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Tisztelt Központi Nyomozó Főügyészség!

Alulírott …………………. büntetőfeljelentést teszek Vattamány Zsolt
Erzsébetváros polgármestere,   Szikszai Zsolt Erzsébetváros alpolgármestere, dr.
Máté Katalin Erzsébetváros Városgazdálkodási Iroda vezetője és dr. Csomor
Sándor ERVA Zrt. vezérigazgatója és ismeretlen társaik ellen a Btk. 376§
(4)bekezdés a) pontja szerinti jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés
gyanúja miatt illetve az ehhez a bűncselekményhez kapcsolódó Btk. 305.§
folytatólagosan elkövetett hivatali visszaélés gyanúja miatt.

Kérem, hogy a Be. 554/B.§ a) pontja szerinti hivatali visszaélés gyanúja miatt az
eljárást a kiemelt jelentőségű ügyek eljárási szabályai szerint folytassák le.

INDOKOLÁS

I. Dr. Máté Katalin a Képviselőtestület elé döntéshozatali célból
„Önkormányzati ingatlanok hasznosítása” címmel előterjesztést
készített, Melyet Szikszai Zsolt alpolgármester terjesztett elő 2013.
június 26-án.

Az előterjesztés 6. pontja a következőket tartalmazza:

6.

Tárgyi ingatlanra vonatkozó legfontosabb adatok a következők:
Tul. státusz: önkormányzati
Lakóépület önkormányzati
tulajdoni hányada: 100 %
Albetét önkormányzati
tulajdoni hányada: 100 %
Helyiség használó neve: KIRÁLY MP Pénzügyi és Szolgáltató Kft.
Alapterület: 296 m2 utcai földszint 03 jelű helyiség + 39 m2 utcai földszint

01 jelű helyiség
Tilalmi lista: nem szerepel
Jelenleg fizetett bérleti
díj: utcai földsz. 01 helyiségre: 7.460,- Ft/m2/év + Áfa,

184.013,- Ft/hó +Áfa
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utcai földsz. 03 helyiségre: 7.460,- Ft/m2/év + Áfa,
24.245,- Ft/hó +Áfa

A KIRÁLY MP Pénzügyi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Kft.) a Budapest VII. Király u.
15. – (Holló u. 16.) szám alatti helyiségnek 1999.11.01-jétől volt bérlője, mely bérleti
jogviszonyt az Önkormányzat 2005.11.01. napjára egyoldalú nyilatkozatával felmondott.

Jelenleg két per van folyamatban a Kft. és az Önkormányzat között:

1.) A Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma előtt 5.G.41.705/2004. szám alatt
folyamatban lévő perben a Kft., mint felperes, alperesként pedig a Budapest Főváros
VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata szerepel. A per tárgya a helyiségbérleti
szerződés módosítása és a helyiségbérleti szerződés felmondása érvénytelenségének
megállapítása. A per tárgyalása a másik per (28.P.22.115/2012.) jogerős elbírálásáig
jelenleg fel van függesztve.

2.) A Fővárosi Törvényszék előtt 28.P.22.115/2012. szám alatt folyamatban lévő perben a
Kft. XVIII. rendű felperesként, elsőrendű alperesként pedig a Budapest Főváros VII.
kerület Erzsébetváros Önkormányzata, másodrendű alperesként a Király Palace Kft.
szerepel. A perben a Király u. 15. szám alatti ingatlanban a lakó- és üzlethelyiségek
bérlői az elővásárlási joguk megsértésének és az adásvételi szerződés velük szembeni
hatálytalansága miatt perelték be az Önkormányzatot és a Király Palace Kft.-t.

A KIRÁLY MP Pénzügyi és Szolgáltató Kft. a tavalyi év decemberében egyezségi
szándékkal kereste fel az ERVA Zrt-t, mind az Önkormányzattal a jogviszony helyreállítása
érdekében, mind pedig a tartozása rendezése érdekében.
A Kft. jogi képviselője útján folytatott fél éven át tartó egyezkedés eredményeként a Kft. 20
millió Ft-ot ügyvédi letétbe helyezett 2013. június 17. napján, azzal a rendelkezéssel, hogy
amennyiben a felek a bérleti jogviszonyt helyreállítják és a fennmaradó tartozás tekintetében
megállapodást kötnek, úgy az ügyvédi letétből ezen összeg az Önkormányzat által megadott
számlaszámra átutalásra kerül.

A Kft. nevében a 20 millió Ft összeget letétbe helyező Dr. Bátorfi Consulting Korlátolt
Felelősségű Társaság (továbbiakban: Társaság) a letéti szerződés aláírását követően írásba
foglalt egyezségi ajánlat megfontolására tett javaslatot.

