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B udapest Józsefváľosi on ko rmányzat
Képvĺselő.testůilete számär a

Előterjesztő: dľ. Kocsis Máté polgármester

A képviselő.testiileti Ĺilés időpontj a: 20l 4. december 04. . sz. napiľenĺl

Tárgy: Javaslat a Keľepesi riti benzinkút által használt önkormányzatí területtel
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Váľosgazdálkodási és Pónzügyi Bĺzottság véIeményezi x

Emberĺ Eľőfoľľás Bĺzottság véleményezi

Hatźtrozati javas|at abizottság' szźLÍÍIźfia: A Váľosgazdálkodási és Pénzüryi Bizottsáď Emberi
Erőfonás Bizottság javasolja a Képviseĺő-testiiletnek aze|őterjesztés megtárgyalását.

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és dtintés taľtalmának ľészletes ismertetése

A Fővarosi onkoľmĺányzat és aJőzsefvárosi onkormrĺnyzatkozott |997. ápn|is 28-an létrejött
csere megállapodással az önkormźnyzat tulajdonába keľiiltek a 3295713, 3295Il5, 3295116,
3f849 l 4, 32849 l 5 hľsz. köĺerĹileti ingatlanok.

Az oMV iszemartyag!öltő állomás egy része a Jőzsefuárosi Önkoľmányzat tulajdonát képező
32g5|l5 és a32849/š hlrsz-tlingathnón helyezkedik e| az IIf4 rrł-e|.

A benzinkút több helyľajzi szálmoĺ nyilvĺĺntartott területen fekszik, amelyek tĺibb tulajdonos
tulajdonában állnak. (1. számú melléklet a tulajdoni lapok és ftildhivatali térkép.) A benzinkit
által elfoglalt teľület egyes tulajdonosok kĺizĺjtti megoszlása négyzetĺnéterben és kerekitett%o-

os aľányban a következő:
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Irelytaizi szám Ingadan-
nýIvántartási

meeielcilés

Benzinkút
tefüIete

ftŕ/%)

Becstilt étték

2012

Tettilet
tulajdonosa

32951/7 683 Q1%\ vĺĺv ztt
329s1/s

32849/5

közteĺtilet 4L4 (13W

710 (22%)

1124 í35%l

Józsefrárosi
onkormányzat

3f848/4 közteľůilet 1i89 G4%l D.4.aĺ..ĺłatÁilam

osszeseÍr: 3t96 Í00%\

329sUs telies teľĺilet 3870 ĺn2 394 395 000

32849/s telies teľĺilet 1085 m2 559 279 000

A MÁV Álhmvasutak Rt. (a uÁV Zrt. joge|ődje) mint béľbeadó, és az oMV Hungáľia Kft.,
mint bérlő kozött 1995. július 2l. napjĺín 25 éves határozott időtaľtamú béľleti szerződés jĺitt
létre a Budapest VIII. keľĹi|eti 3295Il1 helyrajzi szźlm a|att felvett területľe. (2. számtl
melléklet a bérleti szerződés).

A MAV által kötĺĺtt béľleti szerzóđés 1. és 2. szźtmű mellékletéből kideriil, hogy a uÁv
Észérő| a Főviĺľosi onkoľmanyzat3295715 helyrajzi szźműkdzterĹilete és a3284914he|yajzi
szźtmu közterülete is bérbeadására keľült. E két kdzterĹilet a 3295015 he|yrajzi számon és -
akkoľ még - 32849 helyĺď1zi számon abérbeadáskor önálló he|yajzi számokon kialakítva mĺĺľ
|étezeÍI. A Fővarosi onkoľmanyzat a32951/5 és 3284915 he|ytajzi szźtmű ingatlanokat cseľe
címén |997. évben adta źt a Iőzsefvĺĺľosi onkormźĺnyzatnak, azo.nban nem jelezte, hogy az
ingatlani részeket haľmadik személy hasznźůja.Igy 20|2. évigaz onkormlínyzat számátanem
derült ki, hogy az ingat|anok bérbe vaľrnak adva az oMV-nek. Az onkoľmźnyzat a terĹilet
felméretése utĺĺn fulajdonosként }O|2-ben jelentkezett a uÁv.nelés a bérlő oMV-nél.

