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Előterjesztő: dľ. Kocsis Máté polgármester
A képviselő.testiileti iilés időpontj a: 20|3 . október

1

. sz. napirend

6.

Táľgy: Javaslat a Puskás Stadion beruházás kapcsán ĺngatlanok tulajdonjogának
átraházására

A

napiľendet gyíItJzźĺI.iilésen kell taĺgyalni, a döntés elfogadásáůloz egyszenĺ/4inĺj'sfufi

szav azattőbb ség szĹikséges.
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Város gazdálkodási és Pénzü gyi Bizottság vélernényezi
Humánszolgáltatásĺ Bĺzottság vélernényezi
Hataľozati javaslat a bizottsáe számara:

I.

Tĺsztelt Képviselő.testiĺlet!

Előzmény

YighLász|ó,

a Puskás Stadion rekonstľukcíőjáért felelős kormanybiztos

f0|2. novemberében

keresett meg azza| a keréssel, hogy a beľuhazás kapcsán felmerĹilő, a Józsefuiáros területén
található egyes telkeket is érintő szakértői egłeztetéselren veglen részt az onkormónyzat.
Tekintettel arra, hogy a volt Novfü Piac teriiletén tervezik a Puskás Stadionhoz kapcsolódó
Nemzeti olimpiai Kĺizpont (továbbiakban: BeruhĺŁás) parkolóhazának megvalósítását,
szfüségessé vźit az önkormźnyzati fulajdonban |évó 3284914 és a 3295|15 helyĺajzi szálmu
telkek tulajdonviszonyźnak rendezése is. A tulajdonviszony rendezésével kapcsolatban
felmeľült a hosszútávúfiildhasználati jog a|apítása' valamint az lngatlaĺok tulajdonjogĺínak
źltađásais a Magyaľ Allam részére.

A budapesti Istvĺínmező rehabilitációs programjaľól, kiemelten a Budapesti olimpiai Központ
integrált rekonstľukciójáľól sző|ő 2012. évi LXXV. törvény (a továbbiakban Törvény) hatáůya
az 1. $ értelmébenezen ingatlanokľa is kiterjed.
A Törvény 5.$-a alapjtĺn ,,A'beruhtz;źs érdekében települési önkoľmiínyzat a tulajdonában
lévő önkormźlnyzati vagyon tulajdonjogźĺ az állam javfua veľsenyeztetés mellőzésével
áúrvht.u'hatja, vagy a tulajdonjog ingyenes átľuhazásiáľa vonatkoző megá|lapodást kĺithet.''
Ezen jogszabźiy 6.$ alapjĺín beruhźnás tekintetébeĺaz ęíttetői feladatokat a Nemzeti
',a
Sportközpontok látja
Éí:łi{Ł.:.j.ł ĺ
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II.

A beterjesztés ĺndokolása

A Beruhĺízás megvalósulása közerdek

és közcél, ennek elősegítése a kerĹileti tulajđonútelkek

állami tulajdonba adása.

ilI.

Tényállás

2o|3. október 1l-én érkezett levelében a Nemzeti Sportközpontok megbizott ťoigazgatőja a
Beľuhazás előkészítésęérdekébenmegktildte a tulajdonjog ingyenes átľuhazásźravoĺatkoző
szerződés tervezetét, mely jelen előterjesztés 1. sz. melléklete.

Iv. Diintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése
A Puskás Ferenc Stadion rekonstrukciójrának eľdekébena

Józsefuiíľosi onkormányzat

átađja a Törvény hatźiya a|átartoző 32849/4 és a3295|15

ingyenes tulajdonjog áľuházással
he|yrajzi szárrrutelkeket a Magyar Allam részere. A Dózsa György ttrészétkć:pezo32849/4
hĺsz.-útelek mérete 1085m2, kłnw szerinti bruttó értékea200I. évi adatok alapjĺĺn559.279 e
Ft. A szintén aDőzsa György it részétkepezo 3295115 hĺsz.-útelek merete 3870 m,, lu)nyv
szerinti bruttó értékea2001. évi adatok alapjan394.395 eFt.

v.

A diintés célja' pénzĺiryihatása

A

Beruhĺĺzás célja közérdek, ezffi. javasoLt az ingyenes tulajdonjog źltnftazás. F'zzel az
önkoľmrínyzati vagyon csokken.

vI.