A Társaság levelében tájékoztatta az Önkormányzatot arról, hogy meg kívánja vásárolni a
KIRÁLY MP Kft. 100%-os üzletrészét annak érdekében, hogy a Király utca 15. szám alatt a
Király utca 17. szám alatt működő, a Társaság vezetése alatt álló Noir et L’or Étteremhez
hasonló színvonalú vendéglátóüzlet üzemeltetési tevékenységet folytasson. A Társaság
levelének tartalma szerint a Noir et L’or Étterem színvonalas szolgáltatásának keresletét az
évek óta jellemző teltházak és szakmai visszajelzések bizonyítják. Az étterem nyitása, tehát
2006. október 23. óta sem az önkormányzat, sem a társasház lakói, soha, semmilyen
kifogással nem éltek az étterem működése kapcsán.

A Társaság azt kéri, hogy a Király MP Kft. 20.000.000,- Ft összeget meghaladó tartozását az
Önkormányzat elengedje, illetve a Király MP Kft.-vel a 34184/0/A/0 hrsz. alatt felvett,
természetben a 1075 Budapest, Király utca 15. szám alatti 335 m2 alapterületű helyiségekre
15+5 évre határozott idejű bérleti szerződést kössön.
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A Társaság úgyszintén vállalta a forgalmi értékhez viszonyított jelentős, az egy éves bérleti
díj összegét többszörösen meghaladó mértékű beruházás végrehajtását, összhangban a
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének az
Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérbeadásáról szóló 12/2012. (III.26.) számú önkormányzati rendelet 61. § (3) bekezdésével.

Emellett a Társaság felajánlotta, hogy miután a KIRÁLY MP Kft. üzletrészét megvásárolta és
az új bérleti szerződés megkötésre került, úgy a KIRÁLY MP Kft. által indított peres
eljárásokban a keresettől való elállást perköltségigény nélkül úgyszintén vállalja, és egyúttal
vállalja azt is, hogy a jövőben semmilyen követelést nem támaszt az Önkormányzattal
szemben az egyezségkötést megelőzően létrejött illetve megszűnt jogviszonyokkal
kapcsolatban.

A letéteményes ügyvéd mellékelte a letétet igazoló eredeti banki kivonatot melyből
megállapítható, hogy a Kft. a 20.000.000,- Ft összeget 2013. 06. 16-án átutalással ügyvédi
letétbe helyezte.

A KIRÁLY MP Kft. anyagi lehetőségei és a jövőbeni prognosztizálható stagnálás okán az
ERVA Zrt. által nyilvántartott teljes tartozás kiegyenlítésére egyáltalán nincs anyagi fedezete
és egyezség hiányában a cég rövid időn belül teljesen ellehetetlenül. Amennyiben tehát a Dr.
Bátorfi Consulting Kft. egyezségi ajánlata szerinti megállapodás nem fog születni, úgy a
Társaság a Kft. tartozásaiért nem fog helyt állni, és a tartozását a Kft. önmaga megfizetni nem
tudja, illetve a folyamatban lévő perek is tovább fognak folytatódni.

A KIRÁLY MP Pénzügyi és Szolgáltató Kft. a bérleti jogviszony felmondásától, azaz 2005.
november 1. napjától még 7 hónapon át fizette a bérleti díjnak megfelelő összeget, azonban
2006 májusát követően egyáltalán nem fizetett. A KIRÁLY MP Kft. – részteljesítések
befizetését beszámítva – 2013. június hónapig számolva mindösszesen bruttó 58.505.483.-Ft
összegű bérleti díjjal megegyező tartozást halmozott fel.

A nem lakás célú helyiségek bérleti díját a 2012. április 1-jétől hatályos 130/2012.(III.22.)
számú Kt. határozat szabályozza, melyet a 715/2012. (XII.10.) számú Kt. határozat
módosított. A hatályos határozat szerint a helyiségek bérleti díját - elsősorban a gyalogos
forgalom mértéke és az üzleti környezet figyelembevételével meghatározott – övezeti
besorolása szerinti fekvése alapján megállapított csökkentő/növelő tényezőkkel módosított
alapdíj szerint határozható meg.

A Bp. VII. Király u. 15. szám alatt elhelyezkedő helyiség a 715/2012.(XII.10.) számú Kt.
határozat szerint a kiemelt kategóriába sorolható, mely szerint a 296 m2 és a 39 m2

alapterületű földszinti helyiségekre (mindösszesen 335 m2) előírt bérleti díj a 9) pont alapján a
2013. évre: 2.900,-Ft/m2/hó +ÁFA azaz 971.500,- Ft/hó + ÁFA  bérleti díj állapítható meg.

