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MG ÉpítészKÍt
IgazságiĘý Ĺpítśsz szakéttő txszság

Dĺ Mfukus Gábor

ÍgłzsägjĘý szak&rői véleĺnény

3. szÁIvIÚ KÖTET

Tátgy:

Budapest Főváĺos VIII. keťrilet JőzseÍvfuosi onkorľnányzat
kérelmezőnek

köz1egyző előtti nempercs eljátása

Ingatlanok piao foĺgalmi étéknek megáJlapítása

f 075' januáĺ 6.

Dľ. Máĺku s Gá b or
igezságiigyi é'p1tész szakéttó
cJn: H.tl25 8udrPcrt. Sunrs G{bô. üt 42l^
tcl.| +3ó (30) Ź{8 62lo. ĺür +3ó (l) 2oo 3{5o

łÉú8tryi Eh.í6i'árđđülđclr ćPúl.6?đ|.Eą
ą{l.úżtĄ +&&E.ü!o'6g4 +ítż.r' bruhrdl.
bątĺĺ+lctoĺĺľołĺĺ' +í!łsrzd6{s' Ełűr'Eááaš
tft8€aEĄ hgld'Aerłb€tć.. .PübhÉEđiIq
l..ilď'&'ł EđÉóÚi nć9ię!trłt o.Út ĺou íd'} g:äti 64 ó4

I(észtilt 4 példányban

Budapest, 2075. iam.uáł 6.

Megbízó:
Dt. PaÍti T affIź,s köziegyző
H-1,IŁzBudapesq Maĺos l. 23. I. en/ 7.

Irvélcím: H-7537 Budapesq Pf,.: 426.
Tel: 06 (1) 212-6835, fax: 06 (1) 488-0464
Ema'} ptlĺ@ptki.hu

IJ gyszátm 17064 /,ij / 894 / 2014 / 6.
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M G Epitész Kf t
IgazsĘtigyi épĹtész szakértő
Gdzdasági táĺsaság
Nyilvántaĺtási szám: 010499
H-1125 Budapest
Szaĺvas Gáboĺ it 42'a

Fax: (36-1) 200 3450
emaiL madosgabol@ngęitesahu
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Címlap

Tanalonl1egyzék

Előzmények, kiinduió adatok

Tényállás

Szak&tőĺfeLadat

Helyszíni szemle

Sza}ĺrélemeny 7<lzlakítzsa, k&dések megvá|zszolása

Yezetői összefoglaló

1. oldal

3. olđal

4. oldal

4. olđal

8. oldal

9. oldal

9. olđai

25. oLdal
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III. Előzménn kíinduló adatok

Dr. PaÍ.ti Tarĺnsközjegyző a17064/U/s94/2074ĺ5. sz, végzésevď Budapest Fővfuos VIIL
keľĹjlet Józsefr'áľos Önkoľnányz,at kételtnezőnek koĄegyf-ő előtti Ęazsásl'ąyl szakéĺ:tő
kfu endeléséĺe iĺányuló nempeÍes ďjfuäsź.ůlaĺ Ęazsäg!Ęý szakénőként ĺendelt kĹ

Á szakvéIemény 2/7, sz. kötetét 201'4, 04' 12-i dátummal elkészítettem' A2I' sz. kötet az
iites, beépítetlen telekingatianok foĺgďmi éľtékelé sét tsÍt^|firuzza

Á szakvélemény 2/2. sz. kcitetét 201'4, 05,26-i đátummalelkésátettem' Á kötet a beépített

ĘatJano k foryalmi éľtékelését tartalmzzza

Dr. Paĺti Tamźsközjegyző a 17064/U/894/2074/6. sz, vęzesével Budapest Fővátos VIII.
kertilet Jőzsefvźtos tnkormányfat, ffiin7t kérelmező képviseletében dt. Kocsis Máté
polgáľnesteľ keĺelméte kisĄegyző előtti nempeĺes eliáľásában ismételten ĺgazságýgý
szakénőkant tendelt ki. Á korábban elkésziiltĘazságpgý szak&tőivéIeményben a Tömő u.
76' szám (lĺsz. 3()259) alata ngatdaľ. tnkotmányzat trrlajđonźhaĺ Iévő albétleteinek
foĺgalmi éľtéke - tekintettel aw,hogy azo7<ba felm&és cďiábőI nem sikerriLlt beiutni - neÍľt
egyedi vlzsgáIat d"pjary hanem mintavétel és bizonyos koľekciók ůapiźn keľti{tek
meghatátozága Az Önkormanyzat sfempontjából fontos, bogy az ľlgaldaĺ. önkoĺrnányzati
albérleteinek pontos éľÉke egyedi vizsgálaton alapl:Iő éľtéketés után keniljenek
męhatźtozásta, ezért keľtiłt sot af ismételt szakéĺĺ:ői kkendeléste.