A MÁV és az oMV közĺitti bérleti szerzodés szerint a 6. bérleti évtől kezdve a bér|ó 20
SFR/nm/év kozépaúnyos áĺfolyamának megfelelő foľint összegben köteles a táĺgyéwe
előľeszólóan megfizetni a bérleti díjat. A bérbeadó ataryyév első banknapjźra érvényes svájci
fianlďfoľint kiłzép árfolyamának figyelembe vételével szám|ázhatja az éves bérleti díjat, amit
8 napon belül kell ťtzetru.

Az oMV a létesítéshez szfüséges hatósági engedélyeket beszerezte.

Budapest Fővaros onkoľmányzata és Budapest Józsefuĺíros oĺ.lkormányzata között
kdzterĹiletek tulajdonjogrĺnak átađásátő| szóló, |997. ápri|is 28-an kelt Megállapodás alapjźn,
ha jogi éľtelemben nem is, de fizikai valóságában 25 évrc haszná|ati teherľel kapott két
közterületi ingatlant az onkoľm źmyzat.

A kialakult helyzet jogi szempontból ,,ex lex'' á|Iapot, és a hatályos jogszabályok alapjźn
célszeríĺen nem is ľendezhető. Ha olyan dĺintés sziiletik, hogy az onkoľmanyzatkét szóban
forgó közterĹilete maradjon 2020-ig, a béľleti iđő lejartaig az oMV hasznáIatźlbaÍI' a
jogviszony rendezése jogi kompľomisszumot igényel. A kompľomisszumot azkényszeľíti ki,
hogy az onkoľmányzat kész helyzettel szembestilt, másľészt a húsz éwel eze|őtt kialakult
jogi és tényleges helyzetľe nem lehet az önkoľmtnyzati vagyonÍa vonatkozó legujabb
szab áIy okat al kalmazni.



Az tnkoľmźnyzat gazdasági érdeke, hogy a rendezésre soľ keľüljön. Egyľészt, ezzel az
onkoľmányzat bevéte|hez jut, másľészt megszíinik az a jelenlegi helyzet, melyben az
onkormrĺnyzatnaknincsľáhatásaaterületénekhaszná|atáľa.

il. A beterjesztés indoka

a. ľ,ĺÁv az onkoľmźnyzatjelzése a|apjánkezdeményezte ahe|yzet ľendezését. Négyoldalú -
ľĺÁv ZÍt., O\/Ilĺ Hungláĺia Kft., Magyaĺ Állam és Budapest Fővaľos VIII. kerĹilet Józsefuláľos
onkoľmanyzata közötti - megállapodást kíván kötni. A MÁv Zrt. az oMV Hungaria Kft.
által ténylágesen megfizeteďbéľleti díjból az Önkormźnyzatnak és a Magyar Áuamnak
(MNV Zrt-nek) terĹilet aľányosan átadná f012. éwel bezźltő|ag, az elévülési időt figyelembe
vévekiszámítottalábbitab|azatokbanfeltiintetett<isszegeket.

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

Osszes.nt

Bérleti
szetződés
szerint

számlázott
nettó béĺIeti

díi

9 476700

10 93ó 800

71 231 920

13 870 640

1,6 062 340

61578 400

Bérleti
szetzőđés
szerint

szám|azott
bľuttó

bérleđ díj

11 372 040

13 124 160

14 039 900

17 338 300

20 399 172

76 573572

Onk.
tészét'e

Qs.17W
nettó díj

3 332955

3 846 473

3 950 266

4 878 304

5 649 125

21657 123

Onk.
tészéte

bruttó đíi

3 999 546

4 615 767

4937 833

ó 097 880

7 174389

26825 415

\agYar
Állam
tészéĺe

ę3,46n
nettó díi

4178 574

4753 133

4 881 392

6 028 180

6 980 693

26761973

Magyar
Á'llam
tészét,e

bruttó díj

4942289

s 703 760

6 101 741

7 535 225

B 865 480

33 148 494

É.,

ĺ, ľĺÁv a fenti bérleti đíjautźn kamatot is ťlzď. A kamatszámítás a Magyaľ Nemzeti Bank
által meghatáľozottjegybanki alapkamatok alapjan, a bérleti díj szrĺmlak tényleges pénztigyi
teljesítésének napjától szźlmítvakeľültek kiszámításra.

