex Kft, (1074
Bp., Dohány u.58-
62), tillrlrszöľi
névvá|tozás tölÍélrt
2000.05,26 l1l4 sz
2000.07.t3/ll6 sz

E.{ |082 Budapest, Baľoss u. 63-6,].8 459-2100
wwwjozseĺ"vaľos.hu
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PoI,GÁltitr ľ]s ľIi|łl H |\'^'I'^I,A

Bľlsĺ1 Bu.IiľciltzíisI I Rol}Á

nteghosszabításra.
Ezt nenr töľtént

meg.
A beépítés
nlegtöľtónt.

Fccskc u.35
és Tolnai
L. u.3ó

ESCORT TEAM
Kft. (l149 Bp.,
Angolu.65-ó9)

2000.t2.05.

BrÜsszcli |Jz|et|láz
2000 Kfr.
(6123 Szeged,
Bľüsszeli kľt. 7.)

f000.r2.11.
továbbéľtékesítés
tÖľtént tnindkét
ingatlan esetébelr:
CEL-oRIIłNT Kft-

Telekegyesĺtés
töľtént.
A beópÍtós
lncgtöľtént' aiL

épĺtési engedély
hatáľidőn túl, de a

haszná|atba vételi
engedély
rI)ęgs7.€ľzćsę
h'atáľidĺĺn belill
töľtént.

t.337.671 Ft

647.260l:t
Rév8 Zľt
részéľől

Nenl
tőľté|rt.

Eléviilt a
kiitbéľkövetel
és. Peres
E|jáľás nem
indult.

Fecske u.39

Az építési
engedé|y hatáľidőn
túl, a használatba
vételi engedély
pedig hatáľidőn
belül.

Bcépítćs

788.548 l:t.
Gazdálkoclási
osztá|y
ľész-éľől
2004.05. t0

Elévü|t a

kötbéIkövetel
és' Pęľes
Eliáľás nenl
indult

AUTO VISION I}t.
(|08l Bp'. Szi|ágyi
u.4)
továbbéľtékesítés
töľtént a IN-wEsT
EURO LINE 2OO1
|-.TKGíiSZ Kft-nek

2000.r 1.20

PRIVATE&BUSIN
DSS GBNERAL
Ingat|anforgalmazó
Kft (2040 Budaólr,
Nádasdüllő sétfuty l.

2001.05.03

továbbéľtékesítés
töľtént
AQUA Készitő
ľiľtékesĺtő ĺis
Szolgá|tató Kít
ľészéľe

Többszöľí
továbbéľtékesítćs
töltént.

Telekegyesítés
töľtént lrrás
relkekkel.

Megállapodás az
öttl<' hogy az
épeng.
megszeľzésének
hatóľidcjc
módosul, de af
épeng. nlegszeľezte
ezen hatáľidő elött'

BcépÍtés
megtłiľtént'

Nem volt.
kötbérk.iveĺBl
és'

'ľolnai L.
u.l8

lx l082 Budapest, Baľoss ĺl. 63-61, B 459^2|00
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l)o|,GÁRi!ĺlis l.titłI H tv/ł'I ÁI,A

|3ELsŐ Eluiľonzíis| l ltoD^

A vizsgált adásvótcli szeľziĺdósck tarúalmazt,ák a Ptk'246.{i(1) szeľirrti szeľződést biztosító
nrellékkötelezettséget _ a kiitbért - a:ľľa vonatkozóaĺr, hogy a kotelezett meglratar.ozott
péllzosszeg Í.izetéséľe kiĺtelezhęti magát arraaz ęsętľę, ha olyan okból, amelyéľt fęlelos, nelrr
vagy lrem szeruódé,sszerűen telj esít.

A szeľződés szeľinti teljesítés - a beépítési kötelezettség - kĹilĺjnbözó tevékenységek és

időpontok nreghatáľozással töľtént a Batoss u.106 kivételével, például:
. B]l, Főv. FPoIg. IIiv, elővásćĺľlásijogról lełnondó nyilatkozatáłlakkézhezvéĺelétől

száłłlítoĺt 9 hónapoľl belüI meg,ľzeľzi az építési engedélyt,
. (tz építési engedély jogeľőľe emelkedéstőI szĺÍmítotĺ 2

hasznĺi l a tb av étel i ełlge dé lyt'
A Vevő az eladónak az ingatlanon a szerződés keltétől számíĺoĺl
jogot enged', meĺy az ingatlan tultfdołzi lapidra bejeggłezhető,

A Baľoss u. 106' íngatlan esetében a szerződés szeľiĺrti teljesítés, több egymást követő és

egymástóI függő _ lakások kiürítése, borrtási engeđéIy nregszeľzése, az épülct bontása, ópítési
engedély lnegszerzese, építés - kötelezettséget lratáľoz meg a szeľződés megkĺitésétőI
szárnított hatáľidőkrc, anri alapján vélelmezheto, hogy a Vevőnek fontos éľđeke volt a

szerződésk<jtéskoľ, hogy ilyen ľovid időri belĹil mindent tudjon teljesíteni a megadott
liatáľidĺĺľe'

Az iľatok és a Ievelezések áttanulnrányozása nem aiLt Inutatta, meľt:
o a Vevő lnćlľ az alap k<itelezettségét nenr teljesítette a vételáľ nregfizetéséľe, pót

hatĺĺľidőt kéľt a vétęláľ beťrzetésérę, melyet a GB számú hattlrozatáva|

66l2002.(Iĺ,.2s.)2002. mátcius 3l-ľe Inódosított, de aamithataľidőn túl teljesített

(2002, ápľilis 2.) és aborrtási engedély megszerzése is csak 2004..ben, építési

errgedély megszerzése csak 2005-ben., a nrunka megkezdése csak 2007.ben történt. A
beépítés nem va|ósult meg.

Az elévĺilési időn beliili kötbéľ érvényesítés elrnaľaclásának a pontos oka szóbelÍ
inteľjűztatás |chetőségének hiány:{ban nem áI|apítható meg, mivel a feladatellátás első
időszakában kĺizręműködő szeľeplők (Ĺĺgyintézők,vezetők) máľ nem a Hivatal dolgozói.

Á dokurrrerrttlmok alap.ján a bclső cllenŕĺrz,és a feladatellátas folyamatában az a|ábbi
okokban vé|elmezi a hibát, anri a kĺ'tbér éľvényesítésének az elmulasztásához vęzetett és

ezek ko ck á zati tény ezokéllt kęzel h ető ek az e I következő k ben i s :

1' Az adás-vételi szeľződésck polrtatlan jogi nregfogalnraztsai, az ĺjnkoľnrányzati éľdekek
nem megfelelő érvényesítése, lrabár a szeľződések ügyvédí e||enjegyzéssel tofténtek.

Pontatlanok voltak a szeľződések aláíľásai (hibás dátunr), trern minderr szelzodésben keľült
ľögzítósľe ,,ą kdtbér mérlékének a nrcgól.Iapításánál Jigylelentbe ýették, llogy az elad'ónak' a
hećpítéshez kiłlt)nÖsen Íontos ,źrdeke .fűződik',, ,, A ĺlevĺi ąz Eladĺjnak visszmldsĺiľIási ,iogot
enged''' (pl' Baľoss u.106. ingatlalr adás-véte|i szeľzodését dľ. Tímáľ István tigyvéd
ellenjegyezte).

A szeľzodésekben (Baľoss u.1l4 és 116') ľögzítésľe keľüItek, lrogy az ingat|anon Val1 béľleti
jog vagy tnás tulajdonťl épĹilet, de maga az Ĺlgy tjsztázására vonatkozó eljáľás nem. Így peres

tś l082 Budapest, Baľoss u. 63-ó7. 8 459-2|00
wrvrv. i ozse ĺ"val..o s. h u
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Il|łI,só EllnnőluÉsI IlłoDA

eljáľások lefolytatása miatt, tnáľ rretrr volt teljesíthető a szerződési kötelezettség hatáľidoľe'
Egyeztetések töľténtek, de új megáilapoclások llregkötése nerrr tĺiľtént'

A szeľződések nem taľtalmazták a továbbéľtékesítés esetén a kötelezettségeket.

f . A szerződéskövetések igényeirrk éľvényesítéséľe vonatkozó nyilvántartás kialakításának
és folyarnatos napľakészvęzętésének lriánya. anri nyomorr követhetővé tehette vo|ľn az
aktuális felađatokat, Iehetőségeket a feladat ellátás minden szereploinéI.