Jogszabályikłirnyezetismeľtetése

A Kepviselő-testĺilet döntésę az Alaptorvény 38. cikk (3) bekezdésén;A nemzeti vagyonľól
sző|ő 2O|1. CXCVI tv 11. $ (13), a 13. $ (3) és a 14.$ (1) bekezdésein, továbbá a budapesti
Istvánmező rehabilitációs pľogramjáľól, kiemelten a Budapesti Climpiai Központ integrált
rekonstrukciójaról sző|ő 2O1r2. évi LXXV. törvény 5.$-an, valamint a Budapest Józsefurírosi
onkormanyzat vagyontról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásĺíľól szóló 6612012.
(xII. 1 3.) önkoľmanyzati rendelet

1

6.

$-án alapul.

Kérem az a|źbbíhatźrozati j avaslat elfo gadását.

Határozatĺ javaslat

A Kepviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1.

a Budapesti olimpiai Központ integrált rekonstrukciójĺínak megvalósítása erdekében
az önkoľmĺányzat fulajdonában lévő és a budapesti Istviánmező rehabilitációs
pľogľamjaról, kiemelten a Budapesti olimpiai Központ integrált rękonstľukciőjárő|
sző|ő 2Ot2. évi LXXV. töľvény hatźiya aIátartoző 32849/4 heIyrĄzi szźmítelek 1/1
tulajdoni hźnyadát, valamint a 32951/5 heIyrajzi szźrĺítelek 201513870 tulajdoni
hźnyadát a törvény 5.$-a alapjián, ingyenes tulajdonjog ź.ŕnftźľzásjogcímén átadja a
Magyar Áltam részere, figyelemmel arra, hogy a Magyar Allam a törvény alapján
telętilésfejlesztési feladatokat vesz át az adott ingatlanok tekintetében.
Felelős : polgĺĺľmesteľ
Hatĺíridő: 201.3. októbeľ 16.

2.

a

tulajdonjog átnlházźsrőI a Magyar Áilam képviseletébeneljáľó Nemzeti
Spoľtközpontokkal szerzőđéstköt, és felkéľia polgármestert az 1. pontban
meghatźrozotttaľtalmúszerzódésaláitására.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 20|3. október

1

6.

A diintés végľehajtásńtvégző szervezeti erység: Váľosfejlesztési és FőépítésziÜryosztály
Budapest, 2013. október 14.

ŇďĺsM:áűé
Törvényességi ellenoľzés:
Riman Edina
jegyzó
nevében és megbízásából
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dľ. MészaľErika

a|jegyző

?,,13
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[j.

1.sz. melléklet

SZERZODES

INGATLANoK INGYENES TULAJDONBA ĺ'nÁsÁnól
amely léhejött
egyfelől:

Budapest Főváľos VIII. keľĺiletJózsefváľos Onkoľmányzata (székÍrely:1082 Budapest,
Baľoss u. 63.67.; tĺirzskönyvi azonosíto szźmla ( PIR ): 7357|5 statisztikai számjele:
157357|5-84I|-32I-0|, adőszźml: |5735715.2.42; magyat honosságú, helý önkormĺĺnyzat
jogállású, jogi személy) képviseli: Dľ. Kocsis Máté polgáľmester' magyar állampolgĺár, mint
őúaďő kęviselője, továbbiakban: Atadó,
másfelől:

a Nemzeti Spoľtközpontok (székÍrely: 1146 Budapest, Istvĺĺnmezei ÍÍ3-5.; törzskönyvi
azonosító szźtĺĺa( PIR. \: 598|52, statisztikai sziímjele: 15598158-9311-3|2-0|, adószám:
15598158-2-42, magyaľ honossźryű, kozponti költségvetési szerv jogállású' jogi személy)
kęviseli: Vígh László mb. Főigazgatő, magyaÍ ráĺlampolgĺír,mint a Magyar Allam
kęviseletében eljĺĺró átvevő kęviselője,

a továbbiakban:

Atvevő

Átaĺĺés Átvevő

a továbbiakban együtt: Felek _ között
alábbi fęltételek szerint.

