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Meghívó szerinti napirendi pont Elfo gadott napirendi pont :

Te|epülésľendezési szeľződés megkötése
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testiileti ülés időpontj a:2011. július 2l.
Ahattrozatelfogadásahozminősítettszavazattöbbségszfü séges.

Az előterj esztés előké szítője: Főépítészi Iľoda

Az előteľjesztés leíroja: lvanyi Gyöngyvér
Melléklet: l db

Tisztelt Képvĺselő.testůilet !

A Képviselő-testiilet az 505lf010.(XII.15.) sz, határozatźnak 1. pontjában döntött aról, hogy

támogatja a Józsefuaros KeľĹileti Építési Szabá|yzatźnak (a továbbiakban: lorÉSZ) és

KerĹileti Szabźtlyozási Tervének (a továbbiakban: JKSZT) átfogó felülvizsgálatźft. Az azőta

eltelt időben a Főépítészi Iroda egyeztetéseket folýatott le a Stratégiai Tanácsadó lrodával, a

Gazdálkodási Ügyosztá|Lya|, a Hatósági ÜgyosĺáIlya|, ezen belül kiilön az Építésiigyi

Iľodával, hogy felmérje az igényeket, észrevételeket, valamint átnézte a JKSZT tervlapjait,

hogy azokon a jelĺllések, szimbólumok graÍikai megjelenítésén sziikséges-e változtatni. Ezen

tulmenően az iigyfelekkel tĺirténő ťoépítészi egyeztetéseken is több esetben felmeľült olyan

igény, mely a JKSZT módosítását vonná maga utiín. Valamennyi módosítási igényľől a

Vaľosüzemeltetési és Pénzügyi Bizottság a 499120|1.(III.30.) sz. hatźrozatźlban hozott

döntést. Ezenhatźrozat 4. pontjában dönttitt arról, hogy ,,az orczy út _ Diószeghy utca saľkĺĺn

á11ó iskola (35029l|-3 hľsz) telkeiľe jelölés keľülj<in telekhatárig kinyúló terepszint alatt

építési helyre, hogy az épület a felszín alatt bővíteni tudjon, amennyiben a tulajdonos a

kerület telepiilésfejlesztési céIjaihoz - településľendezési szęrzodés keretei között

hozzźĄáru|.,'

Az egyeztetések eľedményeképpen a fulajdonos elfogadta az onkormányzat feltételeit és

vźila|ja az 7. sz. mellékletben szereplő szerződés aláírásźú.

A bevétel tĺĺmogatás, aminek felhasználhatőságźúaszeruođés azalábbiak szerint rogzítí:

A TELEPtILÉsnnľonzB sr cnr-ox

2.1 A Felek rögzitik, hogy az építési helyek megvá|toztatására a módosítás a|att |évő
ĺórÉsz és JKSZT-ben lehetőség van' Az Önkormányzat településrendezési cé|ja, azkerületi
ingatlanok tekintetében , a lol<Ész és JKSZT módosítĺása során

- azépítési övezetben az épitési lehetőségek optima|izá|źsa,
- az oktatási, szociális intézmények fejlesztési lehetőségeinek elősegítése.

2.|.1 Beruházó vái|a|ja, hogy a jelen szerzódés 2.I. pontjában meghatározott
Településrendezési Célok megvalósítását támogatj a, o|y módon, hogy a Településrendezési
Célok megvalósíLásának k<jltségeit nettó 2.000.000,- Ft ł Afa, azaz nettő Kettőmillió forint +



Afa, azaz bruttó 2.500.ooo,-, azazbruttő kettőmillió-ötszźaezer foľint ö'sszeg erejéig źmá||a|ja
(a továbbiakban ,,Támogatás''). Beruházó köteles a Tźtmogatás összegét az onkormźnyzat
részérę megfizetni, abban az esetben, ha a JOKÉSZ és IKSZT 1.4. pont szerinti módosítása
hatályba |épett. A módosítás haüályba lépést követően a Beruhĺázó köteles a Tĺámogatás
összegét köteles átutalni, de legkésőbb 20ll. december 10-ig (fizetési határidő) az
Önkormány zat bankszÁm|a szźtmźr a.

