Keretmegállapodás megszüntetés és Záró Elszámolás
amely létrejött

egyrészről

Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.,
adószám: 15735636-2-41, KSH-szárn: 15735636-8411-321-01, szárn1aszám: ['], képviseli:
TarJós István főpolgánnester; a továbbiakban: "BFÖ"),
valamint

másrészről

a

Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Zrt. (székhely: l 031 Budapest Záhony u.
7. A. épület l. emelet. adószám: 13769349-2-41, cégjegyzékszám: Cg.01-10-045474.
számlaszám: [*J, képviseli: Süle László, az Igazgatóság elnöke; a továbbiakban: "BVV Zrt,")
(a BfÖ és a BVV Zrt. a továbbiakban együttesen: "Felek")
között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

l. Rész- Általános rendelkezések
Előzmények

I.

1.1.

A Felek rögzítik, hogy közöttük 2006. szeptember 27-én együttmüködési keretmegállapodás (a továbbiakban: "Együttműködési Kerctmegállapodás") jött létre
önkormányzati vagyon kezelésére és hasznosítására vonatkozóan. A Felek a Keretmegállapodást a Fővárosi Közgyülés 2012. június 20 napján meghozott 1249/2012.
(VI.20.) számú határozata alapján 2012. július 17-én módosították, a módosításban
meghatározott bontandó éptiletek elbontásával, a tornyok felújításával, és a tornyok
hasznosításával összefiiggésben.

Közgyűlés 2509/2012. (11.28.) számú határozatával felkérte "a
hogy a 118/2012. (J. 25.) Főv. Kgy. határozat alapján dolgozza ki a
Társaság működésének 2013. január l-jétől érvényes új alap dokumentumait, így
szerződéses hátterét, finanszírozásának médját és azt 2013. január 31-ig terjessze be
jóváhagyásra a Fővárosi Közgyűlés elé". Ez alapján az Együttműködési
Keretmegállapodást egy új struktúrájú, egységes szerkezetű közszolgáltatási
vagyongazdálkodási szerződéssel helyettesíteni kell, mely figyelembe veszi a BVV Zrt.
tulajdonosi körében és a jogszabályi környezetben bekövetkezett változásokat.

1.2.

A

Fővárosi

főpolgármester!,

A fentiek alapján kidolgozásra került a BVV Zrt. új, vagyongazdálkodási jellegű
közszolgáltatási szerződése (a továbbiakban: Vagyongazdálkodási szerződés), melyet a
Fővárosi Közgyűlés a ..... ./2013 (xx.xx) számú határozatával jóváhagyott, és mely 2014.
január Ol-től történő hatálybalépéssei szabályazza a BVV Zrt. feladatait, működésénck
szabályait és kapcsolatát a BFÖ-vel.

1.3.

ll.
2.1.

A jelen megállapodás célja
A Keret-megállapodás megszüntetése
A jelen dokumentummal BVV Zrt. és a BFÖ az Együttműködési Keretmegállapodást
közös megállapodással megszüntctik 2013. december 31. napjával, azzal, hogy a
Vagyongazdálkodási szerződés 2014. január Ol. napjától a korábbi Együttműködési
Keretmegállapodás helyébe lép.

2.2.

Záró Elszámolás készítése
A Felek az Együttműködési Keretmegállapodás megszüntetése kapcsán a jelen
dokumentummal egyúttal záró elszámolást is készítenek az ingó és ingatlan eszközökről,
melyek a BFÖ tulajdonában, de a Keret-megállapodás alapján a BVV Zrt. kezelésében
álltak.
A Záró-elszámolás kapcsán a Felek rögzítik, hogy az az Együttműködési
Keretmegállapodás megszüntetésc, azaz 2013. december 31. napján végleges formában
nem áll rendelkezésre. A végleges, számszakilag pontosított Záró Elszámolás
elkészítésének határideje 2014. március O1. napja.

2. Rész- Záró Elszámolás
A jelen dokumentum 1. részében foglalt rendelkezések alapján a Felek a BVV Zrt.
előzetes Záró Elszámelását az alábbiak szerint állapítják meg:
I.