A. szerződéskövetés nyilvántaľtásáľa (Exce| táblázatok) csak 2002. októbeľébell keľti|t sor a
Rév8 által, anrit a későbbiekbetl átadott a Hivatalnak' A Hivatal iigyintézői ezt llenr vezették
napľakészen, 2005 .12,20-tól nem is folytatták'

Ez a nyilvántaľtás nregkonnyítettc volna a feladatok átadásakoľ, a7' ügyvćđek
közľemtĺktĺdésékoľ a teendő fe|adatok gyoľsabb áttekintését és intézkedések nregtćtelét,
valanrint az aktuális vezetők (osztćĺ|yvezetok, jegyző, polgáľnresteľ) részéľe töľténő polrtos
beszánrolási lelretősécet'

3. A nem megfele|ő Ĺigyiratkezelés, a levelezés nyonron kovetlretetlensége (a téľtivevóny,
bizonyító eľejrĺ doktllrrentunr nregőrzésérrek hiánya)'

ĺ\z ügyiľatokban olyan iľatok is vannak, anrelyek nitrcsenek iktatva, de az évek soľán az
üggyel foglalkozók az ugy intézéséhez szükségesek voltak. Megíľt felszólító ]evél a
kötbéI'követelésl:e nincs aláíĺva, vagy nincs elktildve ťe|jegyzés (l}aľoss u.I14 -1l6 a I{óv8
ľészéľől) szeľepe| ra1tavagy a kézbesítési téľtivevélry/nrásolata nenl szeľepel nrcllctte.

A kotbérkövetelésre íľt levél fontos kęlléke a téľtivevény megléte, lriszerr bizonyító eĘű
dokumentum a bíróságon. A téľtivevény hiárryában, például a Baľoss u'106 ingatlanrral
kapcsolatos peres eljáľásbaĺr nem tudtuk bizorryítani a kotbérk0vetęIés elévülési időszakának
a megszakítŕsát,Ezéľt a kötbéľkövetelés e lévültnek tekintették.

4, A postai kézbesítetletr levelek okának feldeľíté.se, új cím, új név keľesése, további

intézkedéselĺ nregtételéľe ttjľtéĺlő kezdemérryezések lriárya az ugyil.ńéző és vezető

ręszélol.

A Vevők ľészéľe kiküIdott levelekrrél az úgyíntéző nem jáľt eI kellő gondossággď, nreľt
Vevők név és cínr változásokat nem kiivette llyomon' Ira ,,isme1etlen'' vagy ,,neln keľeste''
jogcímerr vissza is.iött a levél' neln töľtétrt újbóli kézbesítés esetleg a jó círrrmel vagy névveJ.
A Yezetó rcszéľől pedig nen töľtént további intézkedés a kötbétkövetelés felszólításáľa
vonatkozóall.

Példátll: Faľkas Attila iigyirrtéző (2004-ben) a Fecske u.39 ingatlatr esetében olyan címľe
kĹildte ki a levelet, ami nem is szerepel a Cégtárba a Vevő címeinél' a posta ismeľetIetr
jogcírnen visszaküldte, újbóli kézbcsítés llem töľtént.

A késĺĺbbi Ĺigyíľatokball máľ nregtalálhatÓ a leveleklrez csatolt téľtivevény ós a címzett adatai
a cégtáľból kinyonrtatott veľzió szeľint.
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1f



I}tllrĺ ľlł.s.ľ Fĺ)r,Ánĺrs v| I I. KľIr('Lľľ
JÓzsE|.\'Álł'osl ÖľxonuÁNYz-A.I.

PoLGÁRi\'t tis.ľnru Il lvnĺ.ĺl.n
Btt,sŐ Eu-liľĺittzÉsl I IloDÁ

5. A szęrződéskövetési eljáľasban egyik fontos szeľepet játszott és játszik' hogy a

szelződési kötelezettségek teljesítése lratósági engedélyek lrregszerzésélrez volt kötve,

ami meglratározott hatáddők szeľilrt valósul meg'

A hatósági engedélyek megszeľzését befolyásolta a hatóság is jogszabályi keľetek k<iz<itt és a
kérelrrrező is' A kélelmező például telekegyesítést kéľt, vagy nródosítottaaz építési engedélyi
kéľelrrrét, vagy vitatott kéľdés meľült fel, anri fellebbezés|lęz vezetett (Baľoss I|4..116). A
bontási engedéIy nregszeľzése/nregadása lratáľidőn tťll töľtélrt, meľt a lakókat ki kellett
köItöztetni (Baľoss 1 06.)

A szeľződéskövetési eljaľásban a l{ivatal szervezeti egységei (Gazdálkodási osztáIy és az
Epítésigazgatási osztálly) vagy a kiilso szervezetek (Rév8, Kisfalu Kft, iigyvédek) közötti
pontos és hatáĺidőre tönéno infoľnrációáľanrlás nenr volt teljes köľű, anti bekövetkezctt
esenrények alapj án arľa engedtrek kĺivetkeztetni.

6. Murrkaköľi és feladatel|źńěs tiadtts-átvételérrek a nem megfelelőségę vagy esetleges
lriánya, ami a hatáľidő nrulasztaslroz is vęzethetett'

A Rév8 a szeľződéskövetési feladatellátás megszűnésekoľ a 4994/f004. ikt'sz. levél alapján
íratjegyzék nélkül adta át a nála keletkező iľatanyagokat a Vagyongazdálkodási Ügyosztály
tészére, a belrajtott kÖtbéľköveteléseklol elszámolt. Ätadta, továbbá az általuk, 

^szeľződéskdvetési nyilvántartasáľól készített Excel tćlblázatot,
A IIivatal lratkeze|ił rcndsz-eľéből (Gispan) deľü| ki, liogy a vizsgáIt ingatlanok kapcsolatos
iigyiľatok a Rév8.tól keľiilt átvéte|ľę (például :|3-f80/2004.0l.f$-án Farkas Attila
ügyintézőľe iktatva lett Rév8-tól illetékessógbĺĺl átvétel cínren).
Ebből az ćLtadásből nem deľült ki, hogy ntelyek azon tigyek, arnelyek azotrnali intézkędést
igényelnek és avizsgźllat ingatlanok közül csak a Tolnai Lajosu'27-ľe volt hivatkoás.

A Flivatal Yagyongazdálkodási Ügyosztálya afe|adatellátást folytatta, óľdemi iigyĺntózós a
kötbóľkövetelés fe|szĺó|ításáľa vonatkozóan ncm töľtónt 2004-20a8-as időszakban. Ezt
igazo|ja, például hogy a Polgáľmesteľi I{ívatal lľatkezelő alľendszeľében (GISPÁN) nem
szeľepe| a2004-tóL 2008-ie iktatott iľat, például aLujza u.28. táryyszóravagy a Lágynánosi,
Ante, I3ľtnerald ügyfelľe vonatkozólag sem az építési engeđély megszerzésen kívül.

A Hivatal a Fóľizs Ügyévi Iľoda közľeműködésével látta e| a szeruodósk<ĺvetési feladatot' A
kolrkrét feladatellátásr.ól, lrogy nrely ingatlanokat éľintette az úgyilltézés, rrem készült iľat.
Vélelnrezlretö, hogy a Gazdálkodási osztály vezetó ftányítźĺsával toľtént a feladatellátás. A
feladatellátásľĺil ręszletes beszálrrolónak nillos írásos nyoma' csak az ügyiľatokban szeľeplő
dokunrelrtumokból (egyedi nreghatalnrazások, egyedi iigyvédi megbízások) Ielret
következtetni tevékenységórc.

A 20|0. évi Fóľizs Ügyvédi íľodával kotcitt megbízási szerződések nregsztinésekor ncm
tłiľÚénŕ átadás-átvétcl a Hivatal, mint nlegbiző és az tigyvédi lľoda között.

