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E|őterjesztő: dľ. Kocsis Máté po|gármesteľ

A képviselő-testi.ileti ülés időpontj

a: 20 I 5. szeptember l 7.

. sz. napiľend

Tárgy: Javaslat dtintések meghozataláľa a Geoľosco Kft-vel kötłitt e|őszerződés megszĺintetéséľől
és a Tľefoľt 3.5. szám alattĺ insatlan éľtékesítéséľől

A napirendet nyílt ülésen kell tĺárgyalni, a döntés elfogadásához minósített szavazattöbbség szükséges.
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Váľossazdálkodási

és Pénzüsyi

x

Bizottsáe véleménvezi

Embeľi Eľőforľás Bizottság véleményezi

A

Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottságy'Emberi Erőforrás Bizottság javasolja

testületnek az elóteriesztés mestársva|ását.

a

Képvise|ő-

Tisztelt Képviselő-testület.

I.

Tényállás és a dtintés tarta|mának ľészletesismeľtetése

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkoľmĺányzat Képviselő-testületének 236/2006 (V.25)
szátmű határozata a|apján az onkormányzat megbízásźbő| eljáró Rév8 Józsefuáľosi Rehabilitĺációs és
Városfejlesztési Ztrtkörtien Miĺködő Részvénytársaság Egészségügyi IntézményfejlesztésiProgram
megvalósítiásának céljával nyílt pá|yázatot irtki az onkoľmányzattu|ajdonában Budapest VIII. keľÍilet
36534 he|yrajzi szźmű 1088 Budapest, Trefort utca 3-5. szźlm a|atti felépítményesingatlan (a
továbbiakban: Trefoľt utcai ingatlan), valamint a Budapest VIII. kerĺilet 36688 he|yrajzi számú, 1085
Budapest, Rökk Szilárd u. 4. szźtm a|atti felépítményesingatlan (a továbbiakban: Rökk Szilárd utcai
ingatlan) éľtékesítésére.

A

pźiyéaatszerint a nyertes pá'|yáző a Trefoľt u. 3-5., Rökk Szilárd u. 4. szátm alatti ingatlanok
véte|źtľát(ellenéľtékét)
oly módon fizeti meg, hogy egyľésn, vźůla|jaa pźúyź.z;atelőkészítés
önkormányzati költségeinek teljesítését,másrészt a Rĺikk Sziláľd utcai ingatlan lakásbéľlőinek és
helyiségbérlőjénekelhelyezéséről gondoskodik, az ingatlanon
annak lebontását kö'vetően _ a
páiyźzati kiírásban foglaltak szeľinti Egészségcentrumot magában foglaló felépítménytlétesít,
melynek 3-5. emeletére saját e|képzelésénekmegfe|elő funkciót valósíthat meg. AzÖnkormźnyzat ezt
követően a Trefort utcai ingatlan és Rökk Sziláľd utcai ingatlan Egészségcenffumot tarta|maző
társashźzi külön fulajdonainak cseĘével megszerzi az Egészségcentrum épületrésztulajdonjogát, a
Trefort utcai ingatlan a nyeľtes pźiyźnőélesz, aki az á,|ta|a felépített épület Egészségcentľum területét
meghaladó részénekfelhasználási módját saját belátása szeľint á||apítja meg és tulajdonjogával saját
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belátása szerint rendelkezhet. A Rökk Sziláľd utcai ingatlan kiürítéseután adásvételi szerződéssel
keľü| a nyeľtes páiyźnőhoz. A Trefort utcai ingatlan tulajdonj oga átruhánásnak feltétele az Rökk
Szilárd utcai Egészségcentľumottarta|maző épület felépítése,jogerős használatbavételi engedély
megszerzése, az épu|etTársasházzá a|akíttsa, azBgészségcentrumot tarta|maző külön fulajdoni részek
onkormányzat fu laj don átba adása,

A

pźiyźzatnyeľtese az onkormányzat Képviselő-testületének 236ĺ2006 N.25) szźlmű határozata
értelmébena GEoRoSco Kft. lett, akivel az Önkormáĺnyzat 2006. szeptember f9-én kötött
e|őszerződést az ingatlanok adásvéte|éró| és cseréjéľő|(,,E|őszerződés1''). A Képviselő-testület
788/f007.(XII.S.) és 86/2008.(II.27) hatźrozatźtva| az EgészségugyiIntézményfejlesztési Progĺam
helyszínét 34853 he|yrajzi szźtmű, Budapest VIII. kerület Bacsó Béla utca 17. sz. a|atti ingatlanra
módosította. A Képviselő.testiilet döntése alapján az E|ószerződésl-ben rögzitett konstrukcióhoz
képest módosultak azBgészségközpont megvalósítrísának szeľvezeti keretei és azüz|etikivitelezése is,
amelynek lényege az volt, hogy az Önkormányzat, szakrnai magánbefektetők bevonásával hoz létre
többségi önkoľmányzati tulajdonű (5|-49%) projekttáľsaságot. Ennek a tiársaságnak a feladata a
pĄekt megvalósítása' a megmaradó terii|etek hasznosításą és a helyiségek üzemeltetése.
AzB|őszerződésl módosítĺísáratźrgya|ás indult GEoRosCo Kft-val. Az elgondo|ás azvo|t,hogy az
Egészségközpontban létesülő, Önkoľmányzatoti||ető vagyonelemek megépítésénekellenértékeként a
Jrefoľt utcai ingatlan és Rökk Szilárd utcai ingatlan átruhźu;átsakoľ a GEoRoSCo Kft. źtad az
onkormányzatnak 520 millió Ft-os visszavonhatatlan bankgaranciźi. Az onkormányzat ugyanis
vá||a|ta, hogy a megva|ósítandó Egészségközpont építésébebevonja GEoRoSCo Kft-t. A
GEoRosco Kft. pedig válla|ta hogy 520 millió Ft értékíĺépítésimunkálatot e|végez az

Egészségközpont építkezésén.
A befektetők bevonásáľa az onkormźĺnyzatés az új koncepció
megvalósítását szolgáló pźůyźuatonugyancsak kiválasztott GEoRoSCo Kft. projekttarsaságként
hozta létre aJőzsefvárosi Egészségközpont Kft-t (JEK Kft.).