A Képviselő testület a 470/2012. (VI.28.) számú határozatában az alábbi döntést hozta:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a 130/2012.(III.22.) számú Kt. határozat 9) pontjában kategóriánként
meghatározott bérleti díjak, a jelen döntéstől kezdődően, jelen határozat visszavonásáig 20%-
al csökkentett értékben alkalmazandóak.
Az említett határozat 10) pontjában meghatározott csökkentő/növelő tényezőket, a jelen
határozat visszavonásáig a csökkentett érték alapul vételével kell számítani.
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A csökkentett bérleti díj szerinti számítást a jelenleg folyamatban lévő, még el nem bírált
ügyekben is alkalmazni kell.

Ennek megfelelően megállapítható bérleti díj a 2013. évre az utcai földszinti helyiségek
vonatkozásában: 2.320,-Ft/m2/hó +ÁFA azaz a két helyiségre összesen 777.200,- Ft/hó +
ÁFA.

A háromhavi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék összege a két helyiségrészre együttesen:
2.914.500,-Ft +ÁFA lenne, mely összeg felhasználhatóságát, illetve visszafizetési módját a
12/2012.(III.26.) sz. önkormányzati rendelet 22 § (3)-(6) pontjai tartalmazzák. A hivatkozott
22 § (7) a.) pontja alapján nem kell óvadékot fizetni, bérleti jogviszony folytatás esetén.

Szükséges tájékoztatni a Tisztelt Képviselő-testületet arról, hogy a Budapest VII. kerület
Király u. 15. szám alatti ingatlannal kapcsolatban a Képviselő-testület az ingatlant érintő
perekkel kapcsolatban korábban már öt határozatot hozott:

44/2009. (II.11.) számú határozat:
- Az egyes önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok elidegenítésével kapcsolatos vizsgálat
megállapításai, döntések meghozatala néhány a vizsgálatban érintett ingatlan helyzetének
rendezésére.
Ezen határozat egyáltalán nem érintette a helyiség bérlőkkel kapcsolatos jogvitákat.

150/2010. (IV. 22.) számú határozat:
- A Budapest VII. kerület Király utca 15. szám alatti ingatlant érintő perek egyezséggel
való lezárásáról szóló ajánlatról –
Ezen határozat 2. pontja az alábbiak szerint rendelkezett:
„2. Az Önkormányzat a Budapest VII. kerület Király utca 15. szám alatti ingatlan lakásainak
azon bérlőivel köt egyezséget, akik 2004. július 15-én az épületben lakás-bérlettel
rendelkeztek. Egyben fenntartja azon szándékát, hogy a lakások bérlőinek az ehhez a
jogszabályokban előírt szükséges feltételek bekövetkezésekor a lakásokat eladja függetlenül
attól, hogy az Önkormányzattal - az 2004. július 15-én kötött adásvételi szerződés megkötése
miatt - perben állnak-e vagy sem. Az Önkormányzat a nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérlőivel nem köt megállapodást a Budapest VII. kerület Király utca 15. szám alatti
ingatlant érintő perek egyezséggel történő lezárásáról. Nem zárja azonban ki, hogy a nem
lakás céljára szolgáló helyiségek eladását, a bérlők elővásárlási jogának biztosításával, az
ehhez a jogszabályokban előírt szükséges feltételek bekövetkezésekor pályázat útján
meghirdesse.”

678/2012. (XI.16.) számú határozat:
- Budapest VII. ker. Király u. 15. - (Holló u. 16.) szám alatti 34184 hrsz.-on

nyilvántartott 100%-os önkormányzati tulajdonú épületben lévő 499 m2 alapterületű utcai
földszinti és 203 m2 alapterületű udvari pinceszinti helyiségekre vonatkozó bérleti jogviszony
helyreállítása.
Ezen határozat 1. pontja az alábbiak szerint rendelkezett:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a 150/2010. (IV. 22.) számú határozat 2. pontját 2012. november 16. napjától az
alábbiak szerint módosítja: „Az Önkormányzat a Budapest VII. kerület Király utca 15. szám
alatti ingatlan lakásainak azon bérlőivel köt egyezséget, akik 2004. július 15-én az épületben
lakás-bérlettel rendelkeztek. Egyben fenntartja azon szándékát, hogy a lakások bérlőinek az
ehhez a jogszabályokban előírt szükséges feltételek bekövetkezésekor a lakásokat eladja
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függetlenül attól, hogy az Önkormányzattal - az 2004. július 15-én kötött adásvételi szerződés
megkötése miatt - perben állnak-e vagy sem.”.

166/2013. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
Király u. 15. szám alatti lakóépületben a lakásbérlők részére az általuk bérelt lakások
megvételre való felajánlása
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy felhatalmazza az ERVA Zrt-t., hogy a Budapest VII. kerület Király u. 15. és Király
u. 21. sz. alatti lakóépületek Társasházzá történő alapításához a szükséges intézkedéseket
kezdje el, annak érdekében, hogy a Társasházzá történő alapítást követően az Önkormányzat
a lakásbérlők részére az általuk bérelt lakásokat megvételre felajánlja.”