A Feladatellátást 2010.07.01.től a Kisfalu Kft. látja el. A feladatátadás csak ügyiľat szinten
töľtént (20l0.07.l3-ćĺn) az Ügyviteli Csopoľt vez.etoje és dľ. Kiss Marianlr Kisfalu Klt
képviseletében. Dľ. Kiss Maľiarrrr a l-Iivataltő| éĺhelyezéssel melrt a Kisfalu Kft'-hez'
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A Kisfalu Kft. a szeľzodéskövetési fęladatot dľ. Lóľárrt József Ĺigyvéd közremükodésével
látja el. A két Ĺigyvéd (dľ. Fóľizs és cĺľ. Lóľánt) közĺĺtt töľtérrt átadás-átvétę|f010.l l.23.án a
peľes és neill peľes ügyelĺ iľatanyagárrak átvételével és ,dz ügy akLualis hclyzctúľĺ.ll
kapcsolatosan.

A fentiek alapján lnegállapítlntó, lrogy a tobbszöľi rrenr nregfelelo átadások és a í'eladatot
ellátók az ügyiľatok áttanulmányozásľa, infoľniációk bęszsľzésére for.dított időigénye miatt
lratáľido tnu I asztáslrĺl z v ezettek a kotbéľkövetel és éľvényes ítésében.

7. Az ugyvédi tevékenységek soľán fęladatellátásbarr tofiénó hibák, a köľtiltekinto
munkavégzés hiáriya miatt vezettęk a kötbéľkovetelés elévülésélrez'

Dľ. Fóľizs Zso|t két iIrgatlan ęsetében is tulajdonosi dontós a|apján Íizetési meghagyást
kezdeményezett olyan Vevők ellelr, akik felszánlolás vagy vége|sz-ámolás alatt voltak máľ.
Ezéľt a fizetési nreglragyási eljáľás peľľé alakult. A felszánro|ási és végelszárrro]ási eljáľáskoľ
a jogszabŕiyi előíľásoknak megfelelőelr nem éľvélryesítette a kovetelést, lnert már hatáľidőn
túl volt.

Iil. ossznczES és JAVASLATOK

A Polgarľnesteľi Hivatal a Sz,eľvezeti lJgységei által kĹilső szeľvezeten kercsztül vagy ügyvéd
kĺĺzrernűködésóvel biztosította azeladott ingatlanok esetében a szeľzodésberr foglalt fęladatok
teljesítésének kovetését' A bekövetkezett esenrények alapián a feladatellátás nem volt teljes
köľĺi és hatékony avizsgállrt időszakban.

Ezt a ĺěladatot több szeľve zet |źłta el, a Rév8 kezdte el, majd a Polgánrresteri Hivatal
Yagyollgazdálkodási/Gazdálkodási osztáiya az önkoľnráryzat,ét|ta| nregbízott F<iľizs Ügyvĺid
Iľoda révén' A Kisfalu Kft. a fęladatot 2010. júiius 1. őta|atja el i'igyvéd közręműködésével a
ľendelkezésükľe bocsátott iĺgyiľatok a|apján.

Az a|źhb ťelsoľolt kiĺľĺilményelĺ és okok vczethcttek oda, hogy a vizsgált ingatlanok
esetében az adásvételi szeľződésbelr ĺ-ögzített. kötbéľ igérry ncnr került éľvényesíté$e az
elévĹilési időn belül:

o Az adás-vételi szeľzĺĺdés pontat|an jogi nregfogďmazásai, az éľdekeink nem megfelelő
éľvényesítése.

o Ą szerzodéskövetések igényeink éľvérryesítćséľe vonatkozó nyilvárrtaľtás
kialakításának és a lrapľakész vezetésének hiárya a Flivatal ľészéľőI, anri nyonron
kovethetővé tehette volna az aktuális feladatokat, lehetőségeket.

l .r\ nern megfelelő ügyiľatkezelés, a levelezés nyomon követlretetlerrsége.
o A Vevőkrészére töľténo postai l<ézbesítetlen levelek okának feldeľítése, úi cím, ílj liév

ketesése, további intézkedések rrregtételére töľténő kezdemónyęzések hifulya.

tE |082 BudapcsĘ Baľoss ul.63.67.8 459-2l00
www.iozsefvaľĺrs.hu

t4



I}UDAľ|is'l' F.ŐvÁRos v I l l. KDRtjLĽ.|.

J ÓzsEFvÁR'osl oNKoIril'ÍÁN YZAI.

Pol,cÁltitĺlłsľlillt H I\,A.t,|t-A

l}rmĺl El,l"ľ:rŐltzÍ:sĺ | IroDÁ

. A szelződéskövetési eljáľásban egyik fontos szeľepet jtłtszott és játszik, lrogy a
szerzódési kötelezettségek teljesítése hatósági engedélyek nregszeľzéséhez volt kötve,
ami nieglratfuozott ügyintézési, fellębbezési hatáľiclők szeľint valósult me.g.

. Munkaköľi és fe|adatel]átás átadás-átvételének a |]eln nregfelelősége vagy esetleges
hiánya, ami a hatáľido nrulasztaslroz is vezetlrete{t,

. Az ügyvédi tevékerrységek soľár feladatellátásban töľténő hibák, a köľĺiltekinto
munkavé gzés lri ánya miat|' v ezęttek a kötbéľkövetelés elévĹiléséhez.

A kötbéľkövetelés érvényesítéséľlek eľedményességét nagyban hátľźl|tatta,Irogy gvakorlatilag
egyetlen feladate||tttónak seln volt alkalrna egy adott ugyet az elejétől a végéig lebonyolítarri.
A feladatok źLtadás.ćńyételi eljárása szükségszeľĺĺen kisebb lragyobb ,,törést'' jelentett az ügyek
továbbviteléberr. Az új ťeladatellátónak nagy te{edelmii imtelőznrényt kęllett nregislneľniiik,
éľtelnrezlriük és kialakítalliuk a saját ügymenetüket.

Mindezek és egyéb köľülmények a k<ĺtbéľ éľvényesítési eljáľasok nrenetében a vevo és eladó
közott vitatott kéľcléseket elednrényeztek, ami felszámo]ási, végľehajtási és peľek Ĺigyekké
alakultak, anri rrrég lrosszti ideig eltaľthat vagy elévülést tciltélrt, aní\ezárt ügyrrek tekinthető.

Szeľződéskövetési eljáľásban több szcreplő |óvén (Hivatď, Rév8, I{ivatal, Ügyvédi [ľoda,
Kisfalu Kft') a fe|e|őssóg megoszlik a feladatellátásban:

. ügyintézői felelősség a tryomorr követés elmaľadása nríatt, ügyimtkezelésben, Ievelek
kikiildésében,

. az osztźl|yvezetó/|Jgyosztály vezeto áItali szálrronkéľés esetleges elmulasztása nriatt,
o a Íblso vezeĺésnek (Iegyzo, Polgármesteľ) való besz;ímolás és/vagy besz.ámoltatás

esetleges elmulasztasa miatt,
. megbízott ügyvédek köľültekintő nrulrkavégz,ésének hiánya niiatt'

A felelősség a Polgáľmesteľi Hivatal, a Gazdálkodási osztáIy részéľől, megállapítható, nreľt
lra külső szeľvezet (Rév8 Zrt, Fóľizs Ügyvédi lľoda, Kisfalu Kft) ľészéľe átadásra is kcľült a
feladatellátás ellenéľték fejében, de az önkonnányzati érdekek védelnre a folyamatos és
hatékony számonkéľéssel _ millt szakmai tcliesítéstigazol.ő _ a I{ivatal feladata lett volna'