Ev

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

Józsefuaľosi Önk.
részére béľleti díjak

kamata

1592718

1 393 38s

I 076 584

1 043 180

773 100

5878967

Magyaľ Áľam
részére bérleti díjak

kamat

r 968 143

| 721 830

1 330 344

| 289 075

955 335

7 264 727

Bérleti díjak oMV
Hungaľia Kft' általi

fizetése

2008. jan.25.

2009.febľ.27

20|0. máĺc.23.

2011. febr.11.

2012. febr.27.



Az oMV Hungária Kft. 2013. januáľ 01. napjától a terĹilet utěn ťlzetendő bérleti díj összegét
forintban bírói letétbe telj esítette.

2013. janurír 01. napjátó| 2013. decembeľ 31. napjáig terjedő időszakľa az oMV Hungária
Kft. kĺĺteles a teľiilet fulajdonosai részére a hasznźtlrt alapterĹileti anányok szeńnt ťlzetni,
amelynek szźtmítási a|apja a MAV Zrt. esetében 13.660 CHF+AFA, az Onkormźnyzatnźi
22.480 CHF+AFA, az MNV Zrt. részére 27.780 CHľ+Áp,ą.. Az oMV Hungáľia Kft. áltat
fizetendő <isszeg szźlmitási alapja20|4. január 1. napjától az a|ělbbí: a MAV Zrt.nek 13.660
CHF/év + ÁFA, az onkormćnyzatnak 22.480 CHF/év+ÁFA, az MNv Zrt.-nek 27.780
CHF/év+ÁFA.

Azilzletiteľmészehĺ kérdésekben a MÁV aján|ataelfogadhatónak tekinthető. A megállapođás
foľmai elemeiľől azonbanmég szfüség van egyeztetésre az a|ábbi főbb pontokban:

- A vĺÁv megfogalmazása szerint az onkormźnyzat visszamenőlegesen bérleti díjat
kapna, mikĺlzben nem részese a béľleti jogviszonynak. A bérleti díjja| azonos ĺisszegű
ellenérték átadása esetén ,jogalap nélkiili gazdagodás,, címén volna a helyes
megielölés.

- A vÁv megállapodás tetvezete nyitva hagyja a jövőbeni jogviszony kérdését. Úgy
foga|maz, hogy ha az oMV Hungáľia Kft. báľmely bérbeadónak
(területtulajdonosnak) nem' vagy csak részlegesen teljesíti bérleti díj ťtzetési
kĺitelezettségét, ugy bármely bérbeadót (teľiilettulajdonost) megilleti az azonnali
hatályu felmondás joga. Ilyen megoldás az egyik tulajdonos felmondása esetén
például a teľĹilet visszaadásánál lehetetlen helyzetet eredményezne, hiszen a másik
tulajdonos felé nem feltétlen kell a béľelt teľületrészt visszaadni, haaz ő tekintetében
nem szűnt még meg a béľleti jogviszony.

- Nem cé|szerua többoldalú megállapodás, meľt igy u Önkoľmlĺnyzat a sajźú ingatlanai
tekintetében az MNV Zrt-ó| függ, és nyilvan fordítva is.

Ezen pontokľól a paľtnerekkel még egyeztetés sziikséges. E\lhez sziikség vaÍI aÍra' hogy az
onkoľmlínyzat álláspontját a Képviselő-testtilet meghatźrozza. A hatźrozati javaslat a
megállapodás iizleti kereteit jeliili ki és meghatározza az onkormáĺyzat, mint tulajdonos
sztlmźłraszĹikségesnélkülĺizhetetlengaranciźkat.

ilI. A diintés célja' pénzügri hatása

A mostanáig kialakult és jövőbenihe|yzet rendezése.

Amegállapodása|áírásáva|azonkoľmrányzatnakbevételeszźrmazik.