Elmaradt és 2013. december 31-ig aktuális kamatátvezetések rendezése

1.1. 2008-ban adminisztrációs okokból elmaradt kamat átvezetése
A BVV Zrt-nek a BFÖ-vel szembeni kötelezettség állományának a felülvizsgálata során a
korábbi évek könyvelését átvizsgálva megállapításra kertil t, hogy a 11784009-2020050 l
számú Bp. VárosfejL Zrt. Gázgyár Fejl. elkülönített projekt AlszámJán 2008. decernber
13.-án lekötésből felszabaduló 2.329.524.593,-Ft összeg tartalmazott 2.305.150.000,-Ft
tőkét, és 24.374.593,-Ft kamatot.
A karnat könyvelése a korábbi és a mostani gyakorlatnak megfelelően szintén elkülönítve
szerepeinek a könyvekben. Ez a kamat összeg feltehetően tévedésbői nem az elkülönített
kamatokat tartalmazó 97841-es főkönyvi számlára lett a könyvekbe lekönyvelve, hanem
az ún. általános, ill. a BVV Zti. saját kamatbevétele között lett nyilvántartásba véve a
9784-es főkönyvi számlára. Feltehetően ebből az okból erre a kamatösszegre nem került
átvezetési kérelem benyújtásra a 2008-as elszámolás során a BFÖ felé, így az nem is
kerültátvezetésre az elkülönített alszámiáról a BVV Zrt. saját főszámlájára. Ugyanakkor
ezt az összeget kamatbevételként a BVV Zrt. a saját könyveiben az Együttműködési
Keretmegállapodás előírásai szerint lekönyvelte a 2008-as rnérlegében és ez a
kamatbevétel a BVV Zrt.-t illeti.
Annak érdekében, hogy a BFÖ-vel szembeni kötelezettségek és a bankszámlák közötti
egyezüséget a Záró Elszámolás során meg lehessen teremteni és a múltbeli gazdasági
események azok valós gazdasági tartalmuk szerint tegyenek elszámol va, a BFÖ c Zán)
Elszámolás elfogadásával hozzájárul, hogy a BVV Zrt. a 24.374.593,-Ft
kamatátvezetést az elkülönített projekt alszámlákról a saját főszárulájára legkésőbb
a Záró Elszámolás lezárásáig, azaz 2014. február 15-ig végrehajtsa.
1.2. Az elkülönített alszámlákon 2013. december 31-ig keletkezett és
átvezetések engedélyezése.

keletkező

kamat

A 2013 esztendőben 2013. október 31-ig az elkülönített projekt alszárnlákon keletkezett
karnat összege; 46 629 712.-Ft melyből 2013. október 31-ig átvezetésre került: 41
084 004.- Ft. 2013. december 31-ig a várható kamat összeg: 60 089 417.- Ft, de ennek
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mértékét forintra pontosan csak 2014 januárjában lehet megállapítani, a decernbene
vonatkozó banki kivonatok kézhezvételekor.
Az Együttműködési Keretmegállapodás előírásai szerint 2013. december 31-ig az
elkülönített projekt alszámlákon képződött kamat a BVV Zrt.-t illeti, így a BFÖ c Záró
Elszámolás elfogadásával hozzájárul, hogy a BVV Zrt. a 2013-ban az elkülönített
projekt alszámlán keletkezett és még át nem vezetett kamatok összegét az
elkülönített projekt alszámlákról a saját főszárulájára legkésőbb a Záró Elszámolás
lezárásáig, azaz 2014. február 15-ig átvezesse.
II.