A l-Iivatal vezetése és a polgáľrnesteľ ezéľt máľ rréhány intézkedést lrozott,lrogy a kiszeľvezett
fęladatok e||ŕ.ĺásáról, példáu| ľészletes beszámoló készüljöll, eztita| nyomon ktjvethętő legyen
a felađatellátás és a sziikséges beavatkozźlsok idöben töľténjenek, például:

o dľ. Kocsis Mäté po|gármesteľ K-652l20|0. iktatószálriú leveléberl a Kisfalu Kft
igazgatóját felkéľi, hogy a Kft-t éľint<ĺ peľes, nem-peľes eljáľások alakulásáľól,
döntések nreghozataláról, a peľ kimeneteléľől az. adotI, Ĺigyben eljáľó megbízott
ügyvéden keľesztül ifi. dľ. Buľai.Kovács János ügyvédet tć$ékoztatrń szíveskedjen. Ifi.
dr. Burai-Kovács .Iános ilgyvéd a MegbĺzT (ollkoľrnálryzat) lrelyett taľtja a
kapcsolattaľtási feladatokat az onkoľmányzat érdekében eljáľó megbízott ügyvédek és

az otrkorlrr fuly zat j o glanácso sai közott.
l dľ. Mészőr Eľika a iegyzot helyettesítő a|jegyző kéľésének nregfelelően 2011.

októbeľétől a Kisťalu Kft a megbizási szerzodés alapján kiállított számlák|.loz Észletes
telj esítési gazo l ást készit a k o nkrét fc l adatokľó l'

www.iozsefvaľos.hu
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l dľ' Mészáľ Eľika által elrerrdelt koľábbi és Rimán Edina által elľende|t jelenlegi
vizsgálatok js azt a célt szolgáIják, Irogy az elkövetett liibák Í.eltátásľa keľüljenek és
kij avításuk megtöľténi elr.

A belső ellenőľzés egy konkrćt szernélyt lletn tud megnevezni felelősnek a ktjtbér.követelés
éľvényesítésének elévülésében, męľt több szeľeplős feladat ellátás volt egymást követően,
egymásľa épĹilve és egyrnástól fĹiggve. Alapvetőcn nem volt szabályozva, kialakítva a
I{ivatal ľószóľől, hogy hogyan ttiľténik ä nyomon kłivetés, számonkéľés minĺ| a sajrĺt,
mind a küIső szervezetektő|.
A vízsgál|t folyarrratokban elkövetett lribák hahnozódtak, utólag ne|léz volt a maxirrrális
leheĺőségeket kilrasaiálni, az e\őzóIeg elkövetett hibákat javítani, anrit tovább nelrezített a
határiclők betaľtásának kötęlezettsége is.

A koľábbi időszakban ęlkövetett hibákból tanulva a fcladatot aktuálisan ellátó szeľv, vagy
szeruezeti egység - jelen esetben a Kisfälu Kft. és a Polgáľrrresteľi l{ivatal GazdáIkodási
Ügyosztálya a 20|2, évben készített eloző belső ellenőľzési jelentés megá|lapításait és
javaslatait is ťlgyelembe véve, továbbá az eddig hozott intézkedések összehatrgolásával
biztosítsa a lratékony, nyomon követ|reto szeľződéskövetési feladatellátást.

A fentiekben isnreľtetett és a további kockázatok nregelőzésérrek éľdekében a belső ellenőrzés
aza|áĺbbiakbalr javaslatokatfogalmazzameg:

A belső ellenőrzés javasolja a Kisfalu KÍtigazgafuĺja ľészóľe:

o Biztosítsa, lrogy az ellátarrdó feladatok (szelződéskĺivetés) teljesítésľőI készítętt
beszámoló a megbízási szeződés 7. pontjában rögzített alpontok szeriĺrti
megbontásbarr késziiljenek. A teljesítésigazolásnál nevesítse, hogy konkľétarr milrez
kapcsolódva toľtént feladatellátás (pl, konkľétali nrelyik ingatlanhoz vagy melyik
diĺntésekhez kapcsolódik), lrrely alapján éľdeni nródon, a Tudásbázisból vagy egyéb
foľľásból l eellenőľizhető | egyen a feladate| látás.

A belső e||cnőrzós javasolja a GazdáIkodási Ügyoszt,Á|y vezeti5 röszőre, hogy:

r Kezdenrényezze egy olyan kimutatásÁryilvántaľtás készítését és vezetését, anrely
taltalmazza azon eladott telekingatlarrokkal kapcsolatos infoľmációkat, alrol még van
fol yamatban a szerződ éskövetéssel kapc so l ato s fe l ad ate| l átás.
A Kisfalu Kft áIta| készített teljesítésigazolások' bizottsági, képviselo.testiileti
ĺĺönfések, beszámolĺik alapján bevezetencJő napľakószen vezetenĺĺĺĺ nyiIvántaŕás
biztosítaná az ugyek akttrális helyzetéľol tĺiľtélrő folyamatos nyonon követhetőséget
továbbá azok szĺĺnrorr kéľIretősését'

A be|ső e|Ienőľzés javasolja a łegyző rôszóľe, hogy:

. Kezdenrényezze a szevoĺJéskövetési ĺ'olyanlat kídolgozá.sái - jelen ténrárl kívüli -
nrinderr olyaIl szeľz,odésľe, anrely szeľzódést bizJosító mellékkötelezettségetÍ'al.ta|lnaz,

{i3 I082 Budapest, Baľoss tt. 63-67. @ 459-2100
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Mellékletek: 1. és 2, t:ćb|lazal

Budapest, 2012. júlirrs 18.

Jelentés i{tąslĺĺ s ra keľĺi l :

Ił.imán EdÍna jegxző

dľ. BaIIa Kata|in GazĺtáIlĺoclási Íigyoszt:Íily vezet(i

Kovács ottó Kisfa|u Kft. ĺigyvezető igazgatő

dľ. Kocsis Mátó po|gármesteľ

B lĺl'sĺĺ Er,I',ľ;n* ĺĺltzÉsl lrtorlĺ

aľľa vonatkozóan,lrogy a kötelezett rneghatáĺ.ozott pénzĺĺsszeg 'Íizetćséľe kotelezheti
magát alTa aZ ęsetl.e, ha olyan okbói, anrelyóľt 'ĺ'elelős, l].em vagy ncm
szeľződésszeľĹien telj esít.
A sz,eľzódéskövetési fuIyamat szabályclzása soĺán kĺcmelten meghatáľozandő az' az'

eset is, ha a ĺbladatot külső szeľvezettel biztosítjuk.
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Pol-GÁnur:s,l.Dlu HlvÁ't,\t',^ i

BľlsŐ El,l-tnonzÉsl Inonĺ

L tlűblózat

Adásvétel i sz-eľződés adatai: A szerzőĺlés ĺlátullla: 2002,0|'2|'/ hibás aláíľt változat 200l'0l'2|ĺ

Elaĺ|ó: Józsefválosi onkoľmányzat a GB 7|5I200l.(X|l.6.) sz;ínlĹr döntése
alapján
Vevő: DNE'98 Méľnöki Tarlácsadó és Műszaki Feilęsztő Kfĺ.

(1025 Budapest, Saľolta u. l2)

Ingat|an aĺ|atai: 35505 hľsz. l082 Bp. Baross u.l0ó. lakóingatlan

Vétc|áľ: l9.000'000 Ft.

Vevő vállalja:
l a sz,eľződés megkötésétő| szánlĺtoĹt 90 rrapon be|ül a lakásokat kitiľítteĺi
C asz.eľzödés nlegkötésćtől szánrított 120 napon belill a felépítlnényt

lebonda
o a szeľződés megkĺitésétłjl számított l80 napon beliiljogeľős épĺtési

engedélyt szerez
l a szerzódés megkötésétöl szamított kettő éven be|ill beépíti a telket'

Kłjtbér:
A kiüľítés illetve a bontás késedelmes teljesítése esetén a Vev<ĺ napi 20'000'-ľ-t
kobéľt kötoles fizetni.
A jogeľős építési ellgeĺlély nlegszerzésének il letve a beépítésĺ kötelezettségének
a késedelnles teljesítése esetén a Vevő napi 50.000,-Ft kłitbéľt köteles fizetni.
F-elek ľögzítik, lrogy a kötbéľköte|ezettség nem teľhe|ĺ a Vevőt' ha a bontásltoz
szükséges bontási engedély, illewe az építési engedé|y tnegszeľzése nellr neki
felľóható okbó| késedelnres. Az eladót megi|leto kötbéľigény éľvényesĺtésének
időpontia a Vevő hibá.ián kívtlli okból eľedö késedelcnr id<itar.tanlával kitolTcĺik'

Továbbéltékesítćs,
telekegyesítés,
szerződés nlódosítá's, egyéb

A CB 66/2002.(II.28.) szántú haĺáľozata a|apján fizetćsi kötelezetĹségekľe
vollatkozó póthatáľidőt szab a DN98' Kft ľészéle, me|y 2002' lnáľcius 3I. Ha
DNE'98 Kfľ neln teljesíÍí a fizętési kÖtelezcttséget, ak.koľ a Bizottság eláI| a

szerzĺĺdéstĺil.