A GEoRosCo azB|ĺłszerzódésl.telesítésesorán először

a Rökk Szilárd utcai ingatlanra készíttetett
saját kciltségen teľveket, melyeket az onkoľmźnyzat egyoldalú helyszínváltoztatźsźt követően már
nem tudott felhasználni. Azonban ezt követően is.az onkoľmányzatta| mindvégig jóhiszeműen
egy'üttműködött,
amely keretében a Bacsó Béla utcai Egészségkĺizpontvonatkozásátban is építésiengedé|yezési tervdokumentácicrt (,,Tervdokumentáció'') készíttetett,amely költségeit 17.800.000,- Ft

összegben megelőlegezte.

A Képviselő-testiilet

I47/2009. (Iv.22.)határozatával ,,EgészségügyiIntézményfejlesztésiProgram''
helyszínéta VIil. kerület Auróra utca 20-28. szźlm a|atti (35037 he|yrajzi számt) ingatlanľa
módosította. Felek azB|őszerződésl-et 2009. december 2|, napjĺínközö's megegyezéssel módosítotĺík
(E|őszeruődés2). AzBloszerződés2 a megvalósítĺást illetően a he|yszínt kivéve visszatéréstje|entett az
eredeti ingatlancserére vonatkozó megállapodáshoz. Az Önkormányzat vái|a|ta a Rökk Szilárd utcai
ingatlan eladását a GEoRoSCo Kft-nak, amelynek a Trefoľt utcai ingatlan éľtcseľébe azYIII. kerület
Auróra utca20-28. szźtm a|atĺi ingatlanon kellett volna megvalósítani és az onkormányzattulajdonába
adni az egészségügyicélúépületet, éspedig azza| a mtĺszaki taľtalomma|, mint amit az Előszerződésl
Rökk Szilard utcában megvalósítandó Egészségcentrumĺameg|latározott.

AzE|őszerződés alapján 2010. február 4. napjén a Rökk Szilárd utcai ingatlanra adásvételi szerződés
(továbbiakban: Adásvételi Szerződés) jött létre, amellyel a GEoRoSCo Kft. azingat|antulajdonjogát
megszetezte. A Rökk Szilárd utcai ingatlan l09.000.000.-Ftvéte|źrźlnakteljesítése:

- az

Egészségügyi IntézményfejlesaésiProgram előkészítésreés az eredeti pá|yázat
GEoRoSCo Kft. źůtataz onkormányzatnak źúadott

lebonyolíĺásához szükséges költségekľe a

28.500.000.-Ft,

- és a

Rökk Sziláľd utcai ingatlanon fennálló bérleti szerződések megszüntetésével

kapcsolatosan GEoRosco Kft. által viselt költségekbő| _ az e|szźtmolható l50.000.000.-Ftból _ 80. 5 00. 000..Ft vételárba való beszám itásáv al töľtént.

A Rökk Szilárd utcai ingatlan kiürítésétaz onkormányzatvawonkeze|ő cége a nÉvs Zrt. végezte. A
bérleti szerződések megszüntetésével kapcsolatban a GEoRoSCo Kft. źt|ta| viselt további
69.500.000.-Ft elszámo|ása azB(őszeruődés alapján a végleges csereszerződésben történt volna meg.

Az onkormźnyzat 2009.

novemberében nyilvános ptt|yázati kiírást tett kozzé a tulajdonában źi|ő
Trefoľt utcai ingatlan béľlőjénekakivá|asztásáľa. A pá,|yázati eljaľás azon cé||a| kerĺ'ilt lebonyolításrą
hogy a Trefoľt utcai ingatlan, mint E|ószeľződés szerinti csereingatlan értékénekmegőrzése és ezźůtz|
azB|őszerződés Önkorményzatáltali teljesítések ezen része biĺoiítottlegyen és az eřdékessé vált, de
elmaradt állagmegóvási és karbantaľtiási munkálatokat az ingatlan bérlője e|végezze megźů!ítvaezze|
az źi|agromlást és értékcsökkenést'

A

pá|yázat nyeľtese a Józsefuárosi onkormányzat Gazdttlkodási, Kerületfejlesztési, Költségvetési és
Pénzugyi E||enorz,łi Rizoffságának fa88/fa09.(X[.15.) számű hatźrozata szerint GEoRosco Kft'
lett, akivel az Önkormányzat20|0. május 25. napjánbérleti szerződést kötött (továbbiakban: Bér|eti
Szerződés).

A

Bérleti Szerződésben a GEoRoSCo Kft., mint bérlő váila|ta, hogy az onkormányzat, mint
bérbeadó, 4/2007. (II. 9.) oKM ľendelet és a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV.
törvény szerinti köte|ezettsé geit a pá|yázati kiírás, valamint az źita|a benyújtott nyertes pźt|ytv.ati anya1

szerint teljesíti. A GEoRosCo Kft. a Trefoľt utcai ingatlanon a helyreállíüísi munkálatokat
ÁFA, összesen 6| .37 5 .ooo,- Ft értékben,.uj.łt költségén a berleti jogviszony e|ső 24
hónapjában elvégezte. A bérleménybérleti díja a BéľletiSzerződés szeľint 33.200.000,- ľt + Ápa,
amelybe az első két évre vonatkozóan a GEoRoSco Kft. bérbeszámítással élhetett. A bérleti dij a
GEoRosco Kft. álláspontja szerint a piaci alapon megállapítható bérleti dij-összegét jóval
meghaladja. GEoRoSCo Kft. mindazonáltal a Bérleti Szerződésben a 33.200.000,- Ft/év minimum
bérleti dij megfizetésére jóhiszemiĺen kötelezettséget vállalt, tekintette| ana, hogy az onkormányzat
49. 100.0oo,- Ft +

tájékoztatäsaa|apjźnbizottazB|őszerzódésteljesítésében.