A MID Atlantic Kft. által 2007-ben a Fejlesztési Területen megvalósított
filmforgatás végleges elszámolása

2.1. A BVV Zrt.-nek a BFÖ-vel szembeni kötelezettség állományának a felülvizsgálata során
a korábbi évek könyvelését átvizsgálva megállapításra került, hogy 2007. évben a
11784009-20200501 számú Bp. VárosfejL Zrt. Gázgyár Fejl. AlszámJán keletkezett
20.300.551 ,-Ft egyenleg, mely összeg nem szerepel a Fővárosi Önkormányzattal
szembeni kötelezettségek között, ugyanakkor a BVV Zrt. mérlegében a passzív időbeli
elhatároJáson 2007. decernber 31.-e óta 17.778.550,-Ft várható költség van eJhatárolva e
tétel kapcsán.
A BVV. Zrt. 2007. évben a saját számlatömbjét használva állított ki a BFÖ-t megillető
bevételeketaMID Atlantic Kft. által megvalósított filmforgatással kapcsolatban összesen
bruttó 21.334.260,-Ft értékben.
A saját számlatömb használatamiatt a filmforgatás kapcsán kiállított számlák, helyesen
adóalap és ÁFA összegekkel lettek a BVV. Zrt. könyveibe lekönyvelve.
Az árbevétel elkülönülten a 913. Közvetített szeigáitatás
használatával összesen 17. 778.550,-Ft értékben lett könyvel ve.

főkönyvi

számlaszám

A számlákan feltüntetett ÁFA tattalmat a BVV Zrt. saját bevallásában, mint fizetendő
ÁFA szerepeltette, és megfizette. Az összesített ÁFA összeg: 3.555.710,- Ft. Ez az
összeg a BVV Zrt. követelése a BFÖ-vel szemben, ami csökkenti a filmforgatás kapcsán
realizált összesen bruttó 21.334.260,- Ft bevétel kapcsán a BFÖ-vel szemben fennálló
kötelezettséget.
A számlák ellenértéke ugyanakkor helyesen a 11784009-20200501 számú Bp. Városfej l.
Ztt. Gázgyár Fejl. alszámiára folytak be, rnivel ez nem a BVV Zrt. saját bevétele, hanem
a terület hasznosítása során a BFÖ javára befolyt bevétel volt.
A filmforgatással kapcsolatban költségek is merültek fel. Ezek a költségek a 1178400920200501 számú Bp. VárosfejL Zrt. Gázgyár Fejl. alszámiáról kerültek clutalásra. A
következő két szállítói számla került így elutalásra bruttó értéken:
l.
2.

07.1!.19.-én FIMÜV Zrt. 2007/4042
07.12.2!.-én KÖRKÉP Kft. N2-000382/07

433.709,-Ft
600.000,-Ft

A két számla együttes összege: 1.033.709,- Ft, rnely összeg csökkentette a BFÖ-vel
szembeni kötelezettségek összegét.
A két számla tartalmára nézve "egyéb hasznosítás" közvetített szolgáltatását tartalmazta.
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Az egyéb hasznosítás közvetített szolgáltatását a BVV Zrt. elszámalta a BFÖ felé, és
2009-ben leszámlázásra került, így ez a bruttó összeg ily módon, duplán került
elszámolásra, ezért a BVV Zrt.-nek a 3.555.710,- Ft. megfizetett ÁFÁ-ból származó
követelését a BFÖ-vel szemben 1.033.709,- Ft-al kell csökkenteni.
A bruttó bevétel és szállítói számlák eiutalásának egyenlege együttesen adja ki a
20.300.551 ,-Ft-ot
Az előbbiek alapján a BVV Zrt.-nek a Fővárosi Önkormányzattal szemben valóságos
pénzmozgással járó fennálló követelése összesen: 2.522.001,- Ft.
A filmforgatás végleges elszámolásának módszere az "eredeti" állapot visszaállítása. Ez
alapján a BFÖ-nek 2007. évben 17.778.550.- Ft + 20% ÁFA bevétele, és így
21.334.260,-Ft követelése keletkezett a BVV. Zrt.-vel szemben. A BVV Zrt. a duplán
elszámolt egyéb hasznosítás'' közvetített szolgáltatások ellenértékét átutalja az
elkülönített projekt alszámlára, így fog helyre állni a kötelezettség-követelés összege. A
BVV Zrt. részére a BFÖ kiállítja a számláját - ezzel lehetövé válik az elhatárolás
kivezetése -,amely az ÁFA törvény váJtozása miatt 7%-al magasabbÁFA-t tartalmaz. A
számlázás technikailag úgy történik, hogy a BVV Zrt.-nél lévő BFÖ tulajdonában lévő
számlatömbből kerül ez az összeg kiszámlázásra az érvényes eljárásrend szerint. A
számla "pénzügyi teljesítést nem igényel" megjegyzéssel kerül kiállításra, mivel ez az
összeg már 2007 óta ott van az elkülönített projekt alszámlán. A BFÖ a kiállított számla
értékét a számla pénzügyi rendezésének évében bevételnek el tudja számolni a tárgyévi
költségvetésében, és az ÁFA fizetési kötelezettsége is fenn áll, a BVV Zrt. pedig levonja
az áthárított ÁFA-t, így az ÁFA fizetés egyensúlya is létre jön. BVV Zrt. a 200 7. évben
befizetett ÁFA-t 2013-ben ,.visszakapja" és akinek eredetileg is fizetnie kellett volna,
azaz az Önkom1ányzat befizeti. A BVV Zrt.-nek a 7%-os ÁFA ..többlet" miatt egyéb a
társasági adóban adózandó bevétele keletkezik.
Az Együttműködési Keretmegállapodás előírásainak megfelelöen a BFÖ e Záró
Elszámolás elfogadásával hozzájárul, hogy a BVV Zrt. a MID Atlantic Kft. által
2007-ben a Fejlesztési Területen megvalósított filmforgatás végleges elszámolása
érdekében az alábbi lépéseket legkésőbb a Záró Elszámolás lezárásáig, azaz 2014.
február lS-ig végrehajtsa.
lévő projekt alszámlákra a filmforgatás kapcsán
duplán elszámolt közYetített szolgáltatások bruttó ellenértékét, 1.033.709,-Ft-ot. Az
átutalással helyre áll az eredeti kötelezettség állomány összege az elkülönített projekt
bankszámlákon.

