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Tisztelt Polgármester Úr!
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), mint megrendelő 2013. január 18. napján vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötött a
Mech-Vill System Gépészeti, Villamos Tervező és Kivitelező Kft. (a továbbiakban: Mech-Vill
Kft.) mint vállalkozóval a Homoktövis utcai bölcsőde fejlesztése KMOP-4.5.2-11-2012-00020
tárgyú építési beruházásra vonatkozó közbeszerzés tárgyában. Tekintettel arra, hogy a Mech-Vill
Kft. a kivitelezési feladatokat a Szerződésben meghatározott határidőre nem teljesítette, az Önkormányzat a szükséges peren kívüli, majd peres eljárásokat megindította.
A Fővárosi Törvényszék 74.G.43.518/2014/168. számú ítélete (1. számú melléklet), majd a
74.G.43.518/2014/169. számú javító végzése (2. számú melléklet) alapján (amelyekben a MechVill Kft.-t a bíróság az Önkormányzat kötbérigénye részbeni megfizetésére és annak késedelmi
kamatainak, valamint a felperes költségeinek megtérítésére kötelezte) az időközben 39 hitelező
igényével megindult felszámolási eljárásban a felszámoló az Önkormányzat által határidőben
bejelentett hitelezői igényként visszaigazolt mindösszesen: 163.079.626 Ft-ot.
A Fővárosi Törvényszék 3.Fpk.3772/2016/59. számú végzésével megküldte az Önkormányzatnak a felszámolási eljárásban elkészült zárójelentést és vagyonfelosztási javaslatot (3. számú
melléklete), amely alapján az Önkormányzat által bejelentett hitelező igényből mindösszesen
174.647 Ft-ot kap vissza az Önkormányzat regisztrációs díj részbeni visszafizetése címén.
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 10. pont d) alpontja alapján: „behajthatatlan követelés az a követelés, amelyre a felszámolás […] befejezésekor a vagyonfelosztási
javaslat szerinti értékben átvett eszköz nem nyújt fedezetet”.
A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 48/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 53. § (1) bekezdés c) pontja szerint „a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint behajthatatlanná vált követelésről való lemondásról - ha más önkormányzati rendelet eltérően nem rendelkezik - 20 millió forint követelés
összeget meghaladóan a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság dönt”.
Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat által mindösszesen: 163.079.626 Ft összegben bejelentett és visszaigazolt hitelezői igényből 174.647 Ft kerül visszatérítésre, behajthatatlan követelésÚJPESTI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE *  1041 BUDAPEST, ISTVÁN ÚT 14. * jegyzo@ujpest.hu
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ként 162.904.979 Ft keletkezett az Önkormányzatnál, amelyről a fentiek alapján a Gazdasági és
Tulajdonosi Bizottság jogosult lemondani.
Határozati javaslat:
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
feladat-és hatáskörében meghozott ……./2020. (………..) határozata a Mech-Vill System
Gépészeti, Villamos Tervező és Kivitelező Kft. „f.a.” szembeni behajthatatlan követelésről
való lemondásra.
1. A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-a értelmében az
élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. Budapest Főváros IV. kerület
Újpest Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján, miszerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 59. § (3) bekezdés rendelkezése alapján úgy dönt, hogy a
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság feladat és hatáskörében eljárva a Mech-Vill System Gépészeti, Villamos Tervező és Kivitelező Kft. „f.a”. szembeni behajthatatlan követelésről való lemondáshoz hozzájárul.
Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján
Határidő: azonnal

Budapest, 2020. december 15.
Dr. Dallos Andrea
jegyző
1. számú melléklet: Fővárosi Törvényszék 74.G.43.518/2014/168. számú ítélet
2. számú melléklet: Fővárosi Törvényszék 74.G.43.518/2014/169. számú végzés
3. számú melléklet: Fővárosi Törvényszék 3.Fpk.3772/2016/59. számú végzése
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