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A Kőérberek-Tóváros lakópark és sportlétesítmény beruházásának megkezdésekor       
Önkormányzatunk a fejlesztést végző céggel, a MAC Kft-vel többek között bérleti szerződést            
kötött 2002. december 16-án a kialakításra került jóléti- és látványtó és környezetében            
elhelyezkedő ingatlanokra. A bérleti jogviszony létesítésének célja az volt, hogy a tórendszer            
karbantartását, vizes élőhely kialakítását és fenntartását, valamint a tavat körülvevő          
ingatlanok gyommentesítését az ingatlanfejlesztő folyamatosan elvégezze. A bérleti        
jogviszony 20 éves időtartamra kötődött, azaz 2022. december 16. napjáig fennálló. 
  
A MAC Kft új céget alapított ESSEX Tókezelő Kft néven így a bérleti jogviszonyban az új                
cég jogutódként került elismerésre. A módosított bérleti szerződés az ESSEX Tókezelő           
Kft-vel 2013. május 3-án megköttetett. A bérleti szerződés 4. pontjában külön nyomatékként            
előírásra került, hogy „a bérlő a jóléti- és látványtó, valamint a vizes élőhelyek kialakítása és               
fenntartása feladatainak ellátását magára nézve kötelezőnek ismeri el és a          
Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által előírt        
feltételek szerint teljesíti”. 
  
Sajnos a bérlő a tó vízminőségének javításával, a környezet rendezettségének biztosításával           
kapcsolatos feladatokat nem végzi el. A bérleti díjat 2014. év óta nem fizette meg. Emiatt az                
Önkormányzat peres eljárást kezdeményezett, ami végrehajtási szakaszban van. A         
végrehajtás kérelmezése ügyében azonban a Jogi Csoport még nem kezdeményezett eljárást,           
mivel a végrehajtást kérőnek a perelt összeg bizonyos %-át be kell fizetnie az eljárás              
kezdeményezésekor. Ez mintegy 500.000,-Ft lenne. Mivel a Cég ellen több végrehajtási           
eljárás is van folyamatban, az önkormányzati tartozása kifizetésére nincs fedezet. Így           
kintlévőségünket az eljárás megindításához szükséges összeg még tovább növelné. 
  
A tó elhanyagolt, szemetes állapotára a környező lakók részéről folyamatosan érkeznek           
bejelentések. A Tóvárosban lévő társasházak pert is kezdeményeztek a tó büdös volta miatt,             
mely jelenleg folyamatban van. 
  
Fentiekre tekintettel mivel a bérlő szerződésszegést követ el, a bérleti jogviszony azonnali            
hatállyal történő felmondására van lehetőség az alapszerződés 7. pontja értelmében. 
Ez esetben azonban a tóval kapcsolatos valamennyi feladat és kötelezettség          
Önkormányzatunkat fogja terhelni, de az előbb-utóbb úgyis a mi feladatunkká válna. 
  
Az S+H Portfolio Zrt. és a Fotoip Kft 2017. február 23-án kérelmet nyújtott be az               
Önkormányzathoz a tó rehabilitációjával kapcsolatban. Szeretnének egy innovatív        
tórehabilitációs eljárást kifejleszteni. Ennek eredményeként a tórendszer       
szennyezőforrásainak optimalizált csökkentése, a vízminőség javítása, hosszútávon       
fenntartható és jó ökológiai állapot létrehozása várható. 
  
A kutatás fejlesztési projekt pályázati támogatással a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és           
Innovációs Hivatal (NKFIH) által kiírt VÁLLALATI KFI_16 kódszámú pályázat útján tudna           
megvalósulni, 2017. július 1. – 2019. június 30. között, majd ezt követően 3 éves fenntartási               
időszakban. 
  



 
 
 
 
Az S+H Portfolio Zrt. és a Fotoip Kft ezért kérelmezi, hogy a Budapest XI.ker. Kőérberek               
308/15, 314/125, 536/5 és 314/131 hrsz-ú ingatlanokat – amelyeken a kutatási feladatokat            
végeznék – telephely/fióktelephely-ként a cégnyilvántartásba bejegyezhessék és az        
ingatlanokat (melyek a tó által elfoglalt területek helyszínrajzi számai) határozatlan időre           
használhassák. A telephely/fióktelephely bejegyeztetése a pályázatban előírt feltétel. 
  
Amennyiben az Önkormányzat a bérleti szerződést jelenleg nem szeretné felmondani, a két            
Cég részére a tó rehabilitációjával kapcsolatos feladatok párhuzamosan elláthatók a bérlő           
részéről történő üzemeltetés mellett. 
  
Kérem a T. Bizottságot, hogy a jelenleg fennálló bérleti szerződés felmondása, az ingatlanok             
használata és telephely/fióktelephely bejegyeztetése ügyében döntését meghozni       
szíveskedjen. 
  
  
Budapest, 2017. március 1. 
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