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A

Józsefvárosi onkormźrlyzat, valamint a Tilit Építóipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kozött 2oo1.
december 05. napján adásvételi szerzodés jött létre a Budapest VIII., 35686 hľsz-ú,természetben a Futó u.
25 . szám a|atti, 7 43 m, alapterületű telekingatlan vonatkozásában.

A

szerződés If. pontja szerint a Vevő és az Eladó megállapodtak abban, hogy amennyiben a Vevo nem
saját maga tenne eleget a beépítésikötelezettségének, hanem azingat|ant beépítésnélkül éĺékesítené,
ezt
csak úgy teheti meg, ha az (lj vevő azonos feltételekkel és jogkovetkezményekkel vál|alja a beépítést.

A Tilit

Kft. a Józsefvárosi onkormrányzat hozzájárulásával az ingat|ant továbbértékesítette a KEGA
INVEST Kft. ľészéref00f. ápri|is 5-én. Az adásvételi szerződés 4. pontja alapján a vevo, az e|adó és a
Józsefviárosi tnkoľmányzatkozöttlétrejött szerződés taľtalmát ismeri, tudomásul veszi.

A szerzodésben az ingatlan beépítésikotelezettségei az

.
.

a|ábbiak szerint lettek meghatáltozva:
hónapon
megszerzi
az építésiengedélý,
9
belül
jogeľore
emelkedésétól számított 2 éven belül megszerzi a használatbavételi
aZ építésiengedély
a birtokba adást követő

engedélý.

Az

o
o

onkormányzat az ingat|ant 200f. ápri|is 2f-én adta biľtokba, így a teljesítésihatáridok az a|ábbiak
szerint alakultak:

Az építésiengedély megszerzésének hatríridej e

f003 , január 2f . Az engedély 2003. december 4-én
jogeroľe,
nap
késedelemmel.
emelkedett
311
Ą használatbavételi engedé|y megszerzésének hatáĺideje 2005. december 4. Az engedély 2007.
szeptember 3-án emelkedett jogerőre, 638 nap késedelemmel.

A szerződés 10. bekezdése alapján, ha a Tilit Kft. az építésiengedély megszerzésére,illetve a beépítési
kotelezettségének határidore nem tesz eleget, a Vevő köteles az E|adónak a késedelembe esés
idotartamiának minden napjára, a véte|áĺ3}vo-nak 365-öd részénekmegfelelő összeget, azaz 16.488,- Ft
cisszegű kötbért fizetni.

A

Hivatal az építéSiengedély megszerzésébő| eredo késedelmi kotbértartozásra
talált olyan levelezést, amely bizonyítaná', hogy a KEGA INVEST Kft az elévüIési időn

Polgráľmesteri

vonatkozóan nem

belül, 2008. december 4-igfe|szólítást kapott volna arra vonatkozóan, hogy a kötbértaľtozást fizesse meg.

A fentiek

alapjrán a Budapest VI[., Futó u.25. szám alatti ingatlannal kapcsolatosan źV Önkormrányzatnak
összesen 9.975.542,- Ft összegű kcitbérkövetelése állt fenn, amely a hasznźt|atbavételi engedély
késedelmes megszerzésébol ered. A kötbértaľtozás megťlzetésérea KEGA INVEST Kft. tcibbször is
felszólításra kerĹilt, azonban a kötbér megfizetését visszautasította. Válaszukban a késedelem
felróhatóságának hiányára, a Polgármesteri Hivatal építéshatóságieljárásának indokolatlan elhúzódásiára,
valamint az építésiengedély megszerzésével összefliggő kötbér elévtilésérehivatkoztak.

Az

Önkormányzat keresetet nyíjtott be a KEGA INVEST Kft. ellen. A Fővárosi Bíróság előtt
4.P.f4.984l2010/11. ügyszámon született elsőfokú ítélet,amelyet a fOIf. május 3l-én |lozott másodfokú
ítélethagyott jóvá. A 4.W.f0.449lf0Ifĺ4. számti' ítéletébena Fovárosi ĺté|őtáb|a kötelezte a KEGA
INVEST Kft-t, hogy fizessen meg a Budapest Józsefvárosi onkormányzatnak6.f56.63O,- Ft tokét és ezen
összegnek 2009. október f0. napjátó| ak|fizetés napjáig jfuő, aPtk. 301. $ (t) bekezdés szerinti késedelmi
kamatát, amely f0 If . szeptember 30. napjáig f .429.3 48,- F t.