284/2013. (V.30.) számú Képviselő-testületi határozat:
Perbeli nyilatkozat perköltség igényről Andrási Béláné és társai felperesek Budapest VII.
kerület Erzsébetváros Önkormányzata alperes ellen kártérítés iránt indított perében -
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy az A. Bné és társai felperesek által a Fővárosi Törvényszék előtt 28.P.22.115/2012.
szám alatt folyamatban lévő peres eljárásban a keresettől elálló természetes személyek, azaz a
Budapest VII. kerület Király u. 15. szám alatti lakóépület lakásbérlőivel szemben
perköltségigényt nem érvényesít.”

A követelés elengedésével kapcsolatos jogszabályi háttér:
A jelenleg hatályos 11/2012.(III.26.) számú, Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzatát megillető tulajdonosi jogok gyakorlása és a tulajdonában álló vagyonnal
való gazdálkodás szabályairól szóló rendelet (továbbiakban: Vagyonrendelet) 23.§. (1) bek. az
alábbiak szerint rendelkezik:
„A peres eljárásban történő perbeli egyezség kötésére és a bíróság előtti jogvitának peren
kívüli egyezséggel történő lezárására a 22.§ rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.”
A hivatkozott 22. § (1) bek. szerint:
„Az Önkormányzat bíróság előtt folyó jogvitáiban az Önkormányzat tulajdonosi
nyilatkozatainak tartalmáról
c) amennyiben a pertárgy értéke a nettó ötvenmillió forintot meghaladja, a Képviselő-testület

jogosult dönteni.

A fenti rendelet 25.§ pontjai az alábbiakat tartalmazzák:
(1) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a behajthatatlannak nem minősülő követelést

részben vagy egészben elengedni az adott ügy összes körülményeire tekintettel
megállapított, különösen indokolt esetben lehet.

(2) Ilyennek minősül különösen, amikor a követelés nem minősül behajthatatlannak, de
valamennyi körülmény figyelembevételével megállapítható, hogy az érvényesítése
aránytalanul hosszú időt venne igénybe, vagy aránytalan nehézséggel, illetve aránytalanul
nagy költséggel járna, továbbá ha a követelés érvényesítésének sikertelensége egyéb okból
valószínűsíthető.

(3) Az (1) bekezdés szerinti követelés elengedéséről nettó kétszázezer forint összegig a
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság, nettó kétszázezer forint összeg felett a Képviselő-
testület dönt.
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Az ERVA Zrt. a határozati javaslatok közül az A. változatot javasolja
elfogadásra figyelemmel az alábbiakra:

A tisztelt Képviselő-testületnek, a határozatának meghozatalakor azt kell mérlegelnie, hogy
egy jelentős összegű, ámde jogszerűségében vitatott, és behajthatóságát tekintve pedig
kétséges tartozás kapcsán a több évig tartó igényérvényesítési eljárások (peres eljárás,
esetleges végrehajtási eljárás vagy felszámolási eljárás) a Kft. likviditását és fizetőképességét
tekintve valószínűsíthetően a kintlévőség megtérülése körében eredményre nem vezetnének,
továbbá az eljárások lezárultáig az Önkormányzat elesne a helyiségek hasznosításából befolyó
bevételtől. Ezzel szemben az A. határozati javaslatok elfogadása esetén a fennálló tartozás
összegéből biztosan megtérülne 20.000.000.-Ft, valamint komoly esély van arra, hogy a
jövőben egy szolvens és már prosperálóan működő Társaság által rendszeres havi bevételre
tenne szert az Önkormányzat.

A Képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvéből kiderül, hogy 12 képviselő elfogadta
azt a határozati javaslatot, ami 38 millió 500 ezer Ft vagyoni hátrányt okozott
Erzsébetvárosnak.

Vattamány Zsolt polgármester
„6. számú javaslat „A” változtatát teszem most fel, szavazásra, kérem, szavazzanak.”

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 14 fő. A Képviselő-testület a 6.
számú határozatot 12 igen 0 nem 1 tartózkodással elfogadta.
(A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
48/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 32.§ (4)
bekezdése alapján: „Ha a képviselő az üléstermet elhagyja és a szavazógépét nem kapcsolja
ki, vagy az ülésteremben tartózkodik, és nem szavaz, azt a szavazástól tartózkodónak kell
tekinteni.” A gépi jegyzőkönyvből megállapítható, hogy egy képviselő gépe bekapcsolt
állapotban volt, de általa szavazat jelzése nem történt meg, ezért az ülésvezető által kimondott
szavazati arány a lentiek szerint alakul.)