A GEoRosCo Kft. a

tárgyi bérleményt nem csak bérlőként' hanem dologi várományosként is

A Bérleti Szerződés ugyanis azon feltétel bekövetkezéséig tartó határozott időre jött
létre, amíg GEoRoSCo Kft. a bérleméný magźlban foglaló Trefoľt utcai ingatlan tu|ajdonjogáĺt az

kaľbantaľtotta.

E|ószerződés teljesítésekéntaz Auróra utcai ingatlanon áitalra megépítettegészségügyi létesítmény
cseréjévelmegszerzi.

Cseľmely Gáboľ okl. építőmérnök, igazsárypgyí szakértő ,,Kiegészítő igazságýgyi mémökszakénői
vélemény a Budapest VIII. keriilet Trefort u. 3.5. szám a|atti ingatlanról'' (2015. január) elnevezésiĺ
szakvéleménye rögziti, hogy a GEoRosco Kft. a béľletidőtaľtama a|att a Trefort utcai ingatlanon
összesen nettó 180.650.000.-Ft értékbenvégzett el munkálatokat, azalábbiak szerint:

A béľletiszerződésben vállalt - béľleménytulajdonosa helyett e|végzett - karbantartźtsi, állagmegóvási
és helyreállítási munkálatok a bérlet első két évben e|végzett, bérbeszámítással éľintettnettó

49.100.000,-Ft, valamint a később elvégzett bérbeszámitálssal meg nem térített nettő 3.37O.000,-Ft,
összesen 52.800.000'- Ft éľtékben.

Hasznosítási céItól független, az épij|etrészektĺlbbféIefunkciójához is basznźt|hatő munkálatok
(,,diszponibilitĺĺs'') eredménye kerekítve nettó l l l.600.000,- rt 1ÁľÁ-t ťrgyelembe véve 1 |g.716.200.-

Ft) éľtékben.Ebből:

- a

bérlemény,,A'' éptiletéretörtént ráfordítás értéke81.540.000,-Ft, amelyet a felek
elszámolásuk során nettó módon vesznek figyelembe a fordított ĺrĺ adozłls szabályaira

-

tekintettel.

a bérlemény,,B,'épületéľetörtént ráfoľdítrás éľtéke30.060.000,-Ft, amit a fe|ek elszámolásuk
során AFA-val (8. l 1 6.200,-Ft.al) növelve (3 8.17 6.200'-Ft-al) vesznek figyelembe.

A

szakvélemény rögzíti, hogy a hasznosítĺási cél-Íiiggő felújítás általános haszná|ati állapoton felüli
értékenettó, keľekitve |6.250.000,- Ft-értékiĺ.Ebből a bérlemény ,,A'' épületéretöľtént ráfordítĺás
10.100.000,-Ft, A ,,B'' éptiletľetörtént ráfordítás 6.l50.000,-Ft, amely után a GEoRoSco Kft. az
általános forgalmi adóra igéný taľt.

A Trefort utcai

ingat|an alapterületének tulnyomó részétkitevő ,,A'' éptilet a GEoRoSCo Kft. á|tat a
bérleti szerzódés a|apján végzett munkálatok ellenére sem vált hasznźiatra alkalmassá, amely téný
GEoRoSCo Kft. az onkormányzatfelé a bérleti időtartamaalatt több alkalommal, írásban jeĺeae és
a béľletidij cs<ĺkkentését,valamint a további munkálatokhozva|őhozzá|áĺu|átst kéľt.

-.!:
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A

GEoRoSCo Kft. a Trefort utcai ingatlanban működő

gyermekgyó gyászati szo|gá|atnak a
zavarta|an működést a Bérleti Szeľződés rendelkezései szerint biztosította, célból nagy kapaciĹású
mérőóľákat szereltetett fel és biĺosította rendelkezésre állásukat havi rendszerességgel ezze| je|entős
költségeket válIalva.

Az onkoľm źnyzat javaso|ja a Trefoľt utcai ingatlan eladásról pá|yázatkiírását az a|źbbi feltételekkel:

-

-

- a pá|yázónak kötelezettséget ke|l vállalnia, hogy az onkoľmányzat ál|ta| a GEoRoSCo Kft.
részéremeg fizetni nem kívánt 16.250.000.- Ft (ÁFÁ-val növelve l7.910.500, Ft) követelést a
GEoRoSco Kft. részéreközvetĺeniil, az adäsvéte|iszerzodés hatályba lépésétőlszämitott |5
napon belül megfizeti, azza|, hogy ha a GEoRoSCo kĺlteles a véte|źrteljesítéséreez a
kikötés ľá értelemszerűen nem vonatkozik,

a pá|yźaat érvényességikelléke, hogy e kötelezettség összegére GEoRoSCo Kft., mint
jogosult nevére szóló visszavonhatatlan bankgaľanciaátadása, kivéve a GEoRoSCo Kft-t,
avéte|ár részleteként legalább a teljes véte|án 30 %-źlt meg kell fizetni az adásvételi szeľződés
hatálybalépésétől számított 15 napon belül.

A Budapest VIII., Trefort

u. 3. szÁm a|atti,36534 hrsz-ú ingatlan telek tertilete f789 m2. A rajta á|lő
jelÍĺ
felépítmény
utcai
bejáľatu pince + fiildszint + 2 emelet kialakítrású, ä ,,B'' jelű felépítmény
,,A''
ftildszint ł 3 emelet kialakítású. A telken két felépítményá||. Az,,A', jelű épület összes alapterülete
2.700 m2, d ,,B,, jelÍĺépület összes alapterülete |.51'0 m2. A ,,B'' jeliĺ épület fiildszintjén jelenleg
gyeľmekoľvosi rendelő üzemel. Az ingat|an tulajdoni lapjának III. része a|apján 25 m2 teriiletre az
ELMU ÍI^ĺozerl Kft. javára vezetékjogvan bějegye z,lě, továbbá az ingat|ii a tulajdoni lap I. része
alapján műemlék.

