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Tisztelt Képvisető-testü|et!

I. Tényátlás és a döntés tartalmának ľészletes ismeľtetése:
A Képviselő-testĺilet 4|3-l2O1O. (X.20.) *!::^\1,ľ":ľ:: 

lap1ánlefolytatott kétfoľdulós' nyilvánospá|yázat nyefteseként, a Képviseiő-tęstrĺlet 5}O/2O|O. ĺxr iśi1" ámuhatározata aiapján 2011. január20. napján kelt adásvétôli szerződéssel az ,,eui".n* 
,Ŕesidence,, 

Ingatlanfo rga|maző Kft.megvásárolta a Budapes.t V-il., Diószegí S.':.-|2-. szám alatti,36029/| hľsz-ú, 1068 m2 alapteľületű, aBudapest VilI', orczy ut 5. szám abtłl, 360z9ĺz l,rsz-lĺ, loai,o' ulupt"rĺiletiĺ, ,,alamint a BudapestYIII., Orczy ut 3. szám alatti, 36O29/3.ttszu, rsLi -'.ĺffiü|etű telekingatlanokon elhelyezkedő,2681 m2 összes alant1i|1tĺ ĺ'l."uepíił"r e u"uo a véteár;trészletekben uólt kot"l.. megfizetni. Azingat|an tulajdoni |up)1,u..az onkórm ányzat javára 489.250.000,- Ft és járulékai 
-eľ 

ejéig jetzálog,elidegenítési és teľhelési tilalom van bej egyezve.

łäoł,1|.^"ok 
a vevő által osszevonásľa keri'iltek, jelenlegi cím Budapest VI[., Orczyút 3-5., hľsz':

A vevo neve váItozéls miatt Avicenna InternationalCollege Szolgáltató Kft-re változott.

Budapes t J őzsefv átľosi Onk ormányzat
Képviselő.testĺilete számár t

Előteľjesztő: Kisfalu Kft.' Kovács ottó igazgatő

A képviseliĺ- testttleti ülés idopon tj a: 20 l 5 . ápľilis t 6.

Táľgy: Javaslat a Budapest VI[., orczy út 3-5. szám a|atti ingatlan ue."tĺ.l,e*ulol..ĺnutrész|etťlzętéssel tĺiľténĺĺ rendezéséľe

A napiľendetnyi|vános/zárt ülésen ke|Itárgya|ni, ahatározat és/vagyrendelet 
"*.***n-e qyszertĺ/mi n<ĺsített szav azattobbsé g szükse g".. 
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Vá ro s gazd áIkod ási és Pénzügyĺ Bĺzotts á g v é|em ény ezi
EmbeľÍ Eľőfoľľás Bĺzottság v é|emény ezi

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi
előteť esztés megtárgy a|ásźú.

Bizottság javasolja
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Yevő az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg 25.750.000,- Ft vételźÍÍész1.' ťlzetett meg aZ
515.000.000,- Ft vétęlárból, a ferľrmaľadő 489.250.000,- Ft-ot 4 év a|att,5,75 %o-os kamattal növelten
volt köteles megfizetni az alábbiak szerint:

f}I|.0f.0I. és2012.01. 31. közott 51.450.000'- Ft-ot és 28.131.786,- Ft kamatot, összesen
79.58I.786,- Ft-ot,

2012.02,01 és 2013. 01. 31. között 77.f00'000,- Ft-ot és25.173.500,- Ft kamatot, ĺisszesen
I02.373.500,- Ft-ot,

f0I3. 02.01 és 2014. 01. 31. k<jzött 77 'f00.000.- Ft-ot és f0.734.496"- Ft kamatot. összesen
97.934.4gb,- Ft-ot,

20|4.0f .01 és 2015. 01. 3i. közott 283.400.000"- Ft-ot és |6.f95.500.- Ft kamatot. összesen
źgg.ogs.soo'- Ft-ot.

A részletęk teljesítési kötelezettsége évente állt fenn, minden év január 31. napjáig.

Az adásvételi szerződés szerint, amennyiben a Vevő az évfordulót követően 30 napos késedelembe
esik, úgy felek 15 napon belül egyeztetótárgya|ást tartanak atartozźs rendezése érdekében.