A Támogatás összege tarta|mąz'z'a az Önkoľmányzat je|en szerződéssel kapcsolatban
esetlegesen felmerülő összes költségét.

2.f Az Önkorményzat vźi|a|ja, hogy a Támogatás összegét a Telepüĺésrendezési Célok
megvalósíüására fordítj a.

Javasoljuk, hogy a szeruődés és a bevétel teljestilése utián döntsĺjn a testiilet a bevétel

fe|haszná|ásról és az ezzel összefüggő költségvetés módosításról.

Fentiekalapjźnkéľemaza|źtbbihatźrozati javaslatelfogadását!
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Határozatĺ javaslat

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. elfogadja az előterjeszés 1. szźmÍl mellékletét képező Avicenna Residence

Ingatlanforga|maző Koľlátolt Felelősségű Táľsasággal (székhely: 1094 Budapest,

Tűzoltó u. 55.) kötendő településrendezésí szerzodést és a felkéri a polgĺáľmesteľt

szerzođés a|áírásźna.

2. felkéri a Polgáľmestert, hogy a trámogatási bevétel teljesülése után a költségvetés

módosításiíra, ezen belül a kiadás 11107-03 cím viĺľosfejlesztési, vagyongazdálkođási

céltaľtalék e|ókźnyzatiának megemeléséľe vonatkozóan aziĺtézkedést tegye meg.

Felelős : polgiĺľmester

Hatĺĺľidő: az I. ponttekintetében azoĺlla|

a2. ponttekintetébęn

Budapest, 201|.július 12.

fDI|. decembeľ 31. napjáig

TÓrvényességi szempontból ellenőrizte: r

k*#:bď,*T
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ajegyzőthelyettesítő a|jegyz(5 /
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TELEPtJLE'RENDE'Bsr szrnzŐons 
l.sz. mellék'et

Amely létĘött:

Bĺ]DAPESľ ľŐvÁnos vln. xnntrr,rľ ĺózsnnvÁnosr oľxonuÁlwz^T (|osf
Baľoss utca 63-67.; adőszźtma: 15508009-2-42; statisztikai számjele: 15508009-75|t-32|-0I;
képviseli : dr. Kocsis Máté polgármester) (,,Önko rmńny zat,,)

valamintaz

,,Avĺcenna Residence'' Ingatlanfoľga|maző Koľlátolt Felelősségű Táľsaság (székheĺy:

1094 Budapest, Tűzoltó u. 55. I. 2.; cég1egyzékszám: Cg. 01-09-880669; adőszáma:

I3g354I4-2-43; statisztikai számje|e: |3935414-6820-113-1; képviseli: dľ. Mirza Hosseini

Shahrokh ügyvezető) (,,Beľuhĺĺzó'')

között az alulírott napon és helyen az a|ábbi feltételek szerint:

L rr,ozľtÉľynr

1.1. Beruhĺázó a Budapest VIII' kerület 36029ĺI, /2, 13 he|yrajzi szttmon nyilvántartott,

természetben a Budapest VIII. kerület' Orczy ttt 73-75. _ Diószeghy u. 52.54. sz. a|att

ta|źt|łlatő saroktelek (a továbbiakban ,,Ingatlanok'') bejegyzetttulajdonosa.

|.2. Beruhazó azlngat|anon egy terepszínt a|atti tornatermet kíván megvalósítani.

1.3. Az |.I. pont szerinti ingatlanokat a Józsefuárosi Kerületi Építési Szabźúyzatról szóló

66l2oo7.(XII.12.) önkormźnyzati rendelet (a továbbiakban: JOKESZ) és melléklete, a
Józsefuárosi Kerületi Szabáiyozźsi Teľv (a továbbiakban: JKSZT) I-VIII-I építési övezetbe

sorolta. e. ĺorÉsz 28. $ (2) bekezdése lehetővé teszi, hogy a telek minden szintje 100%-ig

beépüljön, azonban a JKSZT-n az épitési hely hatiára csak a meglévő épület faláig teľjed ki'
nem a telekhatĺárig.

|.4. Az onkormányzat Képviselő-testiiletének Yárosgazdźllkodási és Pénzüryi Bizottsága

a 49912011. (m. 30.) számú hatźrozatźnak 4. pontjában döntött arról, hogy az Orczy ilt -
Diószeghy utca sarkán álló iskola (35o29ll-3 hľsz) telkeire kerüljön jelölésľe telekhatĺárig

kinyuló teľepszint alatti építési hely, hogy az épületet teľepszint alatt bővíteni lehessen,

amónnyiben ä tulajdonos a kerĹilet településfejlesztési céljaihoz - településrendezési szerződés

keretei kĺjzött - hozzźýáru|.