A Fővárosi

Ité|őtáh|aegyetértett a KEGA INVEST Kft-vel abban, hogy a használatbavételi engedély iránti
eljárás részben nem a KEGA INvEsT Kfrnek felróható okokból húzódott e|. Az építésiengedélyezési
eljárásban kiadott szakhatóságihozzájáru|áS nem felelt meg ajogszabályoknak és ennek alapjáu| szo|gá|ó
tények észlelésevezetett utóbb a használatbavételi eljáľásban az e|utasítást tartalmazó szak,hatósági
állásfoglalásához.Ezért a szakhatóságok megkeľesése, 200ó. augusztus 31. és a megismételt eljárásban tett
2007. május 16. megkeresés közötti időszakkal 258 nappal csökkentette akotbérťlzetésikotelezettséget.
Mindezek alapján 380 napra állapította meg a kötbérfizetési kötelezettséget, amely alapján a kotbér
összege 6.f56.630,- Ft.

20If. szeptember 5-én kelt levelével, Lánálr István, a KEGA INvEsT Kft ügyvezetoje egy kérelmet
jutatott el a Kisfalu Kft-hez, amelyben leírja, hogy fizetési kötelezettségének szeretne eleget tenni, de a
jelenlegi gazdasági helyzet nem teszi lehetóvé az összeg megfizetését.A tiársaság 20If. szeptember 30-ig
2.000.000,- Ft tokét tud megfizetni az onkormányzat részére.A fennmaľadó összeg tekintetében kéri a
késedelmi kamat megfizetésének elengedését,a maradék toke megfizetésére p,dig2012. december 31.
hatáľidót kémek. Az ügyvezető kéri az onkormányzat mé|táłnyosságát a kérelem elbírása tekintetében,
hogy a gazdasági ĺáľsaság továbbľa is fenn tudjon maradni és tevékenységetvégezní.

és Pénzügyi Bizottság az 1164/2012. (IX.26.) szám(lhatźtrozatával úgy dönt<itt:
hozzáiáru|. hogy a Fővárosi Ité|őtáb|a 4.Pf.f0.449lf0Ifl4. ügyszámrí perben a KEGA INvEsT

A Városgazdálkodási

1.

2.
3.

Kft.
Budapest VIII., Futó u, 25' szám a|afti, 35686 hĺsz-útelekľe kötbérfizetési kötelezettségeként
megítélt 6.265.630,- Ft-ot, valamint a kif,lzetésig fennálló késedelmi kamatot részletekben fizesse
meg aZ alábbiak szerint:
- f0I2. október 15-ig megťĺzet 2.000.000,- Ft.ot,
- f0I2. október 3l-igmegťĺzet 2.000.000,- Ft-ot,
- f)If. december 15-ig megfizetf.f65.630,- Ft-ot
- f0I2. december 3l-ig megfizeti akiťlzetésigszámított kamat 50 %o-át.
amennyiben a KEGA INVEST Kft fizetési kotelezettségeknek az 1.) pontban részletezettek szerint
eleget tesz,ligy az önkormĺányzat a késedelmi kamat 50 vo-nak megfizetésétoleltekint.
amennyiben a KEGA INvEsT Kft a fizetési kötelezettségeknek nem a meghatározott ütem szeľint
tesz eleget azollna| esedékessé válik a teljes összeg, az íté|etalapján a vé,grehajtási eljrárást meg kell
indítani.

A megállapodás a|áírásáĺa2)If. október

15-én került sor.

A befizetések az a|ábbiak szerint alakultak:

2012. október 15-én megfiZetett 2.000.000,- Ft-ot, késedelem 0 nap.

,I

f0I2. november7-én megfizetett

2.000.000,- Ft-ot, a késedelem nap,
2013. január 8-ián megfizetettf.265.630,- Ft-ot, a késedelem f4 nap,
f0I3. jarruátr 8-rán megfizette aZ l,3f5.ff4,- Ft kamatot, a késedelem 8 nap.

A

határozat végrehajtása érdekébena részletek megfizetésének esedékessége elott, illetve a befizetés
Kft ügyvezetójének figyelmét a haĺáľidőben t<irténő
teljesítésre.f0|3. január 3-án tájékoztattllk az Ügyvezeto urat arról, hogy a kamat teljes összegét, azaz
f.650.448,- Ft-ot kell megfizetnie a késedelmes teljesítés miatt.
napjrán is elektronikus levélben felhívtuk a Kega Invest

2013. január 8-án a Kega Invest Kft ügyvezetőjeLázár István kérelmet nýjtott be, amelyben kérte, hogy a
kamat tekintetében a néhá,ny napos csúszás ellenére maľadjon érvényben az eredeti megállapodás.
Indoklásként előadta, hogy önhibáján kívül álló okok miatt nem tudta hatiáridőre teljesíteni a
megállapodást, mivel a társaságukhoznemérkezeÍtmegf}If' december 10-ig egy kifizetés, amely fedezte

volna a tész|etés a kamat <ĺsszegét.