A

2015 januárjában, Cseľmely Gábor okleveles építőméľnök, igazságü gyi szakértő áital készített
éľtékbecslésszerint az ingat|an kerekített forgalmi éľtéke650.000.000,- Ft.
szakvélemény
érvényességihatĺárideje |ejárt, ezért annak felülvizsgálatrát a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
megrendelte. A szakvéleménypótkézbesítéssel kerül kézbesítése.Amennyiben annak tarta|ma a
f9rgalmi éľtéketbefolyásolja, űgy a minimális vételár annak megfelelően módosu|. Az elidegenítést

A

Afa nem terheli.

Javasoljut hory

a pźůyźzatotazonkormányzataza|ábbi feltételekkel hirdesse meg:

Apźiyźuatcé|1a:

a Budapest VIII., Trefoľt u. 3. szám a|atti ingatlan elidegenítése.

A minimális vételar összege: 650.000.000,- Ft
A

p

á|y źnat bír źiati szemp ontj

a

:a

l e

(a vételárat Áfa nem terheli).

gmagasabb vételráľ.

GEoRosCo Kft. Trefort utcai ingatlannal és a Rökk Szilárd utcai ingatlannal
kapcsolatos kö'veteléseiľe, valamint arra a Felek által nem vitatott tényre, mely szerint GEoRoSco
Kft. a csereszerződésből eredő kötelezettségét maradéktalanul és időben teljesítette, a Trefort utcai
ingatlan vonatkozásában GEoRoSco Kft. részéreszerződésen alapuló elővásárlási jogot a|apítanak.
A GEoRoSCo Kft. elővásárlási joga nem kerül ingatlan-nyi|vántartásba bejegyzésre, azonban az
Önkoľmányzat vźtl|a|ja, hogy a tárgyi ingatlan tulajđonjogának megszerzeseie Ŕiĺt páiyźľ'at során
valamennyi éľdeklődőt az e|ővźtsźr|ásijog tényéről írásban tájékoztatást ad.
Figyelemmel

Az

e

lőteľj eszté s me l lékl etei tarta|mazzálk:

-

Cseľmely Gábor okl. építőméľnök, igazsźĺgugyi szakértő ,,Igazságĺigyi és Kiegészítő
igazságligyi méľnökszakértői vélemény a Budapest VIII. kerůilet Trefoľt u. 3-5. szám a|atti

ingatlanról'' szakvéleméný
Jogi elemzés és szakvélemény
Grifton Property Kft. értékbecslésfelülvizsgźiata
Pźúyźľ:ati
felhívás
Megállapodás

A beteľjesztés indoka

II.

Az onkormányzat eddig azE|őszerződést a csere feltételeinek megteremtésétil|etően nem te|jesítette,
míg a GEoRoSCo Kft. eddig az E|oszerződésbő| származó valamennyi kötelezettségét hatfuidőben
teljesítette.

Az onkormányzat Euľópai Uniós

flnanszírozźts bevonásáva| 2073-ban megkezdte az Auróra utcai
szakrendelő fe|tfiitását/bővítését/korszerűsítését,
így a GEoRosCo Kft-val kötött Előszerződés
tárgyźt képező Egészügyi Intézményfejlesztési Program megvalósítása _ tekintettel a fenti ,,EU-s
beľuhĺízásrď'_ időközben okaforyott źt vźůtazonkormányzat részérol.

Az onkormányzat azElőszerződésből fo|yó kötelezettségének a GEoRoSCo Kft. felhívása e|lenére
nem tett eleget, nem tette lehetővé, hogy a GEoRosCo Kft. az Aurőrautcai ingatlanon saját forrásból
megépítse azt a cserealapot, amit a Tľefort utcai ingat|anért szolgáltathatna. A Trefort utcai ingatlanľa
kötött béľletiszerződés összefiiggéseiből következtethetően eľedetileg 2 éves megvalósulási
időszakkal kalkulá|t hatĺályos ingatlan csere előszerződés a mai napig nem ment teljesedésbe és a

bér|eti jogvíszony a mai napig fenn áll.

A GEoRoSCo Kft.

az onkormányzathozintézettuto|só,2015. májusi levelében már egyértelműen és
kategoľikusan felhívta a szeľződésszegés tényérea figyelmet, eg;ruttal felszólította az onkoľmányzatot
a vitás he|yzet végleges rendezésére.GEoRoSCo Kft. ragaszkodik a vele kötött előszerződés
teljesítéséhez,avagy _ amennyiben az Onkorm áĺnyzateĺTe nem hajlandó _ a szerzodéses jogviszonyból
folyó k<ilcsönös követe|ések téte|es elszámolásához, ennek keretében pedig a szerződés nem
teljesítésévelneki okozott kár (felmerült költségek, elmaradt haszon) megtérítéséhez.

m.

A diintés célja, pénzĺigyihatása

Az

onkormányzatot éľvényesés hatályos e|i5szerződés köti. A GEoRosCo Kft. Kft. az
előszerződésből folyó és teljesíthető sajtt kötelezettségeit teljesítette, így az onkormányzat
szerződésszerű teljesítéséta|appa| várja el és követeli. Az onkormźnyzat nem kívánja az e|őszerzodés
tźrgyát képezĺcEgészségügyiIntézményfejlesztésiProgramot megvalósítani, azaz az elószerződést
teljesíteni nem fogia.