1.5. A Felek jelen településľendezési szerzodést a jelen szerződésben meghatározott

Teleptilésrendezési Célok megvalósítása éľdekében kötik.

il. A TELEPÜr,ÉsnnľoEzÉsI cELoK

2.3 A Felek rögzítik, hogy az építési helyek megvźůtoztatástlra a módosítás alatt lévő

rcrÉsz és JKSZT-ben lehetőség van. Azonkoľmányzat telepiilésrendezési cé|ja, az kertileti

ingatlanok tekintetében, a JOKESZ és JKSZT módosítĺĺsa soľán
- azépítési övezetben az épitésilehetőségek optima|izá|źsa,
- azoktatási, szociális intézmények fejlesztési lehetőségeinek elősegítése.

2.3.1 Beľuházó vźůla|ja, hogy a jelen szerzodés 2.I. pontjában megltatźrozott

Településrendęzési Célok megvalósítását támogatja, oly módon, hogy a Településrendezési

Céloi megvalósítasának költsěgeit nettó 2.000.000,- Ft + Áfa, azaz nettő Kettőmillió foľint +

Afa, azaz bruttó 2.500.000,-, azazbruttó kettőmitlió-ötszázezer forint összeg eĘéig źńvźi|a|ja

(a továbbiakban ,,Támogatás''). Beruhrázó köteles a Támogatéts összegét az Onkormźnyzat
(-



il.

részére megfizetni, abban az esetben, ha a JóKÉSZ és IKSZT l.4. pont szerinti módosítása
hatálýa lépett. A módosítás hatĺályba lépést követően a Beruházó köteles a Támogatás
összegét köteles átutalni' de legkésőbb f0|1. december 10-ig (ťrzetési határido) az
Önkormány zat b anksztlm|a szźlmtn a.

A Támogatás összege tarta|mazza az onkormányzat je|en szeľződéssel kapcsolatban
esetlegesen felmerülő cisszes költségét.

2.4 Az Önkormźnyzat vźt||a|ja, hogy a Támogatás összegét a Településrendezési Célok
megvalós ítására foľdítj a.

INGATLAIII{YILVÁNTARTÁsI nrľlELKEZE sEK

3.1. Beruhrázó je|en szerzódés a|áirásáva|hozzź|źm| ahhoz,hogy az illetékes ťoldhivatal az
Ingatlan tulajdoni |apjára a telepiilésrendezési kötelezettségvállalás tényét feljegyezze. Felek
je|en szerződés l. sz. melléklete útján meghata|mazzźtk a dr. Stefkó Krisztián Ügyvédi Iľodát
(1083 Budapest, orcry út 3-5.), hogy a településrendezési kötelezettségvállalás tényének
feljegyzése iránt a Felek képviseletében az érintett hatóságok előtt eljárjon.

3.f. Az onkormźnyzat Támogatás megťlzetését követően koteles Beruházó részére
haladéktalanul átadni azon írásbeli, a jelen szerződés 2. sz' mellékletét képező formában és

taľtalommal aláírt nyilatkozatát, amelyben hozzź$źlru| ahhoz, hogy az lngatlan tekintetében a
településrendezési kötelezettségvállalás téĺye az ingat|an-nyilvántaľtásból törlésre kerüljön.

vEGYEs RENDELKEZÉSEK

3.l A Felek jelen szeľződést az Önkormĺányzat Képviselő-testtiletének ...,......,12011.
(. . . . . . . . . . . . .) számú hatátrozata alapj an kotik'

3.2 A Fe|ek rögzítik, hogy jelen szeľződés érvényesen csak írásban és közös
megegyezéssel módosítható.

3.3 A Felek megállapodnak, hogy je|en szerződést jogutódaikra, il|etve az Ingat|an

mindenkori tu| aj dono sáľa kiterj edő hatállyal kötik.