IV. Jogszabályikiirnyezetismeľtetése

A Képviselő-testĺilet döntése a Magyarorczźry he|yi önkoľmányzatairő| szőlő 20|1. évi
CDooilx. törvény 107. $-án alapul.

Fentiekalapjankéľemahatźlrozati javaslatelfogadását.



Határozatĺ javaslat

A Képviselő-testĺilet úgy dtint' hory

\. hozzźĄáru| olyan l.artalrmű megállapodás megkötéséhez, amelynek alapjźn a Magyar
Államvasutak Zrt, átadja az onkormźnyzatnak a 2008.,2009.' 20|0, 20ll. és 20|2. évekľe
vonatkozóan áIta|a, az oMV Hungáľia Ásvanyolaj Kft. felé kiszźtm|ázort bérleti díjnak az
onkormanyzat tu|ajďonából hasznéit Budapest VIII. keľĹileti 3295|15 és 3284915 he|yrajzi
számúteľĺ.iletekľe jutő35.I7%méľtékűrészét,amelyösszegszeríĺen?L657 |23,-Ft+AFA.

Felelős: Polgármester
Hatrĺńdő: 2014. december 05.

2. Felkéri a polgáľmestert, hogy folytasson táľgyalásokat az oMV Hungária Ásvĺĺnyolaj
Kft.-val és a Magyar Államvasutak Zrt-vel a megállapodás a|ábbi tartalmi elemeiről, a
megállapodás kĺjtelező taľtalmi elemei az a|źlbbĺ pontok :

a) a Magyat Államvasut ak Zrt. 2008. és 20|2. közötti 5 évre vonatkozóan fizessen az oMV
Hungĺáľia Ásvanyolaj Kft. által töľtént bérleti díj teljesítés időpontja a|apjén szźlmított MNB
alapkamatnak megfelelő méľtékiĺ kamatot.

b) a, onkormrĺnyzat igényli, hogy az oMV Hungária Ásvrányolaj Kft. 2013. januaĺ 01.
napjátő| a Budapest VIII. kerületi 3295Il5 és 3284915 helyrajzi számú területek után
fizetendő béľleti díj bírói letétbe teljesített <isszegéből adja át az onkormáĺyzat tulajdonából
haszná|t teriiletekĺe jutő t észét' amely 3 5 .|7 %.

c) a Budapest, V[I. keľületi 3295|15 és 3284915 he|yrajzi szźtmí teľületeknek az oMV
Hungáľia Ásvĺĺnyolaj Kft. általi további hasznźl|atźről a megállapodás aláirásától kezdve - az
adott évre a 3295|15 he|yrajzi szátĺľÚ területre 1995. július 2|. napján kelt bérleti szeruodés
alapján számíthatő bérleti díj alapul vételével - ťtzesse meg a területek haszná|atának
ellenértéke címén az onkoľmźnyzat fulajdonábő| haszná|t terĹiletekre jutő résń, amely
35.17%.

d) a megállapodás sorłín az onkoľmćnyzatnak átadandó bérleti díjljoga|ap nélküli gazdagodás
megtérítése címén átadott összeg után a törvény a|apján jźlto áIta|anos forgalmi adót is
igényelni kell.

Felelős: Polgármesteľ
Hatáľidő: a megállapodás megkötésének határideje 20|5. december 31.

3. A Képviselő-testület úgy dönt, ameimyiben a Magyar Államvasutak Zrt.-ve| és az
oMV Hungaľia Asvĺĺnyolaj Kft.-vel ahatározat I. és2. pontjában foglalt taľtalmi elemekkel
megállapodás nem jön létre, az onkormźnyzat igényét bírói úton kell érvényesíti, ideéľtve a
Budapest VIII. kerĹiletí 3f95|l5 és 3284915 he|ytajzi szźtmű teľületeknek az onkotmźnyzat
biľtokába való visszaadásaľa vonatkozó igényt is.

Felelős: Polgáľmesteľ
Hatĺáľidő: 2014. december 05.