A

dcjntés célja a megkötött

Előszerződésből, Bérleti szerződésbő| származő kĺivetelésekés

kötelezeffségek e|számo|ása, az E|őszetződés megszüntetése.

Az Önkormźnyzatésa GEoRoSCo Kft. Kft. azalábbiak szerint kíván egymással elszámolni:

a) Az

onkormźnyzat elismeri a GEoRoSCo Kft-nak a Rökk Szilárd utcai ingatlan bérlőinek
kiköltöztetésével kapcsolatban felmeľült, még nem ellentételezett költségeit, mint kátérítési

követelést 69.500.000,- Ft-cisszegben, amelynek esedékessége a GEoRosco Kft.
követelésétől eltérően 2009. januźlr 27. napja. Az onkoľmányzat źt|ta| - 2009. janufu 27-tő|
2015. szeptember 30-ig számítoff - elismert kamatkövetelés 58.027.835.-Ft. osszesen
r27.s27.835.-Ft.

b) Az

Önkormźnyzat elismeri a GEoRoSCo Kft. Trefort u1cai ingatlanon által végzetlmunkái
utrĺn meghatározott nettő 3.370.000.-Ft követelését (AFA-val 4.279.900,-Ft), összegben
jogalap nélkü|i gazÄagodás címén,amelynek esedékessége a Bérleti Szeľződés
megszíĺnéséneknapja.

c)

Az onkormányzat elismeľi a GEoRoSCo Kft. Trefort utcai ingatlanon általa végzettmunkái
után meghatározott Il l.600.000,- Ft + ebből 30.060.000.-Ft-nak a, Ásevonzatáú,8.l t6.200.Ft-ot figyelembe véve, összesen I|9.7|6.f00.-Ft követe|ését jogalap nélkiili gazdagodás.

d) Az

onkormányzat elismeri JEK Kft-nek az onkormányzatta| szemben a Bacsó Béla utcai
helyszínre tervezett egészségközpont építésiengedé|yezésiTeľvdokumentációval kapcsolatos
éľtékvesztéstmiatti káľtérítésikövetelését 1 7.800.000,- Ft-összegben.

e)

Az onkormźnyzata Trefoľt utcai ingatlanon GEoRosCo Kft. által kiviteleztetettmunkálatok
nyomán beállt cél-fiiggő, álta|źnos használati állapoton felüli felújításból eľedő forga|mi

értéknövekedését elismeri (|6.250.000,- Ft), de mivel ezen munkálatok eredményének
felhasználása a jĺivőbeni hasznosítási cél függvénye, ezen kö|tségekkel kapcsolatban az
onkormány zat he|yt ál|ni nem kíván.

Đ

Az onkormányzat a GEoRoSCo Kft. bérleti csökkentése iránti

igényét annyiban ismeri el,
hogy e|végzetíkarbantartźlsiés éľtéketnovelő munkálatok idejére _ a bérleti időszak első 18
hónapjára _ a bérleti dijból keľekítve 35 oń utólagos csökkentést számol el, amely megfelel a
teljes bérleti időszakľa szźtmitva, keľekítve 10 %o-nak. Mindezek a|apján az Önkormányzat a
GEoRoSCo Kft. csökkentés iránti követelésébő| keľekítve 2I.787.500,- Ft-ot elismer, így a
bérlettel összefiiggő önkormányzati követelés (I76.919.393.-Ft mínusz 2I.787.500,- Ft)
:l55.131.893,- Ft összegben marad fenn.

Az onkormányzat elismeri,

hogy GEoRoSCo Kft. részéreazE|ószerződés és a Bérleti Szerződés
megegyezéssel való megszüntetésére tekintettel e|végzeľtelszámolás és beszámítás a|apján
(|27.527.835,- Ft + 4.f79.900,- Ft + 119.7|6.200.-Ft) f51.5232.935,- Ft mínusz onkormányzat á|ta|
beszámított 1 5 5. 1 3 1 893'- Ft,1= 9 6.',,.0 42,- Ft.

közös

.

Az onkoľmányzattartozásźnak rendezése a Trefort utcai ingatlan eladásáról

töľténne az a|ábbiak szerint

sző|ő pźiyáaat kiírásával

:

- Ha az

onkormányzat részérea véte|fu te|jesítésérenem a GEoRoSCo Kft. köteles, az
Önkormlínyzat GEoRoSCo KFt. felé áfa nélküli tartozásźft összesen t|6.623.442,- Ft
és a JEK felé fennál|ő tartozását (17.800.000,- Ft) _ cisszesen 134.423.442,- Ft-ot, az
első vételáĺľészszźlmltýán való jóváirásźi követő 3 munkanapon beltil kciteles kifizetni a
GEoRoSCo Kft-nek. A GEoRoSCo Kft. köteles az onkoľmányzat részére
20.23l.400,- Ft-ot, me|y az elszámolás źfa1alrta\ma, megťlzetĺi a kölcs<inösen kiállított
számliíkon szereplő fizetési határidőig, mely nem lehet későbbi az onkormanyzat

-

A

tarto szása me gfi zetésének hatĺĺľidej énél,
Ha az onkormányzatrészére avéte|ár teljesítésérea

GEoRoSCo Kft., mint vevő köteles, a
vételaľteljesítése |16.623.442,- Ft önkoľmányzati - áfa nélküli - tartozás megfizetése
beszĺĺmítássalttlĺténik.A GEoRoSCo Kft. által pénztigyileg teljesítendő véte|árat a
beszámított összeg levonásával kell kiszámítani és megťlzetni. A beszámításnak az első
véte|ánészmegťrzetésébenkell megtĺiľténnie.A GEoRoSCo Kft. köteles az
onkoľmanyzat részére 20.231.400,- Ft-ot, me|y az elszámolás áfa taľtalma, megťlzetni
az eLső véte|źmészmegfizetésével egyidejťi|eg. Az onkormĺányzat a JEK felé fennálló
tartozásźú kĺizvetlenĺi| ťlzeti meg a GEoRoSCo Kft. á|ta| pénzugyileg teljesített első
véte|źĺtrész
onkormanyzatszźm|ájźnva|ő jőváításátkĺivető 3 munkanapon beltil.

fentieken felül az onkoľmźnyzatot terheli a GEoRoSCo által e|végzett felújít^ásimunkák
81.540.000 Ft-ot teľhelő f2.0I5.8oo Ft foľdított Afa megfizetése is, melyef szintén az első vételár
részletből telj esít az önkormány zat.