411/2013. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat:
- Önkormányzati ingatlanok hasznosítása -
(12 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)

1. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a határozati javaslat 2. pontjában foglalt feltételek teljesülése esetén hozzájárul
ahhoz, hogy a KIRÁLY MP Pénzügyi és Szolgáltató Kft. által korábban bérelt, Budapest VII.
Király u. 15. sz. alatti, 34184. hrsz.-on nyilvántartott 100%-os önkormányzati tulajdonú
épületben található 296 m2 alapterületű utcai földszinti 03 jelű, valamint a 39 m2 alapterületű
utcai földszinti 01 jelű nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozóan felhalmozódott
bruttó 58.505.483 ,-Ft összegű elmaradt bérleti díj hátralékból 38.505.483.-Ft összegű tartozás
elengedésre kerüljön a 11/2012.(III.26.) számú Önkormányzati rendelet 25. §. (1) - (2)
bekezdései alapján tekintettel arra, hogy a követelés érvényesítésének sikertelensége egyéb
okból valószínűsíthető.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
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Határidő: határozat Kft. általi kézhezvételétől számított 40 nap

2. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a KIRÁLY MP Pénzügyi és Szolgáltató Kft. bérleti
jogviszonya a Budapest VII. Király u. 15. sz. alatti, 34184. hrsz.-on nyilvántartott 100%-os
önkormányzati tulajdonú épületben található 296 m2 alapterületű utcai földszinti 03 jelű,
valamint a 39 m2 alapterületű utcai földszinti 01 jelű nem lakás céljára szolgáló helyiségre
vonatkozóan peren kívüli egyezség útján helyreállításra kerüljön az alábbi együttes feltételek
mellett:
- az ügyvédi letétbe helyezett 20.000.000,- Ft-ot az Önkormányzat, mint bérbeadó részére a
Letéteményes átutalja,
- a KIRÁLY MP Pénzügyi és Szolgáltató Kft. vállalja a bérbeadó által megállapított bérleti díj
megfizetését az új bérleti szerződés megkötését követően,
- a KIRÁLY MP Pénzügyi és Szolgáltató Kft. vállalja, hogy a folyamatban lévő peres
eljárásokban a keresetétől eláll.

3. Az új bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a bérlő - saját költségén kiállított -
közjegyzői okiratban vállal kötelezettséget a bérleti szerződésben foglaltak betartására, annak
megszűnése esetén a helyiség kiürítésére és tartozásmentes átadására.

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságot a peren
kívüli egyezség részletes feltételeinek és az új bérleti szerződés feltételeinek jóváhagyására.

5. Amennyiben a peren kívüli egyezségről szóló megállapodás, a közjegyzői okiratba
foglalás, illetve bérleti szerződés a jelen határozat kézhezvételétől számított 40. napig a felek
által nem kerül aláírásra, úgy jelen határozat hatályát veszti.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: határozat Kft. általi kézhezvételétől számított 40 nap

Az előterjesztés szerint azért kell „elengedni” a követelés nagy részét, mert
a

„11/2012.(III.26.) számú Önkormányzati rendelet 25. §. (1) - (2) bekezdései
alapján tekintettel arra, hogy a követelés érvényesítésének sikertelensége egyéb
okból valószínűsíthető.”

Ezzel szemben a válóság az, hogy ezt a követelést meg sem próbálta
érvényesíteni az Önkormányzat vezetése.

A be nem fizetett használati díj behajtása miatt nem indult per. Így logikusan
nehéz arra a következtetésre jutni, hogy ez a követelés behajthatatlan.

Már az előterjesztésből is kitűnik, hogy a két per van folyamatban, amely a
Király u. 15. lakás- és helyiségbérlőit valamilyen módon érinti.
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Azt a pert, amely az Önkormányzatot visszahelyezné a jogaiba (A Fővárosi
Törvényszék Gazdasági Kollégiuma előtt 5.G.41.705/2004. szám alatt, a per tárgya a
helyiségbérleti szerződés módosítása és a helyiségbérleti szerződés felmondása
érvénytelenségének megállapítása. ) valamiért az Önkormányzat vezetése
szünetelteti.

Mikor és ki egyezett bele az Önkormányzat számára kifejezetten hátrányos
helyzetbe?

A nyomozó hatóság feladata kideríteni azt, hogy a per szüneteltetése miért és
kinek az érdeke.

Az alperes Önkormányzatnak biztosan nem, hiszen 2004 óta az ilyen típusú
pereket kivétel nélkül megnyerte.

A nyomozó hatóság kérje be a Király u. 11.,15., 17., 19., 21., 25., 27., 29. sz.
épületekben található összes olyan önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára
szolgáló helyiség iratanyagát, amely 2000. január 01. és 2013. december 01-t
között önkormányzati tulajdonban volt.
Ezekből az iratokból egyértelműen megállapítható, hogy az önkormányzat csak
és kizárólag a Király MP Kft.-nél gyakorolt ilyen gesztust, míg másoknál vagy
végigvitte a kiürítési pert vagy részletfizetési megállapodást kötött azonban
egyetlen Ft-ot sem engedett el.