3.4 A Felek je|en szerzódés alapján tett nyilatkozatai, kére|mei, követelései, a másik
Félnek ktildött éľtesítései kizárő|ag írásban érvényesek. Amennyiben jelen szerződés másképp
nem rendelkezik, az éľtesítések _ a Felek je|en szerzódésben, vagy az írásbeli éľtesítésben
megjelölt egyéb címére, személyes kézbesítés, légiposta, telex, vagy telefax útján tekinthetők
érvényesnek.

A Felek a másik Félhez cimzett éľtesítéseiket az a|ábbi személyekneVszervezeteknek
kötelesek megküldeni:

Beľuhazó részére
dr. Mirza Hosseini Shahrokh' ugyvezető

onkormányzatrészére:
Budapest Józsefuáros onkoľmányzata Polgármesteľi Hivatal Gazdálkodási
IJgyosztä|y

3.5 Amennyiben je|en szerződés bármely rendelkezése éľvénytelenné vary hatá|ýa|annál
válik' vagy a bíróság, illetve más hatóság érvénýelenné nyilvánítja, 27 Íĺem éľinti a szerzodés
egyéb rendelkezéseinek érvényességét, és a Felek kötelesek a jelen szerződés cé|jźhoz
legközelebb źů|ő, a Felek eredeti szerződéses szándékát 1'arta|maző éľvényes rendelkezéssel
pótolni.

IV.
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3.6 A Felek kötelezettséget vállalnak aľľa, hogy jelen szerződés tarta|mát, illetve annak
minden adatźlt az źi|amhźntartásról szőlő |992. évi XXXVIil. törvényben foglaltak szerint
kezelik. Az onkormányzat jelen szerzodés aláírásával kifejezettenhozzäjátrul ahhoz, hogy az
Ingatlan vagy a Beruhazó bármely uz|etrésze esetleges elidegenítésétmege|ózően a Beruházó
bármely potenciális vevő részére a jelen szerződéstteljes terjedelmében bemutassa.

3.7 Jelen szerződésben nem szabályozott kérdés"'kb"n az épített környezet védelméľől és

alakíüásĺáról sző|ő 1997. évi LXXVII. töľvény (,,Efu.''), illetve a Polgári Törvénykönyv
(,,Ptk.') rende|kezései irányadóak.

3.8 Jelen szerződés 6 (hat) egymással teljesen megegyezó eredeti pé|dányban készült,
melyből az onkormányzatot4 (négy) aBeruhźzőt2 (kettő) eredeti példány il|eti meg.

3.9 Jelen szerzódés a Felek a|áírásźlnak napján lép hatályba.

A Felek jelen szerződés elolvasás és értelmezés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt
j óváhagyó la g írj źtk a|á.

Mellékletek:
1. sz. Melléklet: Ügyvédi meghatalmazás
2. sz. Melléklet: Településrendezési kötelezettségvállalás tényéttörlő nyilatkozat

Budapest, 20l 1. jú|ius Budapest,20l1.július

BI]DAPESTFŐvÁRosVIII.KERt}LET,,AvicennaResidence''Ingatlanfoľga|maző
ĺózsnľvÁnosl oNKoRMÁNYZAT KoľlátoltFelelősségű Tárcaság

képviseli: dr. Kocsis Máté képviseli: dľ. Miľza Hosseini Shahĺokh
polgáľmesteľ i.igyvezető

Ellenjegyzem:

Dľ. Mészáľ Erika
a jegyzőt helyettesítő a|jegy ző



1. számú melléklet

MEGHATALMAZAS

BUDAPEST FovÁRos VIII. KERt]LET ĺózsnrvÁnoil oI{KoRMÁI\IYZAT (1082 Baross
utca 63-6.., adőszáma.. 15508009-2-42; statisztikai számjele: 15508009-7511-321-0l) (az

,,onkoľmányzat,,) _ figyelemme| az épitett ktirnyezet alakításáról és védelmérol szoló 1997. évi
LXxvI[. törvény 30/A. $ (4) bekezdésére _ dr. Kocsis Máté polgármester útján ezennel
meghatalmaz'z'a a dr. SteÍkó Kľisztián Ügyvédi lľodát (1083 Budapest, orcry út 3-5.; eljaró üg;rvéđ:

Dr. Stefkó Kľisztián), hogy a ,,Avĺcenna Residence'' Ingatlanfoľga|maző Koľ|átolt x.elelősségű
Táľsaság (székhely: 1094 Budapest, Tűzoltó u. 55. I. 2.; cégsegyzékszám: Cg. 0l-09-880669;
adószáma I3935414-f-43; statisztikai számjele: 139354|4-6820-|13.1; képviselő: dr. Mĺrza Hosseini
Shahľokh, üg1rvezető) (a ,'Beruházó-) źL|ta| az Önkormányzatta| szemben vállalt teleptilésľendezési
kötelezettségvállalás tényének Beľuhazó a Budapest VIII. kerület,36029/], /2, /3 he|yrajzi szźlmon
nyilvántaľtott, teľmészetben a Budapest VIII. keľület, Orczy ttt 73-75. _ Diószeghy u. 5f-54. sz. a|atĺ
található ingatlanok tulajdoni |apjáĺa tĺjrténő feljegyzése éľdekében az érintett hatóságok (ideértve

különösen az illetékes ingatlan-nyilvántartrísi hatóságot) előtt teljes jogkönel eljáľjon.

Budapest,201l. július

Budapest Főváľos VIII. keľĺilet Józsefuáľosi
onkoľmányzat

képviseli: dľ. Kocsĺs Máté
polgáľmesteľ

A meghatalmazást elfogadom Budapesten, 201l. július napján:

dr. Stefkó Kľisztián
ügyvéd
dr. Stefkó Krisztián Ügyvédi Iľoda

+



f.számű melléklet

ľonr-Ésr ENGEDELY

BI]DAPESľ ľóvÁnos v[I. KERtJLET ĺózsľrvÁnoil oNKoRMÁI{YZAT (1082 Baross
utca 63-67; adőszátma: I5508009-f-4f; statisztikai számjele: 15508009-75l1-321-0l) (az

,,onkoľmányzať,) _ ťlgyelemme| az épitett környezet aĺakításáról és védelméľől szóló 1997. évi
LXXVIIL töľvény 30lA. $ (4) bekezdésére _ dr. Kocsis Máté polgármester útján ezennel
meghata|maz.z,a a dľ. SteÍkĺó Kľisztián Ügyvédi Iľodát (1083 Budapest, orczy út 3-5.; eljáľó üg1ľéd:
Dr. Stefkó Krisĺián), hogy a ,,Avicenna Residence'' Ingatlanfoľga|maző Koľlátolt Felelősségíĺ
Táľsaság (székhely: 1094 Budapest, Tűzoltó u. 55. I' 2.; cégsegyzékszźtm: Cg. 01.09-880669;
adószáma: |39354I4-f-43; statisztikai számjele: 13935414-6820-113-l; képviselő: dľ. Mirza Hosseini
Shahrokh, ügrvezető) (a ,,Beruházóŕ,) źita| az onkoľmányzatta| szemben vállalt településľendezési
kötelezettségvállalás ténye a Budapest VIII. kerület, 36029/I, /2, /3 he|yrajzi számon nyilvántartott,
természetben a Budapest VIil. kerület, Orczy iÍ 73-75. _ Diószeghy u, 52-54. sz. a|att talrźihatő

ingatlanok tulajdoni lapjáľól töľlésre kerüljön, tekintettel aľra, hogy az onkoľmányzat és aBeruháző
között 20l1. július .... napján létľejött te|epülésrendezési szeľződésben vállalt valamennyi
kötelezettségének eleget tett, és a településľendezési szerződés 2.f pontja szerinti Támogatás az
onkormány zat részére megfi zetésre keľült.

Budapest,2011.

Budapest Főváľos VIII. keľĺilet Jĺózsefváľosi
onkoľmányzat

képviseli: dr. Kocsis Máté
polgáľmesteľ

Ellenj egyzem Budapesten, 201 1. [*] napjrán:

dr. stefkó Krisztián
ügyvéd
dľ. Stefkó Kľisztián Ugyvédi Iroda

.'-)

Ll