A

Budapest Józsefvárosi onkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szó|ó 66lf012. (x[. 13.) önkormányzati rendelet 17. $ (1) c) pontja szerint: ,Ą Képviselő-testĹilet
Vĺárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága a tulajdonosi joggyakor|ő ... az Önkormányzat javfua más
tulajdonán fennálló terhekkel való ľendelkezés esetében, ha onkormányzatra vonatkozó anyagi hatása
nincs vagy az onkormányzatÍavonatkozó anyagi hatása 1O0 millió forintot nem haladja meg.''
A Vagyonľendelet 2f. g (I) b) pontja a|apján az onkormányzat követeléséro| való részben vagy egészben
tcirténo _ lemondásra és a koltségvetésiszervet megillető követelésľol való lemondáshoz való előzetes
hozzái1álru|ásra 20 millió Ft egyedi értékhatáľiga Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság jogosult.

A f2.

$ (2) bekezdése alapján: *Lz (I) bekezdésben meghatźrozott módon töľténo követelésrol való
lemondás akkor lehetséges, ha
a) a vagyonügylet városgazdálkodási, szociális, intézménygazdálkodási kcizcélokat szolgál, vagy
b) önkormányzati támogatási feladatokat szolgál (ideértve a szociális, gyermekvédelmi okokból töľténo
követelés elengedést is).

A

Városgazdrálkodási és Pénzügyi Bizottság II64/20IL. (IX.f6.) számú határozata a|apján, csak akkor
tekinthettink el a késedelmi kamat 50 vo-nakmegfizetésétől, amennyiben a hatĺáridóknek a Kega Invest Kft
eleget tett volna. A Kega Invest Kft a teljesítések esetében a hatáľidőket nem taľtotta be. A fennmaradó
I3ż5.f24,- Ft behajtása a végrehajtálsi k<iltségek megfizetése anyagi terhet ró az onkormányzaÍra, és a
behajtás idópontja és kimenetele az onkormányzat által nem befolyásolható és nem kiszámítható. Előzoek
a|apján, azonban nem javasoljuk a fennmaľadó |.3f5.2f4,- Ft cisszegű kamat teljes elengedésétKega
Invest Kft-nek a Sorozatos több napos késedelmes teljesítések miatt. Javasoljuk a kamat 50 vo-nak, azaz
66f.6I2,- Ft elengedését, amennyiben az adós a fennmaradó 662.6If,- Ft összegtĺ kamatot, a határozat
kézhezvéte|éto|számított 8 napon belül egy cisszegben megfizeti.

Fentiek a|apján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a kérelemmel kapcsolatos döntését meghozni
szíveskedjen.

HATÁRoZATI .IAVASLAT
.......ĺ2013. (I. 28.) számr'i Városgazdálkodási és Pénzügyi bÍzottsági határozatz

A Városgazdálkodási

1.

és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy
nem jfuu|hozzá. hogy a KEGA INVEST Kft. Budapest VIII., Futó u. f5' szám a|atti,35686 hrsz-ú
telekĺe kotbérfizetésikötelezettségeként megítélt6.265.630,- Ft kifizetéséigfennálló késedelmi kamat
50 %o-nak, azaz l.3f5.2f4,-Ft teljes osszegű elengedéséhez.

2.
3.

hozzáiátru| az 1. pont szerinti késedelmi kamat 50 vo-ának, azaz 66f.6lf'- Ft elengedéséhez abban az
esetben, ha a KEGA INVEST Kft a fennmaradó 50 7o kamatot, azaz 662.612,- Ft-ot a hatfuozatről
szóló értesítéskézhezvételétolszámított 8 napon belül egy osszegben megfizeti.
amennyiben a KEGA INVEST Kft a fizetési kötelezettségének a 2. pontban rész|etezettek szerint nem
tesz eleget, az íté|etalapján avégrehajtási eljĺárást meg kel| indítani.

Felelos:

Határidő:
A

A

Kisfalu Kft. ügyvezeto igazgatőja

2013. február 4.
döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kisfalu Kft.

lakosság széles koľétérinto döntések esetén javaslata akozzététe|módjára
nem indokolt
hiľdetotáblán
honlapon

Budapest, 2013. jaruár 2I.
Tisztelettel:

Kovács ottó

ügyvezeto igazgató
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