Yevő f0|4. január 31. napjáig esedékes részleteket maradéktalanul megfizette, af0|5.januáľ 31.
napjáig esedékes részlettel késeđelembe esett, ezért egyeztetés meglarIására keľült Sor. Az
egyeztetésen e|hangzottaka az Avicema lnternationalCollege Kft. a mellékelt tájékońatót ktildte a
Kisfalu Kft. részére, amelyben részletesen kifejti a táľsaság jelenlegi és jövőbeni he|yzetét, várhatő
működését. A levélben ta|á|hatő aján|at pontosítását kéľtük. Az Avicenna lnternationalCollege Kft. a
hátralék rendezéséľe ľészleťrzetés engeđéLyezését kéri az a|ábbiak szerint:

2015' március 5. napján megfizetett 30.000.000'- Ft-ot,

2015. október 31-ig f4.5I7.773,- Ft * kamata,

2016. jaĺuźtr 3I-ig24.517.773,-Ft + kamata,

20 1 6. április 30-ig 24.517 .77 3,- Ft ł kamata,

2016. július 31-ig24'517.773,-Ft t kamata,

201ó. október 31-ig 24.5I7.773,- Ft * kamata,

f0I7. jaĺuát 3l-ig24.517.773,-Ft ł kamata,

2017 . ápnIis 30-ig24.517 '773,-Ft + kamata,

2017. július 3|-ig24'5I7.773,.Ft + kamata,

2017. oktőber 31-ig 24.517,773,- Ft + kamata,

2018. jawár 31-ig24.5I7.773,-Ft * kamata,

2018. március 5-ig 24'517.773,- Ft ł kamata'

A rész|etťlzetés engedélyezésének nincs akadálya, mivel aľTa nem a szerzodés módosításával kerül sor,
hanem új megállapodás keretében, ahátra|ék rendezése érdekében.

Az Önkormźnyzat az adásvéte|i szerződés aĺapján gyakorolhatja az e|áI|ási jogát, de ezt nem
javasoljuk az onkormźnyzat részére, tekintettel ana, hogy az e|mu|t évek alatt az Avicenna
InternationalCollege Kft. megťrzęttę az ingatlan véte|árźnak 45 yo-át, azaz f05.850.000,- Ft tőkét és
7 4.039 .7 82,- Ft kamatot , továbbá az ingat|anon értéknövelő beruházásokat végzett.

Az Avicerrna lnternationalCollege Kft. 201 5 ' márcíus 3I ' napjáig fermálló tartozása 272.017 .524,- Ft
tőke 2'345,987,- Ft késedelmi kamat, összesen: 27 4.363.5 11,- Ft.

Javasoljuk, hogy az onkormányzat jźtru|jonhozzá a f74.363.5I1,- Ft fennmaľadó vételár 3 év a|att az
adásvételi szeľződésben foglalt 5,75 o/o-os kamattal teľhelten, három havonta egyenlo összegű
részletekben töľténő rendezéséhez, azza|, hogy amennyiben az adós két egymást követő rész|et
megfizetésével 30 napos késedelembe esik' úgy a teljes tartozás egyösszegben válik esedékessé' Az
első elmaradt ľészlet 15 napos késedelme után felek legyenek kötelesek egymással egyeztetni a
hátľalék ľendezéséről.



Javasoljuk továbbá annak kikötését, hogy adós a rész|etťlzetési megállapodást közjegyzői okiľatba
foglalt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozattal köteles kiegészíteni arészlętťlzętési megállapodás
a\áirásźÍ. kovető 5 napon belül. A megállapodás hatálybalépésének feltétele a kozjegyzői okiľat egy
eľedeti példányának tnkomány zat részére töľténő ttadása.

Amennyiben az onkormányzat nem jáľul hozzá a hátralék ľészletekben történő rendezéséhez, két
lehetosé ge v an a hátr a|ék behaj tására

Első esetben é| az adásvételi szerződés szerinti elállási jogával. Ez esetben az eređeti állapot
helyreállításának van helye, amely szerint a felęk elszámolnak ..egymássa|, az Avicenna
IntęrnationalCollege Kft-t használati díj ťrzetési kĺjtęlezęttség terheli, az onkormányzatpedig köteles
megfizetni minden az ingatlano.n végľehajtott éftéknövelő beruházás költségét. Ez esetben az ingat|an
tulajdonjoga visszaszáll az onkormányzatra. Az ügylettel kapcsolatban az onkormányzatnak
ťoldhivatali elj árási díj ťrzetési kötelęzettsége keletkezik.