-

az a|u|irott helyen és időben az

Preambulum

Az źilaÍfivagyonľól sző|ő

2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban Vtv.) 3. $ (1) bekezdése

a|apjźn az állami vagyon felett a Magyaľ Allamot megillető tulajdonosi jogok és
kötelezettségek összességét _ ha a törvény eltérően nem renđelkezik_ az źi|aĺĺlivagyon
feliigyeletéért felelős miniszteľ gyakorolja, aki e fe|aďatát aMagyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zźrtkoruen Mfüödő Részvénýaľsaság(továbbiakban: MNV Zrt.),tltjarL|áltja eI. Az MNV Zľt.
és az Atvevő között 2009. 11.09- én 52T-31586 szĺĺmonvagyonkęze|ói szeruođésjöttlétľe,
.. számú hatfuozata
amely szetződés és az MNV Zrt. Yezéngazgatőjának
napjan kelt előzetes
alapjan kiađott,az MNV. zrt. Budapesten,
hozzźĄźlralźlsttaľtalmazó nýlatkozata alapjtn Atvevő jogosult ana, hogy a nemzetgazdasági
szempontból kiemelt beruhazássá nýlvanított Istvánmező rehabilitációs projehhez
kapcsolódó tervezési munkák előkészítéseerdekében a Magyar Áĺam javźra ingyenesen
,kivett
kÓzterület, miivelési
me1szetezze a Budapest VIil. 32849ĺ4 hrsz.ú Keręesi út,
ágban nýlvántaľtott 1085 m2 terülehĺ, valamint a Budapest vlil. 3295115 hrsz.ú Dőzsa
György ítt ,kivett közterijlet,mtĺvelési ágban nýlvantaľtott 3870 m2 terülehĺ ingatlan a jelen
megállapodźs ]. sz. mellék|etétkepezó vźt|tozźsivźmajzon vonalakkal kiemelt 2015ĺ3870-ed
résztulajdon hĺányadát (továbbiakban: lngatlanok), valamint, arÍa, hogy a Magyar Áttam
nevében a jelen ingatlan ingyenes tulajdonba adásĺĺról sző|ő szęrződést (a továbbiakban:
szeľződés) megkösse.

20t3.

...

1./ Jelen szerződés tárgya ,az Ataďő tulajdonában álló alábbi Ingatlanok fulajdonjogrának
ingyenes éúadźsaaMagyar Allam részere:

Az

ingatlan
címe
Budapest
VIII.
Kerepesi út
Budapest

VIII.
Dőzsa

Helyľajzi Mĺĺvelési
szám

32849/4

329sýs

Gvöľsvút

ág

Kivett
kozteľület

Kivett
közterület

Telek
teľület

Magyaľ
AIlam

Tulajdonos

TulajdonÍ
hányad

tulajdonába
keľülő
tulajdon
hánvad

1085

Budapest
Józsefuríros
onkoľmiínvzata

t/1

ý|

3870

Budapest
Józsefuaľos
onkoľmĺányzata

111

2015/3870

(-t)

A Felek kijelentik,
testtiletének

hogy az 1./ pontban megielölt lngatlanokat az Atadő Képviselőszĺimúhatfuozata alapjźn a Magyar Allam fulajdonába adta azza| a
szandékkal, hogy az Ingatlanok a nemzetgazdaság1 szernpontból kiemelt beruhazássá
nýlvĺĺnítottIstvónmező rehabilitációs projekthez kapcsolódó teľvezésimunkfü előkészítése
érdekébenaz Atvevó vagyonkezelésébe kerüljenek.

2.l

g.l Ataaĺ a jelen szeľződés a|áirńsával feltétlen és vĺsszavonhatatlan Liozzájá.ľlu|ását adja
ahhoz, hogy az I.l pontban megjelölt Ingatlanok tekintetében az ingatlannyilvántaľtásban:

3la a 3284914 hrsz alatti ĺngatlanról Átaoĺ ttl tiányad tulajdonjoga tłirlésrekeľíiljön,
ezze| egyidejűleg a Maryaľ Allam |l| hányad tulajdo-njoga bejegyzésľekeľiiljtin
ingyenes tulajdonba adás jogcíménazza|, hogy a Magyar Allamot megillető tulajdonosi
jogok és kötelezettségek összességét az źi|ani vagyonľól sző|ő 2007. évi CVI. törvény 3. $.
(1) bekezdés alapjan az źilari vagyon felĘyeletéértfelelős miniszter gyakorolja az MNV
Zrt.tltjaÍL.