l. A BVV Zrt. átutalja a kezelésében

2. A BFÖ a 2007. évi önkom1ányzatot megillető és az elkülönített projekt alszámiára
befolyt bevételekről 17.778.550,- Ft adóalappal és 20%-os ÁFA összeg (3.555.710.- Ft)
helyett a jelenlegi adókulcs alkalmazásával, 27%-os ÁFA összeggel (4.800.208,- Ft) egy
pénzügyileg rendezett számlát állít ki a BVV Zrt. részére. A számla kiállítására a BFÖ
felhatalmazza a BVV Zrt-t, így a számla kiállítása technikailag a BVV Zrt-néllévő BFÖ
nevére szóló számlatömbből kerül sor, pénzügyi rendezést nem igényel megjegyzéssel. A
számla befogadása után a BVV Zrt. mérlegében passzív elhatároJáson szereplö
17.778.550,- Ft összeg is ki vezethető.
3. A BVV Zrt.-nek egyéb bevétele keletkezik az ÁFA kulcsok miatti különbözetből a
Fővárosi Önkormányzattal szemben, mely összeget idén a Társasági adóbevallásában
bevallja.
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IH.

2011.-2013. évi projektre fordított

3.1. A

Fővárosi Közgyűlés

megelőlegezett

költségek elszámolása

határozatai a projekt költségek elszámolása kapcsán

A BVV Zrt. által a Fejlesztési Terület fejlesztése, gondnakolása érdekében saját fonásból
megelőlegezett, de tovább nem számlázott projektköltségek elszámolása kapcsán eddig
két határozatot - határozat számok: 117/2012.(01.25.) és 2508/2012.(11.28.) - fogadott el
a Fővárosi Közgyűlés. A határozatok lényege, hogy a BFÖ élve az Együttműködési
Keretmegállapodás biztosította lehetőséggel a Budapesti Városfejlesztési és
Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt. saját fonásából a 2011-ben és a 2012-ben
felmerült, tovább nem számlázott projektköltségek csak és kizárólag az Együttműködési
Keretmegállapodás alapján kezelt ingatlanok hasznosítása során, a 2011 , 2012 és 2013
évben elért bevételek erejéig kerülnek - az Együttműködési Keretmegállapodás 4. sz.
mellékletének 4. a., b. pontjával összhangban - megtérítésre, a fennmaradó
projektköltségeket veszteségként le kell írnia a társaság saját tökéjének terhére.
A BVV Zrt. igazodva a Fővárosi Közgyűlés határozataihoz, az elmúlt években jelentős
veszteség leírást, illetve céltartalék képzést hajtott végre a saját forrásból megelőlegezett
projekt költségek után. A BVV Zrt. a könyvelésében a még le nem írt projektköltségeket
a készletei között tartja nyilván. A BVV Zrt. szeptember 30-ai fordulónappal készített
mérlegében nettó 60.684.477,- Ft megelő\cgezett projekt költséget tart nyilván, amely
összeg a 2013. utolsó negyedévében megelőlegezett projekt költségekkel növekszik
mintegy nettó 6 millió forinttal. A pontos összeget azonban csak a 2013. december végén
lehet megállapítani a 2013-as iciőszakra vonatkozó számlák beérkezése után. A 2013-as