Második esetben az Önkormányzatnak végrehajtási vagy fe|sztlmolási eljárás megindítására Van
lehetősége. Mindkét esetben hosszadalmas folyamatró| van szo, amely a|att az adós ľendezheti ugyan
a tarlozását, dę a tartozźls békés úton tör1énő ľendezését akadá|yozza a társaság ellen folyamatban lévő
eljárás, mivel a táľsaság a fennálló szeľződéseit elvesztheti, és a hátľa|ék ľendezésére az ingat|an
éľtékesítése..nyújthat fedezetet. Az ingatlan éľtékesítése mind időtanamban, mind összegben hátrányt
oko zhat az O nkormány zatnak.

II. A beterjesztés indoka

Arész|ętťlzetéssel kapcsolatos dontés meghozata|a a Képviselő-testület hatáskörébę tartozĹk.

III. A dtintés célja, pénzügyi hatása:

Arész|etťlzetési megállapodás megkötése a 2015. évi költségvetést nem énĺti, ateljes megtérülés 3 év
a|attvárhatő.

fV. Jogszabályi környezet

A Budapest Józsefuáľosi onkormányzat vagyonárő| a vagyon felętti tulajdonosi jogok gyakoľlásáról
sző|ő 66120|2. (X|L 13.) számú önkormányzati rendelet, 16. $ c.) pontja értelmében a Képviselő-
testület a hatáskor gyakorlója, az onkormányzat javtra más tulajdonán ferľrálló terhekkel való
ľendelkezés, az engedményezés, a követelés állomány átruházás, a tartozźs átvtil|a|ás, a szeľződéses
jogutódlás j őváhagyásával kapcsolatos döntésęk esetén, ha az érték a 100 millió foľintot meghaladja.

A Felekjogviszonyára irányađő Polgári Törvénykönyvľől szóló l959. évi tV. tv. 376' $ (1) bekezdése
éľtelmében: ,,A felek megállapodhatnak, hogy a vevő a véte|árat megbatározott időpontokban, több
részletben ťlzetimeg, és a dolgot avéte|ár te|jes kiegyenlítése elott neki átadják (részletvétel).

(2) Azeladó íľásban kikotheti aze|á||ás, illetőleg arész|etťtzetési kedvezmény megvonásánakjogát
arra aZ esetľe, ha a vevő a részletet az esedékességkoľ nęm fizeti meg. Ezze| a jogáva| az e|ado a
ľészlet megfizetésének első izben va|ő elmulasztása esetében csak akkor élhet, ha a vevőt erľől
e|ozóIeg értesítette, és neki a teljesítésre megfelelő időt engedett.

(3) Ha az e|adő a szerződéstol elállt, a vevő köteles hasznźiati dijat ťlzetni, továbbá meg kell
térítenie aztakárt, amely a dolog ľende|tetésszeruhaszntl|atáva|járó éľtékcsökkenést meghaladja.''

Fentiek a|apján kéľem, hogy a Képviselo-testĺilet az előteľjesĺéssel kapcsolatos döntését meghozni
szíveskedien'

Hatáľozati iavaslat

. . . . év (..hó..nap) számú Képviselő{esttileti határozaÍ:

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy
1.) hozzájáru| allhoz,hogy az Aviceĺĺra InternationalCollege Kft. a Budapest YIII., orczy út 3-5.

szám a|atti, 3602913 hĺsz-ú ingatlanra kötött adásvételi szeľzodése a|apján fennálló (a



hatźrozathozatal idopontj ában f7f .0I7 .524,- Ft tőke, és 2.345,987,- Ft késedelmi kamat, cisszesen:

274.363.5I1,- Ft ĺisszegű) vételárhátralékát részlętekben teljesítse az alábbiak szeľint:
a.) a ľészletfizetés időtaľtama: 3 év,
b.) a kamat mér1éke: az adásvételi szerződésben foglalt 5,75 oÁ-os kamat,
c.) a részletfizętés ütemezése: három havonta, minden esedékes utolsó ĺapjáig, első ľészlet

esedékességę f0I5. október 3 1 '

d.) a kamat és a havi töľlesztő ľészletek méľtéke a futamido a|aÍtvźĺ|tozat|an,
e.) adós a rész|etfizetési megállapodást köteles a megállapodás aláíľását követo 5 napon belül

saját költségére kozjegyzoi okiratba foglalt egyoldalri kötelezettségvállaló nyilatkozattal
kiegészíteni. A részletfizetési megállapodás hatálybalépésének feltétele a közjegyzői okiľat
onkormány zat r észér e to r1énő átadása.