4. Az onkoľmźnyzat akkor köthet a Budapest VIII. kerületi3295|l5 és32849l5 he|yrajzi
számí területeknek az oMV Hungaľia Asvanyolaj Kft. źůta|i további hasznáůatfuő|

megállapodást, ha a Magyar Államvasutak Zrt. és az oMV Hungaľia Kft. az előbb felsorolt
pontokban foglaltakat fizetési kötelezettségeket vá||a|ja, a Képviselő-testĺilet eltérő döntése

hiźnyéhan ennek iďótartana nem lehet hosszabb a 3295715 he|yrajzi szźnrń teriiletre 1995.
július 2I. napjźnkelt bérleti szeľződésben meghatározott}l}}.július 2|-ihatźtrozottidonéI.

Felelős: Polgármesteľ
Határidő: 20|4. december 05.

5. A Budapest VIII. keľületi 3295|ĺ5 és 3f849l5 he|yrajzi szźtmű teľiileteknek az oMV
Hungaria Asvanyolaj Kft. általi további haszná|atźltől szóló megállapodás taľtalmazzon
garancíát aľra, hogy az onkoľmźnyzat a terĹilet hasznáIatának ellenéľtékéhęz a megállapodás
szerint hozzájusson, és a teľületeket az oMV Hungaria Kft. hasznáIatźnak megszűnésekor
visszakapja,továbbáaz oMV Hungáńa Kft. által hasznźůtterĹiletek tekintetében a tulajdonosi
j ogait saj át döntése szerint érvényesíthesse.

Felelős: Polgármesteľ
Hataridő: f0I4. december 05.

A dtintés végrehajtásáú végző szen,ezeti erység: Varyongazdálkodási és Üzemeltetésĺ
Üryosztály, J eg5ĺzői Kabĺnet

Budapest, 2014. november 21.

T<irvényességi ellenőrzés :

Danada.Rĺmán Edina
jegző

nevében és megbízásából

a|jegyző

4łL
dľ. Kocsĺs ]VIáLIé

polgáľmesteľ

2il14 ľłt,i.!ĺ Ż 5.
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'*; 
il.,ĺćĺt; ľj; ffito* * gzltett dd megÝizetesćre,illetve az eg-léb szerződésszegó mĺgstäÍ{äs abb"h"'*'Lá'á mcgfclelč, lcga,ább $' ar+zlryaic rrĺp.]s hxaridő kikates*ł.el.Íňu* ĺ"r'ł-'ľt'#,is a ÍLlszóiít{sben megáÍłap{rott|ia'áľi<!ő ľ. eľeł!.r.nérłytelenĹil telt ei. 
' 

--' --*, .' - * -.. .i*!.'loť.

ĺí. l ./ Béĺtô a bęrLe ĺlłĺyt a 
'íłęľjet 

teijes la;tama aleti kiĺieleĺĺeadelte,Éisszęrűeĺ ae ĺ ,2 /ińntban meghatáľcĺoĺĺ 
"uĘ.l'*ł.aľj sa-.b.Eai ĺo'ą'ĺ;ĺ*r Jľ*ą n;gi.il,is 

"béľleľućuyľc hafrná{i.ik szľ*eu1.11 płlgłl"to|ĺ sz;Ěĺĺ!sĺ tc,*e n úgy, hog:ĺ az ę.o.oen asz,er-ódésťtĺl foglď{aiĺ Eem áIü;ĺ.ĺ;k" .il.iieT.I:-;] ećľbeadó ć9 'ä BéÍtÖ közóilisz:ĺzócĺćsbeu íoglalĺakkal' '. .

6.2.t aéúő a 'bérelt tefí1eľł 
!{ryltľen ep{ileĺęt' ĺpĺbn&ryt,'jjłętve a béĺleménr,

]*.tĺi'*,lbÍmijyľ á:?,a}:j:*'i*'uotĺír i"l;;;; iiÁý iil;iĺi;i*.ŕ;ä*.i[?j'
"@ '.$h.*''ę*".śt 

*elyiltt .'.=| 
:'ä,:eí kö]tsésćic, ľąü-,-a{lĺ' ."iĺ** 

.iä*lĺ
eĺ'eđélyével, h*tT'ägi ęnspdćĺy|igel* ĺluluľ.'ä.e'*ttn ęt'amenĺy! $dik'ég;;iutos{gi cngecćIy birtękśbat 'cĺĺttsĺlĹvĺs".és ĹöJÍ"ágtÉłíľeg {u*.qy€' néIktl.vćgezľlet.Á bÉt*&łłśs ęegl.ł|$sĺt**r.łas*słe€ś"tęn'Ł"i.4 iř'd;;;Łň.?b-"ĺ."^ň"}4ilíł 