projekt költségek megtérítéséről korábban nem született Fővárosi Közgyűlési határozat.
Tekintettel az Együttmüködési Keretmegállapodás 2013. december 31-ei lezárására, azaz
arra a tényre, hogy a 2013-as projekt költségek megtérítése kapcsán nincs módja a BVV
Zrt.-nek a szerzödés biztosította két éves elszámolásra és a BVV Zrt. Igazgatóságának ez
irányú javaslatára a BFÖ-nek célszerű a 2013-ban felmerült projektköltségeket teljes
egészében elismerni. A 2013 decemberében teljesített, de ki fizetésre csak 2014-re
januárjában kerülő, az évfordulón áthúzódó megelőlegezett projekt költségek
finanszírozását és megtérítését ugyanakkor már a BVV Zrt. és a BFÖ közötti új
szerződéses rendszer rendezi.
3.2. A BVV Zrt. által

megelőlegezett

projekt költségek végleges elszámolása

Összhangban a korábbi Fővárosi Közgyűlési határozatokkal a BFÖ - élve az
Együttmüködési Keretmegállapodás biztosította lehetőséggel - a BVV Zrt. saját
fOnásából a 20 ll-ben és a 2012-ben [elmerült, tovább nem számlázott projektköltségek
csak és kizárólag az Együttműködési Keretmegállapodás alapján kezelt ingatlanok
hasznosítása során, a 20 ll., 201 2 és 2013 évben elért bevételek erejéig kerülnek ~ az
Együttmüködési Keretmegállapodás 4. sz. mellékletének 4. a., b. pontjával összhangbanmegtérítésre, a fennmaradó projektköltségeket veszteségként le kell írnia a társaság saját
tökéjének terhére.
A BVV Zrt. 2013-ban összesen nettó 450 ezer forint+áfa, azaz összesen 571.500,- Ft
bevételt realizált a Fejlesztési Területen lévő ingatlanok hasznosítása során, amikor is egy
Jllmforgatás során a Mancsfilm Kft.-nck kerültek bérbeadásra egyes ingatlanok. Az
Együttmüködési Keretmegállapodás alapján a BVV Zrt. jogosult 72 ezer forint+áfa, azaz
91.440-, Ftjutalékra, amelyről a számla kiállítása már megtörtént a BFÖ felé.
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Az Együttműködési Keretmegállapodás előírásainak megfclclően a BFÖ e Záró
Elszámolás elfogadásáYal hozzájárul, hOb')' a BVV Zrt. a
•

a BVV Zrt. saját forrásából megfinanszírozott 2011-ben és a 2012-ben felmcrült,
tovább nem számlázott projektköltségeket a 2013. évben elért, jutalékkal
csökkentett 378.000,- Ft + áfa, azaz összesen 480.060,~ Ft értékű bevételek erejéig
a BFÖ felé továbbszámlázza és a 480.060,- Ft összeget az elkülönített projekt
alszámiáról a saját bankszámlájára legkésőbb a Záró Elszámolás lezárásáig
átvezesse. Az Együttműködési Keretmegállapodás 4. sz. mellékletének 4. a., b.
pontjával összhangban- megtérítésre nem kerülő 2011~ben és 2012-ben felmerült
projektköltségeket a BVV Zrt.-nek veszteségként Ic kell írnia a társaság saját
tökéjének terhére,