II. Hogy miért történt mindez?

Ennek megértéséhez ismerni kell a résztvevők közötti kapcsolatrendszert.

A Király MP Kft. cégkivonata szerint 1991. december 28-án alakult, a cég
székhelye az alapítás óta változatlan, Budapest, Király utca 15.

Akik a cég ügyvezetői közül az ügy szempontjából érdekesek lehetnek:

2002. március 14-ig az a dr. Hoffmann László, aki 2006. július 15-én az
ingatlanügyekben a feljelentést tette.

2002. március 14-től ügyvezető váltás következett be és Hoffmann László
anyósa dr. Markó Lajosné lett az ügyvezető 2010. december 28-ig.

Ettől az időponttól helyette dr. Hoffman László fia Hoffmann Miklós
következett 2011. december 20-ig.
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Akik a cég tulajdonosai közül az ügy szempontjából érdekesek lehetnek:

dr. Hoffmann László 2010. december 28-ig.

Felesége dr. Hoffmanné Markó Judit 2010. december 28-ig.

2010. december 28-tól az apa és felesége helyett a fiaik Hoffmann Miklós és dr.
Hoffmann Péter léptek a helyükbe 2011. december 20-ig.

Több kérdés merül fel e néhány adat alapján!

Mi történt 2010. december 28-án, ami miatt hirtelen távozni kellett az
ügyvezetői és tulajdonosi pozícióból?

Valószínűleg azért, mert Vattamány Zsolt Erzsébetváros frissen megválasztott
polgármestere megbízási szerződést kötött 2010. december elsejével dr.
Hoffmanné Markó Judittal.

A megbízás tárgya a megbízási szerződés I. 1. pontja szerint a 2004.október 01.-
2010. október 01. közötti időszak ingatlanügyeivel kapcsolatban történő
felülvizsgálat (melléklet).

Azonban Vattamány Zsolt polgármester és Hoffmanné dr. Markó Judit
megegyeztek abban, hogy azokat a pereket, amiben Hoffmanné dr. Markó Judit
perli a megbízóját, vagyis az Erzsébetvárosi Önkormányzatot, akit Vattamány
Zsolt képvisel, nemes egyszerűséggel nem vizsgálják.

Lásd a melléklethez csatolt megbízási szerződés I. 5. pontja.

Hoffmanné dr. Markó Judit érdekeltségébe tartozó Király MP Kft. és az általa
képviselt lakók, ekkor már több mint 4 éve perben álltak az önkormányzattal.

Ez a magatartás önmagában a hivatali visszaélés megalapozott gyanúját keltik.

Ha a perek szüneteltetése dr. Hoffmanné Markó Judit megbízásának az
idejére esik, akkor az megvalósíthatja Vattamány Zsolt polgármesternél a
hivatali helyzetével való hivatali visszaélést, felbujtóként pedig a jogtalan előny
(per szüneteltetése) elérése miatt dr. Hoffmanné Markó Juditnál (Btk. 305.§ c)
pont).

A nyomozó hatóság a fentieket a feljelentés mellékleteként beadott
dokumentumokból kétséget kizáróan megállapíthatja.
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Az ügy felderítéséhez és a Király Mp Kft. cselekvőségének megállapításához a
történeti háttér ismerete szükséges.

Dr. Hoffman László és Hoffmané dr. Markó Judit hosszú évek után jutott abba a
pozícióba, hogy számukra anyagilag kedvező döntéshez érjenek el.

Miután 2005-ben az Önkormányzat akkori vezetése az egész kerületben
felemelte a bérleti díjakat, néhányan köztük a Király MP Kft. ezt nem fogadta el.
Akik a megemelt bérleti díjat nem fogadták el azoknál az önkormányzat
felmondta a bérleti szerződést és helyiség kiürítési pert indított.

Ezeket a pereket rendre megnyerte az önkormányzat.

2006-ban miután egyértelművé vált, hogy az önkormányzat MSZP-SZDSZ
újonnan megválasztott vezetése ebben a kérdésben hajthatatlan, Hoffman úr
feljelentette az önkormányzat vezetését egy bizonyos befektetői körhöz (Nagy
György) köthető ingatlan értékesítések miatt azt állítva, hogy csalással jutott ez
a befektetői kör az ingatlanokhoz.

A feljelentésből büntetőügy lett, melyben nincs még jogerős ítélet.

A bírósági tárgyalás során ismertetett lehallgatott telefonbeszélgetésekből
egyértelműen kiderült, hogy a Hoffmann családnak nincs más célja, mint hogy
bármi módon az önkormányzat akkori vezetését a börtönben juttassa. Ennek
érdekében a későbbiekben még a szintén feljelentett egyik főszereplővel, Nagy
Györggyel is szövetkezett.