"NđAv. BúAp{is Üĺ$ĺgegłľ.5š.4$sę]ú*ĺy"-**'ä' 3a ąz*f 
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Áz épűieleJe. ćpiĺľnćnyek 
.lćtesĺlesélcą ĺizcĺneiĺeté.éheą átąIakj.ásj r,lu.,kriJĺhczsľĺksegei r.ďan:i,r,i,ui hatłsĺgĺ engeaćly tlesżrĺse su]Lĺ f",na",.'



6'3.i BĹrh*d(ljĺiclr sze'rĺricłs aláíľásávd :ryid'ji!:g 
l3yéĺ..eln;rien kijelel:ti' hogy

Bćĺĺóiilĺ:ľ"-ea!.iť:z.crŻć}cö"J''*'.jii,iĺi atříazĺl.íPc'ĺIii:a.".ľie3jclö!t!ŕrlcmÉni.

teńjleŠ.ett' sa.}át kÓlltégcn rĺr.'li." řłiepĺttÍlc'ŕ.yek Bćiió !ĺieĺve ą yeie' szez'ődi

ĺraĺĺnadik féi l-.Jíą.]'Ú'ńĺ ktpczjk-

ő,4.l ŕ..bérieĺr,ény és kömyckinek rcnribántaľĺ.ása,":.i-ťľjĘ:.o*taĺrłsi és ĺptújí.-asi

i"*kćJ.ilJ;ĺ,Ĺ,.. t"t"'l..'eo sz€ľn€t lllszzilĺlásł !}erľ6 ieĺaćäta'

6j;lBćrlöabérlcményhasmálatasoŕĺkĺjtcieqvala.ĺĺpĺuryikôm1.czewédeĺnri
;řĺ"í"Ń.*^'i, ĺi'a,lJ ĺi"l 

"Ĺ"."c 
koĺ: ezctté.i9|'1.í taĺ'' ol'.e,5 a telj.es ĺ1|1Lisscę- . 

1z

esetieĺes. kemyczĺĺvéccirni: . Ĺĺ'ol.,*l. .kaF,;sclaĺos . k.ártéíĺrÉśi ĺ:{itclš?ettseg'

ää:;*éo;i*iT*es ',u..*igiljtä...to*yeďĺiliáĺ 
elhá:ĺtĺsą ' E}éĺIőt ierheli.
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"Ĺ,t*-ĺ"gĺ"ĺ,orłui 
rĺarĺr]áktaignu! betąnĺ::l. 

.n. ' ' 
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*'l;ten *tľa..ia 'ajár 

.cśqéd E o::nł-1+1łstoiĺó Állcmás iliaJ(otrosäÍ .

iiieľ,,á tĘe.ne]te..őjéĹ. ittcry; 
'.: uéłi.'łuy. 't9ĺĺi-!tłn 

iblytato1ĺ 
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tcvékeĺysé.get

;,Jři"n"'äł;. ;;;Ě *ilä .ľ"i;o'..'ĺ'ĺ'.. né:b..^9? clôzttęs ĺii5beli eĺlgcdá}ve

Jzűis-égos.'Éé,.tłeado ktĺlĺinläg1'ĺ, !.ý11.:'"..g$T.ťeliétc}ěk 
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piilĺ 'i ĺ"al",.äk s,'ľiĺt *u*iäli feiĺndndási oknai< miĺrósü}. ,
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ĺ*iÍ#"trŁř$Ę'#+..'ť#
Íáĺg;ĺakar szereilreti. l",'rr."..."ĺílít}atja ď''ameĺyekei nem Béĺ'ceałli acoľt

sztrzłidśs-ąlapjfu tsćĺio 
'ocĺ'ulu", 

r'*Ĺ* piĺb qajÉt kôľĺse.géťe heiyezett eL €9ł

. šzeĺĺi.ł:s! ą bérlęmćlly täi;Ł-n' !.é;ĺő. u 
|:i.,-^ 

c:i:ĺlĺirł :berenaęzési, felszäĺe!ési'

tá.gl7akat csak szját ľor,.u!Jä"i.Lj;r."*i ĺiĺgán&{. śĺ'cl,ĺe ĺélĺtĺil szereltcĺiiet; !e'

ińđ'e száĺlítt'al.1i isz:1lÍľ.z..ĺa1a1 cl.