A pźiyźuatikiírás alapjĺán a

vźrható bevétel 20|6. év elején realrizáiődik, ennek alapján a 2016. évi
költségvetést érinti. 20l5-ben az onkoľmányzatnak ki kell állítani a 20|4. évi bérleti đijra vonatkoző
szálm|ájźt, mely után 8.964.000 Ft
be kell ťlzetnie az önkoľmányzatnak, melynik fedezetére
javasoljuk az áůtalrtnos tartalékot megjelölni.
^ft

A megállapodásban szeľeplő további kötelezettség és követelés elismerés e az adásvételi szeľződés
hatáiyb a | épésével e gyi dej iĺle g vál ik esedékes sé.

fV.

A

JogszabáIyi köľnyezet

Tisaelt Képviselő-testii|et döntése a Magyarország he|yi önkormányzatairő|

szőlő 20|1. évi.
évi tĺirvény107. $-án valamint a Budapest Józsefuárosi onkormányzat vagyonáról és a
vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szőlő 66/2012. (XII.l3.) ö,nkormányzati rendelet 7. $ és
16. $ alapul.

CLxXxDĹ

A Tisztelt Képviselő-tęstiilet az

e|őterjesztésben foglaltakľól a 66l201f. (XII.I3.) számű a Budapest
Józsefoárosi onkormányzat vagyonáľól és a Vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
önkormányzati rendelet 16. $ alapján dönt.

A

Rendelet 2. $ (2) bekezdése szerinť ,,A 100 millió Ft-ot meg nem haladó forgalmi értékűhelyiség
elidegenítéseesetén a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság, ezen értékenfelül a Képviselő-testtilet
dont az elidegenítésrő| és az eladási aján|at kiadásĺáról. továbbá dönt az adásvételi szerződéssel, annak
módosításával és megszüntetésével kapcsolatos kérdésekben,kivéve azokat az eseteket, amikor a
döntés az érték,hatźlľtólfiiggetlentil a Képviselő-testtilet jogkĺire.''

A

versenyeztetési eljĺĺráslebonyolítasĺának részletes szabźůyairaa Versenyeztetési Szabáiyzatről szóló
) szźmű Képv ise lő -te stii leti hatélr ozat ir ány adő.
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A

Versenyeztetési SzabźiyzatróI szóló 47/201f. (II. 19.) szźtmű Képviselő-testtileti hatźrozat 11.
pontja éľtelmében:A nyilvános versenyeztetési eljárás kiíľását közzé kell tenni:

a.)

a Polgármesteri

b.)

a

c.)

a Józsefuáros címĹĺlapban,

Hivatal hirdetótźtb|ź$án,

Lebonyolító tigyfélfogadĺásra szo|gá|ő helyiségeiben,

d.) azonkormány

zat és alebonyolító internetes honlapjrán,

e.) azonkoľmányzat
f.\ az a) _ e) pontban

és aLebonyolíto rende|kezéséreálló egyéb inteľnetes hirdetési portálokon,
foglaltaktól tulmenően a Kiíró döntése szerinti más helyen illetve módon.

Ahatározat 12. pontja szerint, a hirdetmények kifi'iggesztésének időtartama, valamint a megjelentetés
legalább l5 napnakkell eltelni.

ésazajźn|atokbenyujtásánakhatárideje között

A

hatźroz'at 13. pontja szerint a hiľdetmények közzétételének költsége nem haladhatja meg a
vagyontźrgy forgalmi étékénekaz 1' Yo-źtt. A Kiíró döntése alapján ettől el lehet térni.
Fentiek a|apján kérem a Tisztelt Képviselő-testiiletet, hogy az ingatlan elidegenítésévelkapcsolatos
pźiyźtzatkiírásráľą és apá|yźnat feltételeiľe vonatkozó döntését meghozni szíveskedjen.

Kéťükaza|átbbihatźrozati javaslatelfogadását.

HłľÁnozłTIJAvAsLAT
A Képvĺselő-testĺilet úgy dtint' hogy

1.

2.

Az onkoľmányzatelismeľi a GEoRoSCo Kft-nak

a Rtikk Szitáľd utcai ingat|an béľ|őinek
kikö|tiiztetésével kapcsolatban felmeľÍilt,még nem ellentételezett köItségeit, mint lĺĺľtéľítésĺ
követelést 69.500.000'- Ft-összegben, amelynek esedékességea GEoRosco Kft.
ktivetelésétől e|téľően 2009. január 27. napja. Áz onkoľmányzat áůta|.2009. január 27-tői
2015. szeptember 30.ig számított - e|ismert kamatktivetelés 58.498.536.-Ft' így a lcĺľtéľítés
fisszege fĺsszesen 127 .998.536,-Ft.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. szeptember 17.

Az onkoľmányzat elismeľi a GEoRoSco Kft. Tľefoľt utcaÍ ĺngatlanon végzett munkái

után meghatározoĹł bľuttĺó 4.279.900,.Ft (nettó 3.370.000'-Ft+AFA) összegű követelését

fiogalap nélkü|i gazdagodás címén,ame|ynek esedékességea BéľletiSzeľződés

megszűnésének napja.
polgármester
Határidő: 2015. szeptember

Fele|ős:

17.