A vétęláľ nlegfizetése megtöttént, 2002'04.02 *én keľült jóváíľásľa az
önkoľlnányzat szálrrlá.jáľa. (ĺ\ Pénzĺigyi Ügyosztály Ügyintézóje álta|
Üĺryf€|toľrninálból kinvomtatott dokunlelltum alapián.)

Szeľződés szeľinti tel.jesítés,
nenl teliesĺtés:

Az ingatĺatl bontásľa keľtllt, de nem hatáľidől.e. A beépítés nenl töľtént meg.

A bontási engedély 2004.02,f0-i dátunrrna| keľtilt kiadásľa, a bontás a
lneghatározott2002.05'21 lratáľidőľe nráľ nenr tel.jesült. A bontás nregtöľtént. Az
Epĺtésigazgatási osztály 08-58li2006.02.08-i szálrlťl hatáľozatőva| tudonásul
vette a bontást,
Kiitbér negá|lapítása 2006.02.28-ig, l378 nap csírszás:

I 3 78 x20.0001:t/ nap=f1 .560.000,F1

Az épĺtési engedély nregszeľzćsének ideje:2005.09.02 (39 lakásos |akóházľa)
2002'07 '2| helyeťt, a munka nregkezdésének beje|entése :2007,07,|6, Az építési
engedély éľvényes 20l2' július |6, (Az Epĺtósügyi Iľoda 08-986/3/201|. szÁnĹl
iľata alapján)
KöÍbéľ negál|apĺtása2005,09.0f-ig' I l39 nap csúszás:
I I 39 x50.000Ft/nap:S6.950.000,Ft

Á beépítés tlenl Ĺöľtétlt nreg a szeľződćs szcľint 2ÍJ04,0| .f|-ig, a vizsgá|at idejéig
scrn.
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Bl-JDAPIis'I' Fĺ)vÁnos v] II. KtłIłtIl.tľľ

.IĺizsľlłvÁlrosl oxxoIrľĺÁNYzA,ľ
Pol.cĺnirĺ tst.Elł,l H It,ĺ.I.ĺl,,t

BľI'sŐ [l,lnľĺŐlrzI,xl IIloDA

Kötbéľ éľvényesĺtéséľe,
intézkędések felszĺi| ítások :

XI I I.2 l 8i2002. iktatósza'nú felszólĺtó |ęv é| (f002.07.09-én) levó| a DN' 98

KfĹ-nek a PoIg. Hivatal ľészélől (W.G. ov, T.l.)' hogy 2002.07.2|-én lejáľ

az építési engedély lrlegszelzésének a hatáľideje és kötbéľ fizetendő' A levél

aláírat|an, és nem deľü| ki, lrogy postázva volt-e a cÍnrz-ett részéľe'

XI|1-6l/2003' iktatószántú tájékoztaĺó |evél Polg. Hiv. részéľől
(2003'O1.2|-én iii. T.l) a Rév8' Zrt. ľész#e : ,,Á. Vevő a szeľződósi

kötelezettségeit nem teljesĺtette, ktitbéľ felszólítás ellenéľe sem fizet, javas|at

aszerződéstől való elá|lást kezdeményezését és a kötbéľ éľvénycsítését'''

K-|26l20|0. iktatószámri Fóľizs Ügyvédi IIodátó| a DNE'98 Kft ľészélp

fizetési felszóIíŁ{s táIgybarl. Á levél kézbesítése ileln töľtént l:reg islleľet|en

c|mzetI c ĺnten visszaj ött.

K-8,I4ĺ|l201l. íkt. szárnú levél a Kisfalu Kft. ľészŕľől (20ĺl.0l.l1-i' tii
K'M.) kt'tbér igény.

Befizetett kötbéf: Ner:r volt.

A vizsgálat időpontjában
kötbéľ követę|és he|yzete:

A kötbéľkövetelésle az ęlévĹl|ésihatáľídeje 2009,0|.2|. (A beépÍtésihatáridő +
5 év)'

A KisÍa|u KÍl. vagyonhasznosítási divíziővezető tájékoztatása szęl.int az
adásvételi szeľződés éľvénytelensége iľánt indĺtott keľesetet a DN'98 Kft' e||en

a Főválosi Bĺľóság Gazdasági Kol|égiumán.

Egyéb: A szeľződéskôvetésekľe Exce| täb|ázatot készített a Rév8. Zr1 ügyintćzője (az
Excel frle tulajdonságaibó| kÍolvasott infoľmációk szerint: a täb|ázat 2002.
l I.04'-én késziilt, Sz.E. tulajdollos), nrely késóbb átadásľa keľült a Polg. I-|ivatal

ľészéľe további nyomorr követés céljából. Utolsó módosĺtás 2005.l0.02
dátuInma| töttétlt, T.I. Ügyintéżĺ részéró|.

A táb|ázatban a kĺitbéľkövetelésľe, felszóIításľa nincs be.iegyzés.

A rnegjegyzés lĺ:vatbau ezt ľögzĺtették' béľlök kiki'lt.új hat.id': 2003,07.06.,
Béľlőkke| a nlegállapodások létľejöttek. ÉpÍtési eng. lnogvalr.

x] l082 Budapest, Baľoss u. 63.61, B 459-2|00
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l}UDAP}:s]' FÓr,Áltos VIl I. X'l'IłtJl,lľľ
JozsEľr,Ánosl oľ xonmÁN\7^'ľ

PolcÁltľl nsr.t)tl HIv,tL,r t,ĺ
I}Bl^so El,uixoltzÉsl lltonĺ

2. ttibldzat

Adásvéte]i szeľződés adatai: A szelződés dátulna: 2000.06.2|.

Eladó : Józsefvárosi Önkoľmányzat képvise|etében e| i áľó Kisfa|u Kft.
Vevő: LÁGYMÁNYosI INGATLÁNFORGALMAZÁsI Rt.

( l 02 l Budapest', Nyékí út 2l .)
( mai nevén ANTE Ingat|anfoľga|mazási Zľt.)

Ingatlan adatai: 35427 hľsz, |086 Bp. Lujzau,28, telekingatlan

Vétcláľ: l 0.600'000 Ft.

Yęvő az ingat|ant lakóház építés cé|jára veszi meg éskizÁľőĺag eľlę a célľa
hasznosítja. Á beépítési kötelezeĺtséglrek a|ábbiak szeľint tesz eleget:

r B}r. Főv. FPolg. Hiv. e|ővásáľlási jogľól lenlondó nyilatkozatának
kézhęzvéte|éto| s,zÁmíLott 9 lrónapon belil| megszeľzí az építési
engedélyt,

. az építési engedély jogeľőľe emelkedéstől sámÍtott 2 éven belül
megszelzi a használatbavételi engedélyt.

A Vevő az eladónak az ingatlanon a szerződés keltétől szálnított négy évig
visszavásárlási jogot enged., nely az ingatlan tulajdoni lapjáľa bejegyezhctó. A
visszavásárlási jog az ingatlan további tulajcionosaival sz.elnben is hatá|yos.
A, visszavásáľlási jogával az Elado csak akkoľ élhet, ha neln taľtja lre a

kÖte|ezettségeit. (szeľződés 8/a 8/b pontjait')

Kłitbóľ:
A jogetős építési engedé|y ntegszemésének íl|etve a beépítési kötelezettségének
hatáľÍdŐľe nem tesz eleget a Vevö köteles a késede|embe esés idŐtaltanára
kotbéľt ťlzetni.
A kötbér méľtéke: a véte|áľ 3Üo/oĄak 365-öd ľésze naponta.
A kötbéľ mértékének a megállapításánál figye|eInbe vették, llogy az Eladónak a
beépítéslrez kültiItösen fontos élťeke fĹiződik,
A visszavásáľlási jog és a kötbéľ igérly nem gyakoIolható, ha az építési vagy a

használatbavételi engedély lnegszelzése nem a Vęvőnęk felľóható késedęlęlnből
eľed.