3lb a 32g51t5 hľsz alatti ĺngatlan Átaao és a Magyaľ Áilam kiizös tulajdonába keľül,
akként, hogy az ingatlan 1855/3870 hányada változat|anul Átadó tulajdonában marad,
míg Atadó 201513870 hányada tulajdonjoga tiiľlésľekeľüljłin, és ezzel egýdejiileg a
Magyaľ Allam tulajdonjoga 201513870 hányadra bejegyzésre keľĺiljtinĺngyenes
tulajdonba adás jogcíménazza|, hogy a Magyar Allamot megillető fulajdonosí jogok és
kötelezettségek összességét az át||aĺri vagyonľól szó|ő 2007. évi CVI. törvény 3. $. (1)
bekezdés alapjan az źt||ami vagyon felĺigyeletééľtfelelős miniszter gyakoľolja az MNV Zľt.
iĄáľ'.
4./ Felek egyĹittesen kérik a Budapesti 1. számú Földhivatalt, hogy a 3./ pontban foglaltak
szerint az ott meghatźtozott Ingatlanok esetében az ĺtaad fulajdonjogĺínaktörlésével
egyidejiileg a Magyar Allam fulajdonjogát ingyenes tulajdonba adás jogcíméĺjegyezzebe az
ingatlan-nýlvantaľtásba azzal, hogy a Magyar Allamot megillető tulajdonosi jogok és
kötęlezettségek összességét az źi|aĺnivagyonľól sző|ő 2007. évi CVI. törvény 3. $. (1)
bekezdés a|apjźn az áIIamí vagyon felügyeletééľtfelelős miniszter gyakorolja az MNV Zrt.
útján.

5.l Az ingatlan-nýlvántaľtási eljarás igazgatási szo|gźitatźlsi díja összesen 2x6.600,- forint. A
díj megfizetésének kötelezettsége az Afuevőt terheli a Felek megállapodása és az MNV Zrt.
egyetértése alapján.

e.l ĺtadő kijelenti, hogy a 32849t4 hrsz Ingatlffi Pď-, teheľ-, és igénymentes, azon harmadik
személynek nincs olyan joga, vagy követelése, amely a Magyar Allam tehermentes
fulajdonszerzését, a tulajdonjogból eľedő bármely jogosultságát kizźrná, korlátozĺál, vagy
akadáIyozná'.

Atadó kijelenti, továbbá hogy a 329sLt5 hrsz Ingatlanra IIV3 sorszám alatt az ELMU
Hźiőzati Kft ( 1132 Budapest, XIII. ker. Váci tlt 72-74 ) javźra 22 m2 nagysági terĹiletre
(VMB.189120|2.) bejegyzett vezetékjogon feltil az ingat|aĺ jelen megállapodassal érintett
201513870 ľésztulajdoni hányada peľ-, teher-, és igénymentes' azon harmadik személynek
nincs olyan joga, vagy követelése, amely a Magyar Allam tehermentes tulajdonszerzését, a
akadźiyozná.
tulajdonjogból eľedő bĺíľmelyjogosultságát kjzźrĺá,kor|źúoznźt,vdEY

l,l

ĺtadő kijelenti, hory magyar honosságú, önálló helý önkormányzat és Magyarország
jogszabá|yaialapjánnemá1lingatlaneliđegenítésikorIátozásalatt.

8./ Átvevő kijelenti és szavatolj a, magyar honosságú, központi költségvetési szerv, továbbá,
hogy a Magyaľ Áltam nevében a Vtv. 17. $ (1) bekezdés e) pontja és 27. $ (1) bekezdése,

valamint az á||aĺrli vagyonnal valő gazdáIkođásľól szó|ő 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Vtvhr.) 2. $ (1) bekezdése a|apjan eljrárni jogosult jogi személy, és a jelen
szerződés megfuötéséhez rendelkezik valamenný szükséges felhatalmazássa| és engedéllyel.

9.l Awevo kijelenti, hogy Magyaľorszg1 jogszabá|yai

alapjan ingatlan szerzésíkorlátozas

alatt nern áll, a tulajdonjogot a Magyar Allam javára szerzímeg.