tv. TényáIlás

Budapest Jőzsetvfuosi onkomlźnyzat 2001. evben Coťvin-Sryorty Proiekt néveĺq aPtätet
lultca _ Szigony utca _ Tömő utca _ Ba|assa utca _ Apáthy :urtca _ SzĘony utca _ Üllői lít _
Kisfaludy utca által hatfuoLt teriilet rehabilitáđós vfuosfejlesaési eszközöklkel toftenő
męúiítást tôzte ki céIul. Ehhez kapcsolóđóan az onkoĺĺlányzat a Rev8 Zft. tészére vételi
jogot engedetĺ

Á váĺosfeilesztés további lépéseként 20o2 oktőberében az onkormźnyzat befektetői
píJyźaatott íĺtl,n a Cofvin Sétány Pĺogtam (a továbbialĺban: Pľogtam) megvaLősitźtsźta' A
Pĺogtam megva'|ősítźsát szerződéses keľetĺendszer szabőlyozza, melynek első
dokumentuma az onkoĺmźnyzaą a Rév8 Jőzsefvásosi Rehabilitációs és Városfejlesztési
Z* és a ,,Co.ťĺrin,, Isgaiarlfejlesztési és Váĺostehabilitációs Részvényľátsaság (a
továbbiakban: Befektető) között 2003. július 244n kotött Ketetszerződést.

Á Keretszetződés céIja a Kĺizprogľam és Befektetői Ptogrem segítségével a fęnti váĺos-
rehabilitáció megvďósítása. ,{ Kereszenődés 3. szäm6 mellékletét képezik a|<la]z|<u]ásru

keÍiilő befektetéď tedi'lethez tattoző ingatlanok Á Ketetszenődés tattaLmazza a Ptogtam
titenrezését, a Befektető arlajdonszenéséą amely szerint a 3' szźtmí melléklet szednt
ingatlanok vonatkozásźtbarl a Befektető véte\fuat frzet az Önkorelányzat tészére' a véteLát
ö s s zege 20ľ.3 -201'3' éĘ keĺĹĺLlt meghatatozásĺz,

Á Progĺam megvatősitźlsz 2003, évben megkezdődött.
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2OO9, mĄus hónapban u5n''"l.ko' a Budapesii fundőr főlĺapitĺ^rág.c-azdasáryédgLoi
Fĺ3asnäIya kĺilonoíen jeleňtős vag}Đni kimoksr.lzn hiítlen lĺęzęlés bűruenenekgranúja miatt.

feljelentés 
"I,r4ź^ 

biintetőeljáĺsát nđttott ismeretlen tetiesek ellen, a város-tehabl]ltáciőra
i"á"yuló keretszrruÁđés é' ,, anna]c ,J^gi^ 2008-ĺ8 megkötott lngatlan adásvételi

sznrzÄđéseklĺei.összeftiggésben. A bijntetőehjáps során beszerzeĺt ryaaĺ'ágígy szakercőí. .

vé|emény lenyege szeĺnt az tnkoĺmányzat ahtal 7003. és 2008. decembete kcizött

; éĺ.t.ekesített. téleĹingat]anok piaci éttéke.: jóvď meghiladja a Fg|e$. között léttejött. '

.I{eĺeszeĺződésben - évek szednt điffeĺenciá]nzn _ meghatatozott. átat:.'''..: , '''.'
Fentie'kre tekiryeuel a Képviselő-testirlet 

^ 
171,/2012. 0/. 17:):számihztą:ozatÍ,ban,iigy

döntötq hogya fol1amatban levő btinteŕeljárást - mivel azaszevśdes jrendszeréből.folý ..

önkotmányzati kotelezettséget különosen a telekéľtékesítés tďjesítését'akadáIy.ozza_ vis. ..

maiorĽ rnegalapozó heýetnek tekinti valamint d llatÁrczat 2. ponqában fe|hataJaazta a'

pglgánnesterc,:hogy szakércőlürel folyamatosan elemezresse a helyzetet.la.bünt."c:ęEry
ulat.'lĺ'ĺ"ak függvényében; és amennýben a biintetőe\fuás sgrán a jogzabálý feltételek'

fennál]ĺrak apo\gánjog Ęény érvényesítéséte, tegye meg a szükséges ińtézkedésekęt. .. .

A döntest követően a Befekető L<ez.đeméĺyene a.kiala]nrlt egyeaetését' felhfi'ta a figvelmét

a sznruődéses ĺendszeńől fa]śadó önkormáqzati kötelezettségeiľe és aznkteIjesítésére.

Mtindezek ú^plí^ a'Ôoko'*lnyzat a Befeketővel tárgplásokat i<ezdett folymmL me\ię[

ielenleg is fo\'nali,

2Oi3'. évben a Képviselő-tesđrlet a fobamatban Iévő btintetőeljárásra .tekintettei .a

267 iz0t3.0{I. 17.) számuhatfuozatában az a7álbbialĺ szerint döntötr:

,,'Ą Képviselótestiilet úg1, döntött, hogy fe|haa|mazza a polg5áfiqesteľt'_ hory -a BRFK
romryciós és Gazdaságís.űÍ,azÉs elleni FőosnÁJyGazÄas.áýédelrni 0I) osŹíbłáń 0.1000.
:eĺs;+ĺżoog. bti számďánfolyamątbaatévőbűnĘfren azonkarmźnyzat"mintséľrcn jogr

"śznméIyĘ<epviseletében séĺtemi ĺrdíwányc és észrevéteh terje5szen elő.". .