].ovábbéľtékesÍtés,
teIckegycsítés,
szęl,ződés nlódos ĺtás, egyéb

200l . I l '07-éll az ingatlant megvásáľolta l{egal'e ľlungaly Kft, najd az Enlem|d
l(ft., adás.vételi szeľződések nem á]|tak lBndelkezésľe csak egyéb íľatokból van
tudonrásunk. Á továbbéľtékesítés az onkonlránvzat hozzáiáľtl|ása nélküI törtónt.

Szeľződés szeľilrti teljesítés,
nem teljesítés:

2000.07 '28-ai Nyi|atkozat a FtiPolg' I{ivata| elővásáľlásijogáról való |enlondás.

200|.l| '27-én az építési engedély lnegszeľzésIe lteľii| határidőn nil (200l .04'28.
helyen)' 2l3 nappal később'

A használatbavéte|i engedé|y lnegszelzése Irem töľtént meg, meľt nern keľĺilt
beépítésľe az ingat|an.

Kötbéľ megállapítása az építésí engedéIy nlegszerzéséi g:

10.600.000 Ft*0.30/365* 213 nan: 1.855.726F

Kötbéľ érvényesítéséľe,
intézkedések felszó l ítások :

A Rév8 Zl.t' 425/2003. 02,07 ' levele kötbér felszólításľa a Lágymányosi
Kft.Jleą Reaga|e Hungaľy Kft.-hez. A kötbéľkövetelés összege
1.855.726 Fr.
Á Rév8 Zl.t. 2003,06'20-ćnr ke lt |evele a Foldhivata|hoz a

visszavásáľIási jog utólagos bejegyzrséľe a ?0612003.(V.08) Kt.
hatáľozat a|a1{án.

3. VaĺIvonÍIazdálkoclási és Vá|lalkozási Ü

h_ś l082 Budapest, Baľoss tl. 63-6,1. @ 459.2|00
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I}UD'\ľ|is.|. ForzÁltĺrs Vl I l. KI'RÜL|ľl.

J<)7.sliľvÁ nĺls l o ľ xĺlnľlÁN l,7-^'ľ

PĺllcÁnĺĺcs.ľliltl I{ It,nĺ nLn

ItDLso Bl-l-liľĺĺRzlist Iltoo,|

|3.129/2004'05.04. ikt. sz. |.855.726, Ft kötbéľkövetelésÍi levele a
Lágynlányosi Kft.nek és a céget képviselő Réti Ügyvédi lrodának.
A Réti Ügyvédi ]ľoda válasz leve|ében |letn istneľte e] a

kötbéľkövetelést, lnert neln a Vevöllęk felľiható okokból adódott a

csúszás ( pl. az ingatlan biľtokbaadása l,5 hónappal később történt, és

az é1lítési engedély kiadása is 6,5 hólrappal késöbb töľtént az

ügyintézési hatáľidőn túl) és máľ ea islneľtette a Rév8 Zft-nek.
A Vagyongazdálkodási és VáI|alkozasi Ügyosztály (K. Z. ügyv., F.A
íji') |3.|29l2004'08'25-e |evele a Réti Ügyvédi lľodálak, hogy nem

található a Rév8-nak küldt'tt vá|asz levél, ezéľt neln islnet1 az á|láspont,

továbbá 8'92l .088 Ft kötbéľ taľtozásľa keľĹilt l.e|szólíĺásra a Vevő.
Gazdálkodási osztály (|.R,ov., K.M. üi.) 13-37312008'08'01. ĺkt. sz.
kÖtbéľkövetelésű levele a Emęľald Ingatlanfejlesztő Kfĺ.nek.
A levé|,,islneľetlen'' címzŕssel j ött vissza'
Gazdálkodási osztály (I.R.ov., K'M. üi.) 13-1f9lf009.02'04' ikt. sz'
kötbéľkövetelés lęvele a Emerald lngatlanfejleszJö Kftĺrek és az Antę
Ingat|atlf'oľga|.ntazási Zĺt-nek' A téľtivevény neIn volt a levélhez
csatolva.
l 6-58l /2009' l 0, | 3. szamťt jęgyzo és polgáľnesteľ meghata|mazása
atap.ián a Fóľízs Ügyvédi |ľoda 2009.l0.28-áll kötbéľ taľtozás
lrregfizetéséľe szólította fe| az Ante I, Z|Í-t,
A Fórizs Ügyvédi lľoda a GKKB 26||20|0.(|l|.03.) sz. hatáľozata
alapján 28.627 .632,-Ft összegű ktitbértaft ozĺsľa fi zetési nreghagyást
nyúitoĺt be a bĺľóságľa' Ellentmondás ľliatt az eljáľás peľré alakult.

lł.

Befizetett kiitbéľ: Nerlr volt.

Á vizsgáIat időpontjában a
kötbéľ követe|és helvzete:

^4.P.f5.389/20l0/l0 
bílosági íté|et alap.ján az ÁNTE Ingatlanŕ.olga|nazÁsiZl.t

16.692.|92 Ft tőkét és késedellni kalnatot és peľköltséget kell fizetnie Az Ante
Zrtvége|számolás heÍyett felszálnolás a|á keľĹilt, a folyamat soľán deľül lnajd ki,
hosv lrlennvit fos beÍizetésľe kerü|ni a nresítélt összesböl.

Egyéb: A szeľződéskövetésehę Excel táb|ázatot készített a Rév8. Zľt ügyilltézője (az
Excel file tu|ajdonságaiból kiolvasott infoľnrációk szeľint: a tźh|ázat 2002,
ĺ l.04.-én készĹi|t, Sz.E. tulajdonos), nrely később átadásľa keľĹilt a Polg. Hivata|
ľészéľe további nyotrron kłjvetés céljából. Utolsó módosĺtás 2005'l0.02
dátumnlal töltént, 

.ľ. 
I. iigyintéző ľészéről.

A táblázatban a kötlréľkcivetelésľe 1'855,726 Ft, fe|szólításľa kiľnent levé|
dátut:ta zaB'02.07.

A ntegi egyzes l ovatban ezt Í ö EzÍtették:.

kötbéľ befizetéséľől egyezteto tárgyalások fo|yanatban/llE táľgya|ásokľól
semmi adat,Elrreľa|d úgy vette nteg, h nenr kért onk.i beleegyezést. Napi kötbéľ:
87l2 Ft; kötbéľfelszóIítás lrrent, nem kívárl kötbéÚ fizetni, //isnlételt felszólítĺĺs
ment' Jogeľĺĺs építési eng.van,de még nenr épĺtkeznek.

D< | 082 Buda1rest, Baľoss u, 63-67 ' B 459-2 | 00
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3 . sz. ą-ł.e/źe,ćdźó

vr:zeľol lľľńzxľĺrrs
INTEZKEDESI TEI{V A
sEERZoDÉSKovETÉsI

řoLYAMA1"
K|DoLcoZ,ą.sÁnn

Józsefváľosi onkoľnrá n vzat
Hivatala

Intózke<|ósi teľv a szerződéskłivetósi folyamat kid olgozĺ{sĺłľa

a 18-13-4t2012. ĺktatószĺĺmú bctső cllenőlzósĺ j*lentés megáltapításai és javas|ataĺ, továbbá
a szerző ĺIés kłivetés i foly a m a tlroz kapcso ló dó egy éb felaĺ| a f ak a| a pj án

|. Az Onkormányzat 2o|3. óvi költségvetésének teľvezése ĺjľdekében szüksćgessé vá|ik az

onkoľmányzat, illetve a Polgánnesteľi Hivatal által ki'tdtt szerződések felülvizsgálata' A
fe|ĺi|vizsgálat sonłn az alábbiakat kelI vizsgá|ni:
1 ' l. az Ünkoľnrálryzat, Polgáľmesteľi ł{ivatal fe|adatellátásának biztosítása érdekében sziikséges-e a

sz'ęrz.ődés fenntaľtása,
|.2. szĺikséges-e a szerződés módosĺtása (kĺiliĺntis

kiá| lításáľa, utalásra vonatkozó szabályok),
tekintettel a te|jesítésigazolásľa, szźnn|a

ł
I
1

1

I
I
I

i
,

I
1
?
I
t
t

|.3' szĹikséges.e z,an. évbęn beszeľz.ési/köz,bęszeľzési e|jáľást ilrdítani és ehhez

biztosítani.