3.

a

Az

onkoľmányzat elĺsmeľi GEoRosco Kft. Tľefoľt utcai ĺngatlanon végzett t
111.600.000,- Ft értékbenvalamint 30.060.000,-Ft összeg ÁFA vonzatát, amely 8.116.200,Ft, azaz összesen 119.716.200,.Ft kiĺvetelésétjogatap nélkĺĺlĺ
gazdagodás címén.

Felelős:

polgármester

Határidő: 20I 5 . szeptember 1 7.

Az Onkoľmányzat elismeľi Józsefvárosĺ Egészségkiizpont Kft.nek az onkoľmányzatta|
szemben a Bacsó Béla utcai helyszínre terłlezett egészségktizpontépítésiengedélyezési

Tervdokumentáciĺival kapcsolatos értékvesztéstmiatti követelését 17.800.000'- Ft-iisszegben
jogcímén.
Iĺĺrtéľítés

Felelős:

polgármester

Hatáľidő: 2015. szeptember 17.
5.

Az

onkoľmáłnyzat a Tľefoľt utcaĺ ingat|anon GEoRosco Kft. á|tal kivite|eztetett
munlcĺlatok nyomán beállt cél-Íĺiggő'általános haszná|ati állapoton fetiili felújításbóI eredő
foľgalmĺ éľtékniivekedésételismeľi (16.250.000'. Ft), de mivel ezen munkálatok
eľedményénekfelhasznáiása a jiivőbeni hasznosítási cél fiiggvénye, ezen ktiltségekkel
kapcsolatban az Onkoľmányzat helyt áltni nem kíván.

Fele|ős:

polgármester

Határidő: 2015. szeptember 17.
6.

Az onkoľmányzat a GEoRoSco Kft. béľIeticstikkentése iľánti igényétannyiban ismeľi
el' hogy e|végzett kaľbantartási és éľtéketnövelő munká|atok idejéľe - a béľletiĺdőszak első

18 hónapjára _ a béľletidíjból keľekítve35 %o lutóiagos csiikkentést számol el. Mindezek
a|apján az Onkoľm nyzat a GEoRosco Kft. cstikkentés iránti ktiveteléséből keľekítve
21.7 87 .s00'. ľ.t-ot elismeľ.

Felelős:

polgármester
Határidő: 2015. szeptember 17.
7.

a) az önkoľmányzat 8.964,0 e Ft.ot biztosít a Tľefoľt utcaÍ épület 20|4. évi béľ|eti díja uĹán
Íizetendő áÍa Íedezetére az á|ta|ános tartalék teľhéľe.

b) az a) pontban fogla|tak miatt onkormányzat kiadás 11107-01 cím míÍktidésicét és
általános tarta|ékon belül az általános tartalék - kiitelező fe|adat _ e|őirányzatárő| 8.964,0 e
Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím - tinként vállalt feladat _ dologi (Tľefoľt utcaĺ épü|et
20|4. évi béľletĺdíja után áfabefizetés) előiľányzatára.
b) felkéľia polgáľmesteľt, hogy a hogy a hatáłozatban fog|altakat a költségvetés kiivetkező
módosításánál verye Íigyelembe.

Felelős:

polgármester
Határidó: az a)és b) pontok esetén 2015. szeptember 17., c) pont esetén a költségvetési rendelet
következő módosítása
8.

hoz'zájárul a Budapest VIII., Tľefort u. 3. szám a|atti,36534 hľsz.úfelépítményesingatlan
nyilvános, egyfoľd ulós páůyáruat űtj án tiiľténő elidegenítéséhez.

Felelős:

polgármester

Hatáľidő: 2015. szeptember 17.
9.

e|fogadja az előteľjesztés me|lékletétképező' a Budapest VIII., Trefoľt u. 3. szám alatti,
36534 hrcz-ú felépítményesĺngatlan elidegenítéséľevonatkoző pá,lyázatĺ felhívást az a|á.}rbi
feltételekkel:
a.) a minĺmális vételáľ: 650.000.000,- ľ.t'
b.) a páiyőnatbírá|ati szempontja: a legmagasabb megajánlott véte|ár,

c.) az adásvételi szeľződés hatályba lépésénekfeltéte|e: A nyeľtesse| azon a napon lép
hatályba az adásvételi szeľződés, amikoľ az łisszes elővásárlásľa jogosult tekintetében
lejáľt az e|ővásńr|ĺási jog gyakoľlásának hatáľideje és egyik sem élt e|ővásáľlásĺ jogával,
vagy a hatáľidő előtt nyĺlatkoztat hogy nem élnek etővásáľlási jogukkat. Ha pedig
valamelyik elővásáľ|ásra jogosult é|t az elővásárlási jogával, az adásvételi szeľződés
akkoľ lép hatály-ba, amĺkoľaz elővásár|ásľa jogosult szeľződésĺfeltételeket elfogadó
nyilatkozatát az onko rmńnyzat megkapta.
d.) az adásvételĺ szeľződés hatá|yba tépésétkövgtő 15 napon belĺit megÍizetcndő lcgkiscbb
vételáľ-ľészlet:a teljes véte|áľ 30 oÁ-a,

e.) a teljes vételáľ megÍizetésénekhatáľideje: a szeľződés hatáIybalépésétkiivető 90. nap,
ami egy alkalommal ktitbéľfizetésĺkiitelezettség mellett 30 nappal meghosszabbítható. A
ktitbéľméľtéke5.000'- Ft/nap.
f.) a páiyánatban szereplő egyéb kĺkötések:

-

az ajánlattevőnek kiitelezettséget kell vállalnia arra, hogy a GEoRosco Kft. részére, az
áůta|a megadott bankszámláľa átutalással megÍizet 17.910.500, Ft-ot + 2.272.000,- Ft

fordított AÍa az épii|eten végzett, de a béľbeadó á|tal meg nem térítettés a vételár
kialakításánál figyelembe nem vett beľuházások címén, az adásvételi szerződés hatá|yba
lépésétőlszámított 15 napon belii| aĺza|, hogy a GEoRoSco Kft. ajánlattevőre, ez a
kĺkötés nem vonatkoziko