Nagy Györggyel a lehallgatott beszélgetések alapján maga Hoffmanné dr.
Markó Judit is találkozót beszélt meg, hogy a közös érdekeiknek megfelelően
működjenek együtt.

Ekkor már 2008-at irtunk és a bírósági tárgyaláson ismertetett telefon
beszélgetések szerint a feljelentő és a feljelentett között érdekazonosság alakult
ki, ez pedig az akkori önkormányzati vezetés eltávolítását jelentette.

A mellékletben csatolt bírósági tárgyalási jegyzőkönyvek ezt megerősítik.

Nagy György és Hoffmann László között lefolytatott telefonbeszélgetés szerint
Hoffmann László magát az ügyészséget is befolyásolni akarta azzal, hogy az
önkormányzat akkori vezetésére akarta terelni a nyomozás irányát.

Innen már nem kell nagyot ugornunk, hiszen a Király MP Kft. tulajdonosainak
már nem kellett sokat várniuk, mert Vattamány Zsolt polgármester hivatalba
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lépésével minden kedvező irányba fordult.

A nyomozó hatóság derítheti ki azt is, hogy mi az oka annak, hogy az
Önkormányzat vezetése 2010 óta miért nem számolta fel a céget díjtartozás
miatt. Hiszen, ha megtette volna, akkor már régóta birtokon belül lenne és újra
bérbe adhatná 20 millió Ft-nál jelentősebb bérbevételi díjért.

A Király MP Kft. helyett 2013. június 17-én a Bátorfi Consulting Kft. tette
ügyvédi letétbe az egyezség szerinti 20 millió Ft-ot jelezve, hogy a
későbbiekben meg kívánja vásárolni a Király MP Kft. üzletrészét, hogy a
vezetése alatt álló Noir et L’or étteremhez hasonló vendéglátó tevékenységet
folytasson.

Csakhogy ekkor már birtokon belül volt!

A Király MP Kft. cégkivonatából kiderül, hogy az előterjesztésben hivatkozott
Noir et L’ or  2013. június 01-től a cég 100 %-os tulajdonosa.

Az előterjesztés szerint,

Noir et L’or Étterem színvonalas szolgáltatásának keresletét az évek óta jellemző teltházak és
szakmai visszajelzések bizonyítják. Az étterem nyitása, tehát 2006. október 23. óta sem az
önkormányzat, sem a társasház lakói, soha, semmilyen kifogással nem éltek az étterem
működése kapcsán.

Ha ez így van, akkor az új tulajdonos akár rendezhette volna a fennálló teljes
tartozást, hiszen az előterjesztés szerint tőkeerős.

Ezért teljességgel érthetetlen mi alapján állítja az előterjesztés készítője, hogy

A KIRÁLY MP Kft. anyagi lehetőségei és a jövőbeni prognosztizálható stagnálás okán az
ERVA Zrt. által nyilvántartott teljes tartozás kiegyenlítésére egyáltalán nincs anyagi fedezete
és egyezség hiányában a cég rövid időn belül teljesen ellehetetlenül.

A Király Mp Kft. cégkivonata szerint 2011. december 31-én a cég saját tőkéje
54 millió 899 ezer Ft és a befektetett eszközei 58 millió 336 ezer Ft.

A testületi döntést megelőzően egy hónappal egy olyan új 100 %-os tulajdonosa
lett a tartozást felhalmozó cégnek, aki amikor a Király Mp Kft. 100 %-os
tulajdonrészét átvette tudnia kellett az 58.505.483.-Ft összegű bérleti díj
tartozásról.
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Milyen lépéseket tett az Önkormányzat arra, hogy az új tulajdonostól behajtsa a
jogos követelését?

Tudta-e az új tulajdonos a tulajdonrész megvásárlása előtt, hogy rá három hétre
az önkormányzat a bérleti díj tartozás döntő részét elengedi?

Ha tudta, akkor ez már a csalás bűncselekményét is megalapozza!

A nyomozás során kell kideríteni azt, hogy a tulajdonrész megvásárlásakor az új
tulajdonos mit tudott a tartozásról, mennyiért vette meg a tulajdonrészt az előző
tulajdonostól?

Ez további vagyoni hátrányt jelent, mert ha például 25 millió Ft volt az üzletrész
értéke, akkor azt miért nem az önkormányzat költségvetésébe fizette be, hiszen
így már 45 millió megtérülhetett volna a tartozásból!

A nyomozó hatóság feladata felderíteni, hogy az ügylet részt vevői közül kik és
hogyan játszották ki a

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012.
(III.26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról

49. Bérbeadás versenyeztetési eljárás alapján

57. §

(1) A versenyeztetési eljárásra az Önkormányzatot megillető tulajdonosi jogok gyakorlása és a
tulajdonában álló vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendeletében foglaltakat kell
alkalmazni az e rendeletben foglalt eltérésekkel.