Fe|elôs: ĺi gyosztályo|ďöná| |ó irodák vezetői
l{atáridö: 20 | 2. sz-epteĺrrbeľ 3 0.

fedezetet

f. A szerzíídésęk l' rögzített felii|vizsgá n meg kel| vizsgáhli, Van-e sz-gľződést
szeľepel a
az egyéb

biztosĺtó mellékkötelezettség (kötbéľ' bankgarancia,
szeľződésben i|yen nlellékkĆitelezrttség, a^ az 1.

megiegyzések között jeliilni kell.

Fe I e|ős: ĺigyoszĺályoVöná|ló irodák vezetoi
Hatáľidĺi: 2a|2, szeptembeľ 30.

jótáIlás, álogiog). Amennyiben
sz. nre|léklet szeľinti tábláz.atban

3.

4.

5.

Az l. és 2. pontban ľö,gzített felÍilvizsgá|at eredményeit azintézkędés rhellékletétképezőtětb|äzatban
kelI szerepeltetni' mely tźtb|ázatct e!e|,.ĺľoitik-..ls {oľmáhan a Jegyrni Kabinet jogi osupclt::ruĺił-atáľsa
dľ, Palotai Péteľ részéľe a paloÍaip@jozsefvaľos'hu ęrnĺril cílnre kell elektľonikusan megkü|deni.

Fel el ős: iigyosztá|yolďönáI ló iľodák v ęzetoi
I.latáridó: fal,f ' szepternber 3 0.

A szeľződések ĺbtiilvizsgát|ata során vizsgá|ni kelI, hogy a szeľződés ľogzĺtésre kerii|t-e a sz-erződés

nyilvántaľtó renc|szerbe. Amennyiben még nem kerüIt ľögzíĺésľe, haladéktalanul iritézkedni kell a

szeľzőclő ŕblek áltat a|áírt szeruódés pdf ľoľmátumbał töľtenő ľögzítéséľól és az adatok beviteléľől'

Fę lelős : Ĺi gyosztá lyok/tĺn'á| | ó ircdák vęzętő i

I{atáľidő: 2012. szeptenlbęľ 30,

Elľendelenr a sz..eľzőc|és nyilvántaľtó renĺ|szeľ funkcióinak kibővítésének lnegvizsgáIását abból a

célbó|, hogy a sz-eľz.,odést biz.tosító mellékkötelezę|Íség nyomon követése bizJosĺtott legyerr' Ez
ĺigyben a fej|eszttl céggel ko,nzultálni szĹikséges és megvizsgállli a Íbjlesztés lehetőségót,

ktiltségigényét.

li.e| elős: Jegyz-o i Kabinetvezető
[-|atáľidö: 20l2' okĹóbeľ 3 1 .

A vizsgálaĺ eľednrényétől fiiggóen az ilB.Of szálnťl Szeľződéskötés e|nevezésĺi el.iáľás keľĺiljön

kiegészítésľe a szerzi5ęLé,skövetésľę vonaÍkozó ŕblaclatnkkal'

}'c l elíĺs: J egy zői K.abinetvszeÍő

6.



VEzt'TŐ t lN]]t{zKEĐIłs
IN]ÉZKEĐÉsI ľľnv rr
szľnzonÉsnovpľÉsl

Józscfváľosi onkormánvzat
Hivatala

POLYAMAl'
KIDoLcoZÁsÁRA

I.Iatáridő: 20ĺ2' novsnrbeľ 30.

?- A szęrződések feliilvizsgá|atára vonatkoz.ó határidő }etęlte után a szervezeti egységek vęzętói
kötelesek negyedévente elektľonikusan éttesíteni a Jegyz'ői Kabinet vez'etőjét a sz..eľzŁidést biztosító
me|lékköte|ezęttségekről, mely jelentés alapján a Jegyzői Kabinet jogi csoportja
vélernényt/ál|ásfoglalást acĺ ki a nlel|ékkŁite|ezettség éľvényesíÍése tárgyáball'

Felel ős : ügyosztá | yok/ön á | l ó iľoĺl á k vęz-eto Í

Hatáľidő: 2012. szepterubeľ 30. napját követően negyedévek uto|só uapjai

8. A Kisfaltl Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft', mint az Önkormá|ľyzat vagyÖ|lgazdá|kodó szcľvc' a
Józsefoárosi Városiizelrie|tetési Szolgálat ós a REV8 Zrt. koteles a feladatel|átás soľán az
önkoľnrányzĺt nevében megkötött szeľzĺĺcléseket megvizsgálni abból a szempontbó|, hogy szeľzĺĺĺlést
biztosító mellékkĺjĺelezettségef tartalmaznak-e, továbbá ęz.en sz.erzodósek és minden, általa kötöt1
szęrz,ődés nyomo|r kĺivętósélol szóló adatszolgáltatását ę|ektr-olrikus ŕlton havonta teljesíteni a
Gaz.d á lkodás i Ügyosztály vezetój én ek részélę.

Felelös: Kisfa|u Józsefváľosi Vagyongazdálkodó Kff' ügyvezetó igazgatőja, Józsefváľosi*-
Hatáľid6: minden hóna1l 10. napja.

9. Elrendęletn egy kimutatás/nyilvántamás készítését és vezetésćt, amely taľta|nazza aznn eladoĺt
te|ekingatlallokkal kapcsolatos infunnációkat, anlelyekné| még szeződéskövetésse| kapcsolatos
feIadatel látás sziikséges.
A Kisfalu Józsefváľosi Vagyongazdálkodó Kft. által készíťett teljesítésigazolások,
bizottsági/képvisc|ő-testĺileti ĺĺ<jntések, beszámolók a|apjálr bęvezetęnc|ő naprakészen vez.,cÜendtí

nyilvárrtartás létľehozásának célja, hogy biztosítsa az iigyek aktuális helyzetéröl tt'ľténő ľolyanratos
ny9iĘ0ĺ; kii.ĺe,i|rctőséget'

FelęIős: caz-dálkodásí Ügyosztály v ezetójc
ľIatáridó: 201f. szeptenrbęľ 3'0., azt követtien folyamatos

'"'*'j'"'ľ:l:ĺ;;ľľ.'-,JJ'1ľ,Ť:ää;ľ:äľä?ffiil::Läl"-*ľ1Í*u*u, 1. pont.ia szeľint
r teljesítésigazo|áskor vizsgá|ni ke|l a szeľzódés szerinti tefesítést
ł szerződésÍ biztosíto nre|lékkotelezettségek nyomolr követése

a szeľ.ződés nregszi"lnése esetén a Ptk-ból, egyéb jogszabályokbó| eľedő kÓtelezettsĺlgek
vógľeh ajtása (kii löll ös teki ntettel az e|sziimo|ási köÍe lezettségľe).

l. sz' me|lék|ot: a l}udapest F.ováľos VllI. keľĹilet Józsefváľosi onkornlányzat és Polgármestcľi řIivatal
áItal kiitłjtt szeľzoc|ósek tźtb|ázata

Budapest, f012. szeptember ....
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Rimán Edĺna
Jegyzo

Helyben

TáľgY: Yezetóí intézkedés (szerződéskovetési folyamat) végrehajtásárőI sző|ő beszámoló

Tisztelt Jegyző Asszony!