Felek a bérle.ii szel.,ĺödésęs jcg.viśzonľ .negs1|yćsek1ĺ 
a béĺIernér.y, vísszaadósakcľ

l."aä""il.ir ;"'.gĺ.oto''ĺ*"i=tasatońę*. řetěk az.*adas-átvótelŕ jc#zoköĺy1ben

ľ<tgáĺik a btiielĺćny *i'i;ĺ'ŕoĺ'äliapo'át, géiio eserĺegés károtoĺÁsait, Bérlót

ĺe'ihelo belr.ieáiltjĺi t.Ďtele2ett.šégei(et. ,

6.9.lBáĺbeadó.azingatlaaaĺbÍŕltoťt.kijt'tséa€ke1Ę$ctnĺvelóbęnrhź:ł:soktit'nem
tćrĺti mce. Bćťbaádó ućiló áĺäiůt*-íteł #řt","'t *pĺuneoveĹ JiliÉeiBivł;jé-oĺ e

i,áJĺd.'lii.3.,iszoo' o"e,ĺ.'j:lä; 
."rł*.ĺó 

nu',pĺ 
.taigyElŁclGĺ:íqlyuthlt Béĺlővel,

a:::ii:,ĺ:r ..j!:$.j ki!ci+s ál.ĺenĺ.ĺ czsiĺ'er: ,,..ĺĺenĺýib"" 6ú ĺ:acoil.o<lúi ľ:qá|l.ľ*éś j:.:
i.l'^i.;--' l. t.a.l 7;łibt..l .Ĺogia]'tajl 

szeĺiĺí .<tiĺ ĺl.iĹĺli. 3łĺii ĺ si'ĺleti jcgv:.sl..:iy

i9igaE1g.Íláy: tsij.!án cJgtŤiJ-iyisĺ1ĺc vaĺ.'r, iláĺĺ-lá:i:esĺa ĺcm lĺ=.ĺ.|:aĺ' ĺgél:.i.t.

'

ĺ.io.l ĺ"ĺ"t megáilaco<ĺr,ď. "t,L,"n, 
i'osy,. ha Béĺio a Łęrĺeri,j,""e..{i:i':"i

""c*'.'-a-*"ľ 
oiiiĺg 

" 
re.i.n'éĺy tttjes l.cl,iĺic]e1 ľlam ürí.:í !j'' és erełieti allĺletbet

-3ćĺiôii!*i!é,.csír::itu..ł'ĺ'"oi.gĺĺt*.ałáiuiiátveieiírev'ona:koĺó-'ĺrłiáJir7ođás
;;'. ;.;.g;jiapoťasua.ł i1igzí,tc$ álĺapotba..l - rcí;l aĺĺjr. vissza Bé;beado ĺěszéĺe,
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ĺĺĺĺ9.a;;sĺĺat 
"igt& h*uryłlĺq id.":''.Ť.ęĺ:ĺ*átĺt elleĺénśkekelt Í b€Ílsd d.ij öEzöröseneŁniegfeletô ô.rszc' gq lasłzáláti díjat }ł'5láśs liéĺĺöżaó ĺąvĺ," *ęt'*'il. 

Ý91ť.l HJ v!

6. l t./ Feiek.negźlapodĺak s'bbaĺ, ho$. jeleĺ seerŹődá't.ól eľ*đő rłtís kéĺđési.ket táľg-valísosuĺot r*lđgzilł. .4" rłrgył!ások 
'T"ĺTĘłt"jŤťge 

esetea .eleŁ + sc+zĺłÁĹiiäę{Jĺ jog*lĺÁkelćđntéseĺe kikötlk a Fóĺláĺosi Eŕosag iíziiólagä ĺi*]t**ĺsŕ.
ć,.ĹŻ.i gęl*o' suerzócásbsł łe:ĺ szebĺílľazott LéúéseŁbga e Po|gaľi Törvvnyköavrtől ĺooló1959. é'!.í ľr'. *.', valaĺĺbt ĺ'z ęgyéb 

-p"ts.iĺ-đj"dbáb"k;ä;ik# 

'-iäJř*** o-umegfeleĺóet ssialn'g:ĺłi.