•

a BVV Zrt. saját forrásából megfinanszírozott, 2013-ban felmerült (felmerülés
alatt Felek a 2013-ban ténylegesen kifizetett projekt költségeket értik,
pénzforgalmi szemléletet követve) projektköltségeket legkésöbb 2013. december
15-ig továbbszámlázza a BFÖ számára legfeljebb bruttó 35 millió forint
értékben, egyben a továbbszámlázott projektköltségeket legkésőbb a Záró
Elszámolás lezárásáig, azaz 2014. február 15-ig az elkülönített projekt
alszámlákról a saját számlájára átvezesse.

IV.

A

2013~ban

végzett beruházási tevékenység elszámolása

4.1. Az Együttműködési Keretmegállapodás l. szám ú kiegészítése szerinti beruházások
elszámolása
A BVV Zrt. az Együttműködési Keretmegállapodás l. számú kiegészítése előírásainak
megfelelően 2013-ban az elkülönített projekt alszámlákról finanszírozta a Fejlesztési
Területen szükséges bontási munkálatokat és néhány szakértői számlát a Torony Együttes
felújítása kapcsán az Együttműködési Keretmegállapodás 2. számú kiegészitésének
elfogadásáig, amely a Torony Együttes felújításának forrásául a BVV Zrt. saját tökéjét
határozta meg. Ezek a számlák az Együttműködési Keretmegállapodás l. számú
kiegészítésének előírásai szerint továbbszámlázásra kerültek a BFÖ felé összesen
52.090.378,- Ft é1tékben. Ez az összeg egyrészt csökkentette az elkülönített projekt
alszámJák egyenlegét, másrészt csökkentette a BVV Zrt. könyveiben a BFÖ felé
nyilvántartott kötelezettségállományát.

V.

5.1.

Az elkülönített projekt alszámlák lezárása és a BVV Zrt·nek a BFÖ-vel szembeni
pénzügyi kötelezettségeinek a rendezése

A BVV Zrt. l{czclésében lévő BFÖ tulajdonú pénzeszközök visszautalása a BFÖ
számára
A Budapesti Történeti Múzeurn jelentős muzeális értékkel bíró kőemléket és régészetitörténeti leletanyagat tárol a gázgyári lakótelepen található, hajdani művelődési házban és
az Óbudai Gázgyár "Óraház" elnevezésű épületében. Az eddig raktározási célra használt
épületek potenciális hasznosíthatósága, valamint a leltáranyagok egységes tárolása
érdekében indokolt azok clszállítása, melyről a BFÖ gondoskodik. A fejlesztési terület
további fejleszthetősége, kiürítése érdekében a BVV Zrt. által elkülönítetten kezelt
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projekt alszámlákról 59.300 ezer Ft összeg azonnali elvonása szükséges. A BVV Zrt.
jelen szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül, de legkésőbb 2013. december 31-ig
beutal 59.300 ezer Ft-ot a BFÖ 11784009-15490012 számú költségvetési elszámolási
bankszámlaszám ára.
A BVV ZRt. legkésőbb 2013. december 31-ig második ütemben az elkülönített projekt
alszámlákról a kezelésében lévő BFÖ tulajdonú pénzeszközökből visszautal l milliárd
11784009-15490012
szám ú
költségvetési
elszámolási
forintot
a
BFÖ
bankszámlaszámára.
A Záró Elszámolás lezárásaként, legkésőbb 2014. március O1-ig a BVV Zrt. valamennyi
előbb bemutatott, szám lázás, átutalás, átvezetés és a Felek egymással szemben lévő
kötelezettségei, követelései beszámításának végrehajtása után megállapítja a könyveiben
lévő, a BFÖ-vel szembeni 2013. december 3 1-ei kötelezettség állományát és e
kötelezettségállománynak megfelelő pénzösszeget el utalja a BFÖ 11784009-15490012
számú költségvetési elszámolási bankszámlaszámára.

Kelt: Budapest, 20 13 ............. . "
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Budapesti Városfejlesztési és
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