A vizsgáIt eladott ingatlanokkal kapcsolatos ügyletek soľiĺn kötött szerződésekben,
megállapodásokban rogzített kötbérek érvényesítésének ellenőrzéséről készült belső
ellenőrzési jelentés megźi|apitásai, javaslatai és egyéb feladatok a|apjźn 20I2.09.07-én
polgáľmester és jegyzői kĺjzös vezetoi intézkedés került kiadásra.

A kiadott vezetoi intézkedési teľvben foglalt feladatok végrehajtásaľól összefogla|va az
alábbiakban számolok be. Az tisszefoglaló beszámoló a Yagyongazdálkodási és

Üzemeletetési Ügyosztá|ylGazdálkodási Ügyosztály, a volt Jegyzői Kabinet vezetok á|ta|

készitettbeszámolók és az általam iľányított Kabinet feladat végzése alapjźn késztilt.

A vezetői intézkedés 1.,f.'3. pontjaiban rogzitett feladatokat a szewezeti egységek hataĺidőre
elvégezték, a szetződésekre vonatkozó javaslatokat a mellékelt táb|ázatbarl rogzitették,
megktildték Jegyzői Kabinet Jogi Csoport tészére, aki az összesítést elkészítette.

A vezetői intézkedés 4. pontja megvalósult a kijelölt hatarid(5te, folyamatos végľehajtása

nyomon kĺivetésre kerĹil az utalvány rendeletek kontľolling ugyiĺtézo által ttiľténő ellenőrzése
sorĺin, az elektronikus nyilvántartásban való szeľepeltetésének hiánya esetén visszacsatolás
történik a szerződés gazda fe|é.

A vezetői intézkedés 5. pontja szeľinti szeruodés-nyilvantaľtó renđszeľ funkcióbővítésének
targyában a ľendszer fejlesztőivel egyeztetéseket folytatľunk, azonban a szerzodés-
nyilvĺíntaľtó rendszeľ globális fejlesztése vĺíľhatóan 2013.júliusáig keľül sor, melynek egyik
eleme a mellékkĺjtelezettségek rĺigzítése.
A hataridőn túli teljesítésnek az oka, hogy a szerződés-nyilvĺĺntartó rendszer fejlesztőjével
peľes eljrĺľásban volt aHivata|, a peľes egyezséghez képviselő-testületi dĺintésľe volt, amely
f0|2.l2.06-án sziiletett meg. A peres egyezség részét képezi a szerzőđés-nyilvántaľtó
rendszeľ fejlesztése.
Afentiek alapjón javaslom, hogł a vezetői intézkedés határidejét módosítsuk 20]3. 08.3]-re.

A vezetői intézkedés 6. pontja szeľinti eljaľás kiegészítése még nem töľtént meg, mivel a
keľületi hivatalok kialakítása, a jogszabályok nagymértélaĺ vá|tozása, a hivatali szervezeti
felépítés vźitozása miaÍ1 az összes eljarás fe1ii1vizsgá|atźlra20|3. évben kerül sor. A20|2. év
II. felében ezen okok miatt újabb eljáľások kiadásaľa, kiadott eljarások módosításiĺra nem

került sor. A Minőségirányítási Rendszer felülvizsgálatáĺa szőIő vezetői intézkedés keretében
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az eljźnáso.k felülvizsgéůatajelenleg folyamatban varl) az eljĺĺľások kiadása varhatóan f013.
május 31-ig megtöľténik, ezen hatándőľe teljesĹil a szerzođéskötés elnevezésű eljarás
kiegészítése is.
Afentiek alapján javąslom, hogł avezetői intézkedés hatóridejét módosítsuk 20]3.05.3]-re'

A vezetői intézkedés 7. pontja szerint 20If. december 31-ig értesítés a Jegyziii Kabinet
vezetóhöz a szewezęti egységek vezetői részérőL a szeruődést biztosító mellékktitelezettségek
érvényesítése targyában nem érkeztek meg. A feladat végrehajtása érdekében további lépések
töľténtek.
Á fentiek alapján javaslom, hogł a vezetői intézkedés határidejét módosítsuk 20]3.06.3)-ára,
illetve az tiglosztályok és önálló irodók vezetői által megktłldžu jelentés alapján elkészítendő
áilósÍOglalós felelősét - a szervezeti átalakításolcľlak megfelelően _ javaslom TÓrvényességi és

P erképvis el e ti Ir o dár a mó do s ítani'

A vezetői intézkedés 8. pontja ľészben teljesiilt, a Kisfalu Kft. háľom hónap kivételével
teljesítették kcitelezettségiiket. A JVSZ és a REV8 Zrt. nem rendelkezik olyan szerződéssel,
melyet az onkormźnyzatnevében ktitne. AzÜgyosztá|y vezetoje felhívta azénntett figyelmét
a hatáľidők betartásźtr a.

A vezetői intézkedés 9. pontja hatáľidőn tlil, részben valósult meg.

A Kisfalu Kft. az eladott telekingatlanok adásvéte|i szerződéseiben vá||alt kcĺtelezettségek
nem teljesítésével kapcsolatos információkról részletes nyilvántartást vezet, ezt azlJgyosńźiy
részéte email-ben és nyomtatott vá|tozatban is megküldĺitt. Ez Yagyongazđá|kodási és

Üzemeltetési Ügyosztály közös meghatójan létľehozott könyvtaľban dátum szerint
elhelyezésre keľĹilt/keľiil. A tab|azatban szeľeplő adatok csak tájékoztatźst biztositanak az
ingatlanokkal kapcsolatos aktuális he|yzetro|, mert az adatok helyességének az ellenőľzése
ném biztosított, mivel az alapdokumenfumok a Kisfalu Kft.-nél vannak.
A Kisfalu Kft. a fenti feladat ellátásáról kiállított havonkénti szám|ájźůloz csatolja a részletes
teljesítést, ismeľteti az aďott ingat|anhoz kapcsoló konkľét feladat ellátást (a peres ügyekľől,
bizottsági dtintésekről, kötbér kĺivetelések megállapodásokľól és teljesítésekről). A részletes
telj e sítés igazolás igazolĺj a a fel adatellátás mó dj át i s.

A vezetői intézkedósben a 9. pontban megfogalmazott feladat módosított vá|tozatban

keľültlkęrüI v égrehajtźlsra több szempont miatt:
. az intézkedés kiadása utáni tigyosztźiyon töľtént változások miatĺ(vezetói, ugyintézói,

stb.)
o a feladat e|látásanemaz Ügyosztályon folyik, hanem a Kisfalu Kft-nél, így u általuk

készített táb|źzatban adatai nem tudjuk ellenőńmi, az abban foglaltakat tudomásul
vesszük. Külĺin erľe vonatkoző nyi|vźntaľtást csak a Kisfalu Kft. adatszo|gźitatěsa
a|apjźn tudnĺánk készíteni, aminek taľta|ma lényegében megegyezne a Kisfalu Kft.
á|tal készített adatokka| _ párhuzamos munkavégzés -, így erre vonatkozóan külön
nyilvántaľt źĺst az IJ gy osztá|y nem készített.

o a 9. pontnál felelősnek a Gazđá|kodási Ügyosztá\y vezetóje van megjelĺilve, amit
teljes könĺen nem fud teljesíteni, az elobb maľ ismertetettek miatt.
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Az Ugyosztály vezetője javasolta ezen intézkedési pont módosítását, azza| hogy az
Ügyosĺály a Kisfalu á|taIvezetetttáb|źnatot havonta bekéľi és dátum szeńnt tźto|ja, szfüség
esetén ezekbő| tájékozódik a feladat ellátásáról, ezźůta| biztosítva a szakłnai felügyeletet. Az
táb|azatok meglétéért az Ugyosńźiyvezeto felelős, az adatok tarta|máért a Kisfalu Kft.
igazgatőja.

Kérem a fentiekben leírtak elfogadását és szíveskedjen kezdeményezní a vezetói intézkedés
módosítását a feladatok végrehajtásának nyomon kĺĺvetése céljából.

Melléklet: Táb|ázatok

Budapest, 2013. április 25.

Tisztelettel:

S^{n
dľ. Sánta
kabinet
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