(2) Az üres helyiség bérlőjét versenyeztetési eljárás útján kell kiválasztani, amennyiben az üres
helyiség forgalmi értéke a 25 millió forintot eléri vagy meghaladja.

szóló rendeletének idevonatkozó rendelkezéseit ezzel szintén megvalósítva a
hivatali visszaélés törvényi tényállását.

A Képviselőtestület a bérleti jogviszony ilyen módon történő helyreállításával
további minimum 60 millió Ft kár okozását segíti elő (az összesen 335
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négyzetméter helyiség 500 ezer Ft négyzetméteráron 167 millió 500 ezer Ft
forgalmi értéket jelent és ennek a 40 %-a 67 millió Ft).

Igaz ez a bűncselekmény kísérleti szakaszban van jelenleg.

A nem lakás céljára szolgáló helyiségek megvásárlásáról szóló hatályos rendelet
szerint a a vételár a forgalmi érték 60 %, ha több mint 10 éve kötötték a bérleti
szerződést.

A Király MP Kft.-re ez a szabályozás igaz lesz a bérleti jog helyreállítása után.

2013. augusztus 05-én a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság rendkívüli
ülésen tárgyalta a javaslatot.

Dr. Ibolya Tibor a Fővárosi Főügyészség vezetője ’A hűtlen kezelés
bizonyítása’ c. munkájában a következőket írta:

„A fentiek alapján tehát az önkormányzati képviselő a képviselő testület tagjaként nem saját,
hanem idegen vagyont kezel, ebből következően pedig, ha annak egyéb feltételei is fennállnak
a bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatti felelősségre vonásának nincs
akadálya. Az önkormányzati vagyon kezelése körében leadott szavazata miatt, ha annak
leadása során a vagyon kezelésére vonatkozó kötelességét megszegte, tudata átfogta, hogy
döntésével akár kárt is okozhat, úgy büntetőjogi felelősséggel tartozik, még akkor is, ha a
tényleges döntés képviselőtestületi határozatban manifesztálódik.”

Ezt a gondolatmenetet követve mindenki, aki a Király u. 15. előterjesztéssel
kapcsolatban akár Képviselőtestületi, akár bizottsági döntésben részt vett és igen
szavazatával vagyonvesztést okozott megalapozottan gyanúsítható
bűncselekmény elkövetésével.

III. Az Önkormányzat képviseletében eljáró hivatalos személyek által
elkövetett jogszabálysértések

Az Önkormányzat képviseletében eljáró hivatalos személyek Vattamány Zsolt
polgármester és az előterjesztést megszavazó képviselők, bizottsági tagok, Máté
Katalin Erzsébetváros Városgazdálkodási Iroda vezetője, dr. Csomor Sándor
ERVA Zrt. vezérigazgatója és ismeretlen társaik

1. a Btk. 376§ (4) bekezdés a) pontja szerinti jelentős vagyoni hátrányt
okozó hűtlen kezelést és az ehhez a bűncselekményhez kapcsolódó Btk.
305.§ hivatali visszaélést követték el.

2. Megsértették a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (III.26.) önkormányzati
rendeletének versenyeztetési szabályozásával rendelkező részét.
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3. Figyelmen kívül hagyták a jelenleg is hatályos Budapest Főváros VII.
kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 150/2010.
(IV. 22.) számú határozatának 2. pontját, amely szerint

„2. Az Önkormányzat a Budapest VII. kerület Király utca 15. szám alatti ingatlan
lakásainak azon bérlőivel köt egyezséget, akik 2004. július 15-én az épületben lakás-
bérlettel rendelkeztek. Egyben fenntartja azon szándékát, hogy a lakások bérlőinek az
ehhez a jogszabályokban előírt szükséges feltételek bekövetkezésekor a lakásokat
eladja függetlenül attól, hogy az Önkormányzattal - az 2004. július 15-én kötött
adásvételi szerződés megkötése miatt - perben állnak-e vagy sem. Az Önkormányzat a
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlőivel nem köt megállapodást a Budapest
VII. kerület Király utca 15. szám alatti ingatlant érintő perek egyezséggel történő
lezárásáról. Nem zárja azonban ki, hogy a nem lakás céljára szolgáló helyiségek
eladását, a bérlők elővásárlási jogának biztosításával, az ehhez a jogszabályokban
előírt szükséges feltételek bekövetkezésekor pályázat útján meghirdesse.”

4. Megsértették a 2011. évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról
szóló törvény vonatkozó részét az önkormányzat saját bevételének szándékos
csökkentésével

5. Megsértették a az államháztartásról 2011. évi CXCV. törvény önkormányzati
vagyonnal felelős, rendeltetésszerű gazdálkodásával kapcsolatos szabályozását