f.) a ľészletťlzetési megállapodás megkötésének a legvégső időpontja: 2015. május 31.
g.) amennyibenaz adós a két egymást követo részlet megfizetésével 30 napos késedelembe esik,

:ú;gy a teljes tartozás egyösszegben válík ęsędékessé. Az első elmaľadt ľészlet 15 napos

késedelme után felek kĺjtelesek egymással a hátralék ľendezéséról egyeztetni.

Fe|elos: Kisfalu Kft. ugyvezeto igazgatőja
Határido: a megállapodás a|áírását követően 3 év.

2.) felkéri a Kisfalu Kft-t az 1.) pontban foglalt taľtalmi elemeket magában foglaló megáIlapodás
me gkotéséľe, a közje gy zo i okiľat átvételére és me goľzéséľe.

Felelos: Kisfalu Kft' ügyvezetó igazgatőja
Hatáľidő: 2015. május 31.

A döntés végľehajtását végzó szervezeti egység: Kisfalu Kft'

Budapest, 2015. április 3.

Kovács Ottó
v agy ongazdálko dás i igazgatő

Töľvényességi ellenőľzes:
Danada-Rimán Edina

a|jegyzó

Melléklet: Kérelem
2015 ÁPR 0 3'
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Tisztelt Norłácrk| Ebonóra!

Hĺvatkozássa| a Budapest V|ll., oľczy út 3.5. szám a|atti ingatlan fenná|ló véteHr-hátľalék

renderéĺéw| kapcso|atos március 6..ai e|ektronükus tevelĹikre, sreľetném önt az a|ábbiakban

a ľésrlętfizetések 3 eves bontásáról táléko*atnĺ.

2015.03.05 3$ mi|lió Foľint befizewe

A véte|ár maradékát ĺtőke+kamat} az atábbi dátumok szerĺnt, egyeĺlő részletekben kerü|

ki.egryen|ítésre:

ĺt Í s F.ĺr !- ł.J ľ* ĺ. í

Ikt. dáturn: 7[11 ť.iĺ; 1 $^ HI:

iktatósrám: ĺy,€t /ĺj"}, / /ĺ.' luałT,
ĺJgyin1éző:

Mellékiet: ľĽj:

Ngĺáczki E|eonóľa
Bivízióvezető
Kisfalu Kft,

2S15.10.31-ig

2016.01.3l-ig

2016.04.3&ie

2016.07.31-is

2016,10.31-ie

2017.01.3l-ig

2017.04.3&ig

2017.07.31-ig

2017.X0.3l-is

2018.01.3l-ig

2CI18.03'05łg

furj

f4.5t7 .TÍ3 Forint + kamat

2ą.5fi.n3 Forint + kamat

74.5I7.T?3 Forĺnt + kamłt

24.577 .n 3 Forint + |ĺamat

2,4;517.7?ł Forint + kamat

74.517.773 Forlnt + kamat

24.517.773 Foľint + karnat

24.3L7.773 Forint + kamat

?.4,5L7 .773 Forint +' kamat

f4.5L7.773 Forint + kamat

24.517.773 Forint + kamat

IoB9 W,a,tc1rüí46 .
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Ávicennĺ Intęľnttionnl f;olloge
nrlagarfun - &gÉab Bilĺngľät tlĺgb Ec&ool

téiudim l{+; #.' .äcatdĺa$m Iłĺo: oň&ff 1799 .

Bármi|yen más kérdés fe|merÜl, á|lunk ľende|kezésre. Pozitĺv vá|asrukban b|zva.

Trsztelrttel, Budapest, 20t5. március 9.

Aľic'ennalnleľnstiofldBo|l€ge Kŕ'
1089-Sp.,Orczy ir3-5-

Ađógłm: 139354l+?4?
|í&H ĺt}4o5004.ł0013499đ0o(tffis

nľ. 
.ľĺina 

lĺo65elni Arash

Ĺigyvezető