10./ Felek jelen okiratban rögzítik, hogy az ingat|anok birtokbaadasárőU biľtokba vételéről
ktilön ľendelkezni nem keilótt, tekintette| arra, hogy az ingatlanok jelenleg is Áwevő
biľtokában vannak.
Felek az ingat|anok használatĺára ktilön Hasznólati megállapodósŕ nem kötnek. A Magyaľ
Áltam fulajdonába kerülő 3284914 hľsz-u ingatlan egészének és a 3259|/5 hrsz.u ingatlan
2015 m2 nagyságú ingatlan-részének kizarólagos haszná|atźra az iłwevo, míg a3259ll5llrszu ingatlan Átaao fulajdonában maľadó 1855 m2 nagysáý ingatlan-részének kizaľólagos
hasznźlatár a v źitozat|anu| az Atadő j o go sult.
A Használók jelen szerzodés aLźĺitásźnaknapjátóljogosultak az źitahlk kizaľólagosan használt
ingatlanokat sajźlt költségtikre és kockĺázatukra hasznosítani, azza|, hogy a használattal és
hasznosítással kapcsolatosan felmeľülő kiadásokat, költségeket - beleértve a kĺíľveszélýis _ a
Használók maguk viselik.

11./ Átvevő tudomásul veszi, hogy az átadésra kerülő ingatlanokon. közrnűvek nem
találhatóak. A kozniicsatlakozásokkal kapcsolatos ügýntézés és költségek Atvevőt terhelik.
|2.l Az ätađźsrakeľülőingatlanokon éptilet, ęítménynem találhatő, ezértÁtađoa |7612008.
(VI.30.) Kormányľendelet e|őirźsai szeľinti energetikai tanúsítvanýje|eĺ szerződéshez nem
csatol.

kijelentik, hogy a jelen szerződésben szeręlő adataik teljes könĺek, a valósź,g,ak
megfelelnek, és tudomásul veszik, hogy a Vtv. 5. $-a alapjźn je|en szerződésben foglaltak _
kivéve a személyes adatokat _ kĺizéľdekbőlnýlvrános adatnak minősülnek.
13./ Fetek

|4.l Awevő nýlatkozik, hogy az illetékelaől szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban:
ItV.) 5. $ (1) bekezdés c) pontja alapjĺán teljes személyes illetékmentességre jogosult, azIN.5.
$ (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel.

Felek je|en szerződés a|źńtźlsával egýdejűleg meghatalmazzźkÁwevő jogtanácsosát, Dr.
Pordan Eĺzsébetet CIogt. ig. szźtma:I0928) je|en szerződés ellenjegyzésével és az ingatlannýlvantartási eljĺĺráslefolytatásával.
15./

kell alkalmazru. Ajelen szeľződésben nem
szabźiyozott kérdésekben a Ptk., az Íťv.,az Inýv., a Vtv. vonatkozó rendelkezései és a
végrehajtási jogszabá|yaikban foglalt rendelkezések az iranyadók.
16./ Jelen szerzoďésrę a magyar jog rendelkezéseit

17./ Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésből fakadó esetleges jogvitát megkísérlik
trírgyalás útjan egyeztetni, rendezni és csak annak eredménýelenségeesetén fordulnak a Pp.
szabźt|yai szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz.

18./ Jelen szsrzódés a Pp. 196. $ (1) bekezdés e) pontja a|apjźn teljes bizonýtó erejű
magánokiľat, tanfü alkalmazásĺíra nern keľĹil sor.
Jelen szerződés 8 eredeti példányban késztilt, és 4 számozott oldalbő| őJ1', melyből 3 példany
az Atadőt,2 pé|dźnyaz Awevőt,2 péIďźny az illetékes ťoldhivatalt és 1 példány az MNV.
Zrt-t illeti. Jelen szerződés mindkét fel á|ta| töľténő a|áirást kĺivetően lép hatályba.
Amennýben a Felek a jelen szetződést nem egy időpontban ir1ák a|á, tĘy a hatályba lépés
napja az utóbb a|áíró fé| a|áirásźnak a napja.

Yígh Lźlszló mb. Foigazgatő.

Dr. Kocsis Máté polgármester
Józ

s

efu aľo s

onkormaĺrrľzata

Átadó:
Budapest,2013

Nernzeti Spoľtközpontok

Áwevő:
Budapest,2013

P.H.

P.H.

Đr. Kocsĺs Máté

Vígh Lászlĺó
Nemzeti Sportkĺizpontok
mb.Főigazgatő

Józsefu iíro s onkoľmányz ata,
Po1gáľmester

Budapest,2013 .
Átaao ńszęrő| torvényességi szempontból
ellenjegyzem:
Riman Edina
jegyző
nevében és megbízásából

dľ. Mészár Erĺka
a|jegyzó

Budapest,2013 .
Atvevő részérő| pénzügyileg ellenj egyzem:

Geľman Nóľa
gazdaság1 igazgatő

Jelen szerződést készítettem és ellenjegyzem Budapest,

2013.
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