'A Képłiselő-testĹilet dč,ntése végrchĄttsra keriih, Pgyanak1rcr a biiĺrctőďj'fofo jeleni' eg;is

folyamatban vĄ és valószínrísíthet ően a kö?śhjövőben nem lreriil LezÄrusra.

Azelőńelĺben ismertetettek szerint a Coľvin Sétany Pĺogram szerinti ĺngatian eĺtékesítések

201,3, decembet 3ĺ-Ę rcľjednek, Łľ ą Progĺam lénpgileg 2071 évben megs.aínmek
:tekinĺhető.. A megsztfié' ĺ"áoýb" rĺaaa szsvśdés.9s konsmírcíő és afenti köriilrneryak
ismereŕben o fukor-á-yffi javasolta a szsĺződéses rendszer közos rnege5rcz&sel

órcéĺő megszrinetését.

E koncepció lényege, hogy a Befelaed, a számátĺ még gazdasági etdekeiĺe tekintettel

elengeđhetetlentil sztikséges építkezések megvaJősítása etđekében a... 
. 
jelenlegi

anl<őrnin,vaą illetőleg ,Đéb 
_ 
(fővárosi, illewe magan) tulajdonban áJkő rclkek

rulaj doni ogát nem adásv éte\ hanem cs eres zeruś dés kerc#ben sznĺez-ĺé meg.
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Á l.o,,..pció megwaiósfthatósaganak ů^ps^ azIeheąho5ra Befekrcĺő aProjek teriilętén

tendelkezik olyan íngatlantulajdonnal, amely píaci éľtékéĺe, valamint fekvéséte és az

ül.om''''1"z"t a,eüĺígyeumbe.veend ő egyéb.szempontolĺz tekinteĺel allęlmasnak ďnik a

csetéie. ..: 
:

ĺ.'r
I

I

t.

I

Ir'rrl
I;-. .. ..

,j ::. r,.

''''..ĺ-
I't.'I

..I:''.,...,'
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I. : .; .l'

:t
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''
..ť'menn],iben a'jĺét fé] ebben nem állapocfü mę, i]iecve.amennyiberr z CorclnZr..'íiJy7L .

:'.igéq,eii ingaťLaaolĺ neĺn lierüineL a.n:lajđonába, abbąn az esetben a Feielĺ liözott e]húzőđ'ő,
.o u, (jnkotrriányzat számáia alĺĺai ĺnllh đos vag''onvésżtésĺ okozó ;ogi'iu ďairu]irat- iri'
amelvnek eliĺeriiléśe vélhetően minđhet tét iiáeti és. jogi.éľđeke. '.

h szenődéses rendszer esedeges közos megegpzessel törtenő feiszámolása ugyanalĺiroľ .

.nem lei.eptené 2 sz,őb.n io$.ĺehabiiitálandó teĺtlier:elhan.yagolását. -łyz onto1qányzatnak
továbbta.is célja és f.eladata a.v'átostehabiltaciő, ennek megĺralősitĘát1 Péd€ ' .tg1łe|emĺnel

a terijlet irárrt mutadsozó befekdetői:.érdeklődesre _ lađvezőek a' kilfuások k sznrzőđes€S :.. 
rendszer..lĺo,zös megegyezÉsset ńnénő megsziintetesével lehetőség ny'flik.mindi.az eĺedeđ

befekŕetéśí teľtĺeteř Tát"ĺ, .míĺrđ peđig .ó"ĺutl ínga-tlánok páIytľĺat útjan. ńeryalósuló ;

éľtékesíté séte, azaż a váĺosĺehabilitáció folytatására. '. 
' . .'

:

] Ebben 4' korben ktilön is kiernelendő, hory a cserével ŕr1rn" és, jelenIeg 
''b{elĺcetői

n:lajdonban ál1ó ingądanolt i,ĺnt a kieĺ4elt korľoiľľlľ'zĺ;Ít úmogaúst éIvező B.jonikai.

Innovációs Kcizpont Nonprofit lKfĺ az onkomláĺlyzat felé vásÁr1á51szándékot jelzett..

APávnźnyPéteľ KatoJĄľ Egptem és a Seĺnrnelweis Egptem 5 éwel eze|őĺt közösen
indítota d'hazín:kban_ Eurcpfian elsőként - a molekuláris bionikai alapképzést és az erre

épiilő lĺét mesterképzésĺ Az lĹt képznĺt bionilĺ:s mém<jkö'k egyszrrre ręnđellĺezrrek a

biotógĺa (genetika és idegtudo^á"y) és az elektronikai (elméleti villamosságtan és modetn

,,a,,íta,ě,hnika) ,,^knűiabpismeĺetekke1' innen a név: Bioníka Eze}ľe a szakembetekľe

is éptil a 2OI5. elejéĺe elinduló, Bionikai Innovációs Központ és Paĺt 2me1y a két egyetem

áL.riI aLzpítot Bionikai Innovációs l{özpont Nonpĺofit l(ft. szercezésében jön létte.
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