- az

-

aján|attevőnek kiitelezettséget kel| vá|Ialnia arra, hogy a pń|yázat eľedményének
megállapításáľól szóló éľtesítéskézhenéte|étő|számított ó0 napon belül 17.910.500,- Ft
+ 2.272.000'- F't foľdÍtott ĺĺakiitelezettségľe vonatkozćlan,hogy e kŕite|ezettség iisszegéľe
GEoRosco Kft., mint jogosult nevéľeszóló visszavonhatatlan bankgaľanciát átad, ez a
kikiités a GEOROSCO Kft-re, mint ajánlaffevőľe nem vonatkozit

Vevő tudomásul veszi, hogy az ingat|an ,,B'' épületrészénekfiildszintjén (382

m2-

teľĺileten) jelenleg gyeľmekolvosi ľendelő míĺködÍk,amelynek másik helyĺségbe tiiľténő
áthelyezését az Onkoľmányzat legkésőbb 2016. június 30. napjáig végľehájtja és az
ingat|anľészt biľtokba adja. Vevő vállalja, hogy a gyeľmekonosi ľendelő mÍĺködéséta
tu|ajdon átrahńzást kiivetően is lehetővé teszi, az ingatlanľész haszná|atáért díjat nem
követel. Vevő és az o_nkoľmányzat az adásvételi szeľződésben megál|apodnak abban,
hogy amennýben az Onkoľmányzat 2016. június 30. napjáĺg a gyeľmekorvosi ľendelőt
nem helyezi át, úgy a Vevő és az onkormányzat a tárgyi ĺngatlanľészvonatkozásában
legfeljebb 1 éves, határozott taľtamrĺbérleti szerződést kiitnek egymással, 1.000,Ftlmzlhőnap béľ|etidíj mellett.

g.) beépítésikötelezettség: a vevő ktiteles az ingatlan (oľvosi rendelő kivételével tłiľténő)
biľtokba vételétő| számított 1 éven belĺil hiánypóttásľa nem szoľuló építésiengedétyt
benyújtani' továbbá az építésĺ
engedély jogeľőľe emelkedésétő| számított 3 éven belĺi|
jogeľős használatba véte|i engedé|yt szerezni. Ämennyiben vevő a kiĺtelezettségeit saját
hibájábót nem teljesítĺ'úgy havonta 5 MFt kłitbérÍizetésikřitelezettsége áIt fenn a
teljesítésig.

Felelős:

polgármester
Határidő: 2015. szeptembeľ l7.
10.

a páiyáĺzati felhívást a Képviselő-testĺilet 47l20|s. (II.
szeľint tesziközzé.

Felelős:

polgármesteľ

Határidő: 20|5. szeptember

17.

19.) számú hatńrozatában fog|a|tak

11.

felkéľia Józsefváľosi Gazdálkodásĺ Kiizpont Zrt-t, hogy

a

veľsenyeztetési eljáľást

bonyo|ítsa le, és a pá|yázat eľedményéľevonatkozó javaslatát teľjessze a Képviselő-testület
eté jóváhagyás végett.
Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. december |7.

t2. a Józsefváľosi Gazdátkodási KłizpontZrt. eľedményespá|yázat esetén az onkoľmányzatta|
fennálló Yagyongazdálkodási szeľződés 87. pontjában fogla|tak szeľint, egyedi
megállapodás alapján' a véte|áľból befolyt nettó bevéte|2 oÁ-a, de |egfeljebb 2.000.000'. Ft +
Afa megbízási díjra' eľedménytelenpály.ázat esetén a Vagyongazdálkodási szeľződés
jogosult. A megbízási díj fedezete a lakások és
szeľintĺhĺľdetésikiiltségeinek megtéľítéséľe
nem lalgĺs céljáľa szolgáIó helyiségek éľtékesítésébő|
befolyĺó vételáľ. A díjazás kifizetéséľe
eľedményes e|jáľás esetén az adásvételi szeľződés a|áńrását követően, eľedménytelen eljáľás
esetén a Képviselő.testĺilet dtintését kiivetően benyújtott számla el|enében töľténik.

Felelős:

polgármester
Határidő: 2015. szeptembeľ 17.

13.

a GEoRoscO Hotel

ldegenfoľgalmi Koľlátolt FelelősségíĺTáľsaság (székhe|ye: 1088
Budapest, Tľefoľt utca 3.5.,. cégiegyzéksz,ámaz Cg.01.09.707289, adőszálmaz |f866357-2-42,
statisztikai számjele: 12866357.5248-113.01) részérea Budapest YIII., Tľefoľt u. 3. szám
a|atti,36534 hrsz-ú ingatlan tekintetében szeľződésen alapuló e|ővásáľ|ási jogot biztosít.
Felelős: polgármester
Határidő: 20|5. szeptember 17.

14. e|fogadja hatńrozat mel|ékletétképező GEoRosco Kft.val (székhelye: 1088 Budapest'
Tľefoľt utca 3-5.'. cégiegyzékszźtmazCg.01.09-707289, adőszámaz 12866357-2-42,
statisztikai számj ele: 12866357 -5248- 1 13.0 1) kötendő megá|lapodást.
Felelős: polgármester
Határidó: 20 | 5 . szeptember 1 7.

15. felhata|mazza

a polgáľmesteľt a 14. pontban szeľeplő megállapodás a|áírásáľa.
polgármester
Határidő: 20|5. szeptember 30.

Felelős:

A diintés végľehajtását végző szervezeti egység: Po|gáľmesteľi Kabĺnet' PénzĺigyiUgyosztály'
Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zľt.
Budapest, 2015- szeptember 07.

Törvényességi ellenőrzés:

Danada-Rimán Edina
jegyzó
nevében és megbízásából
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