6.]3./ E *'eĺzćdés . fuuq)*:Ťľfl: o.,8:EyT'e*ľáĺyban készok, mcľyeĺ ťalet mbtakaraĺłr-Ł'kĺt rÚjíie"b"n b{eg}, ezsĺ 3dvĺb,gyäĘ.ůĺl'-u

Budapcsą l995' jÍGiš iió ?ri.-Đ.
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Dan ada.Rimán Edina J egyzo Asszonynak
Bu dapest VIII. Keľiilet Józsefváľos onkoľm íny zata

Budapest

Tisztelt Jegyző Asszony!

I(éľéséĺe előkészítettem a Budapest, VIII. keĺület l(eľepesi úti oMV töltőállomáSsal kapcsolatos

előterjesztést, melyĺől a kovetkező

törvényes s égi véleményt

adom.

1. Az előterjesztést abból kiindulva készítettem, hogy Dt. Sáľa Botond Alpolgáĺmesteĺ Úľ
álláspontja szednt nem szolgál önkoĺmányzati étdeket, hogy elzátkőzzwĺk az 1,995 őta feĺna]lő

helyzet megtűĺésétől. Legalábbis 2020-ig, amedđig a béľleti szęrzőđés szeľint az oMV béĺli a
terúletet. Nincsen olyan önkormáĺyzai elgondolás, vagy konkĺét tenr, amely miatt ne maradIlatna

a benzinkút a kéľdéses területen,

Áhogyan az előteĺjesztésben is rógzítettem, a kialakult iog, és ténybeli helyzettel az

onkoĺmányzat a|d<or nem szembesíi{t, amikor 7997-ben a kéĺdéses teniletĺől a cseÍeszefződést a

Főváĺosi onkormányzatal megkötottę'

A ieIenlegi jogl szaba|yozás a|apján a kialakult iogi helyzet minden vonatkozásban Í}em

ĺendezhető. Visszamenőlegesen nem lehet a jelenlegi jogszabőĺIyokat alkalmazni' Ázok sem a

teni'let bétbe adásakoľ, sem akkoĺ nem voltak hatahyban, amikoĺ az Önkormányzat tulajdonjogot

szeÍ,zett. olyan jogszabáIy nincs, amelynek a|apjäĺ a ielen helyzet minden tekintetben

visszamenőleg kezelhető volna.

2' Az ilzledvonatkozásokat Dt. Sára lĺotond Á.lpolgáľmesteĺ Úĺ elfogađhatónak taĺtotta. Egyet

értett velem abban, hogy jogi értelemben az elkészitett megállapod:ás tefvezet további egyeztetésÍe

szoĺul.

ĺ uÁv beszedett bétleti dĺj arányos részének átadásáróL kötęndő megállapodás megfelel a

jogszabályoknak, ítgyelemmęJrvanaz eléviilésre. Ahatírozaijavaslat törvényes a jovőbeni bétleti

díl ftasználati đíD fizetéséĺől és ̂ z 
tnkotmänyzatot, mint tulajdonos megillető jogok

rendezésétől szóló tervezett megállapodás tekintetében is.

Á[á'pontom, hogy az e\őteĄesztés a hatáĺozai iavas|tt a kialakult helyzetet figyelembe véve

tôrvényes. Felelősen 
i 
avasolom töľvényességi szemp ontú aláírűsűt.

Budapest, 2014. november 26.

Hiv'szám:
Ügyszáml
Me|lék|et:

ą"/Źai./.Fĺ,*ł đÍ'Báliít]ibaÍ
Dr' Bálint Tibor n,.. ľ:^,.,,r.ľJf;#ćđľĺćdt 
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Ügyvéd l.''., ,,' '.|


