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Tisztelt Y árosgazdźtlkodási és Pénztigyi Bizottság!

I. Tényállás és a dłintés taľtalmának részletes ismeľtetése:

A Budapest VIII. kerület, Kĺúdy Gy. u. I|. szám aIatti,36717 hrsz-ú, 30 albetétbő| źt|Ló tátsasház
1135/10.000 tulajdoni hányaddal rendelkező 3.,4., |0. és ll. számú albetétek magźn tulajdonosa, a
Pére Laurent Ingatlanforga|maző, Vendéglátó és Kereskedelmi Kft. (2040 Budaörs, Avar u. 31.,

képviselő: Flesch Tamás) az a|apitő okirat szerint kozös tulajdonban álló, XXXVI. soľszámmal jelölt
451,I2 m2'es padlás, valamint a TV., V. és VII. sorszámmal jelölt, összesen 150,28 m2 alaptertiletíÍ

tárolók megvásárlása érdekében megkereste (2006.június }I-iközgyúlésen) a társasház közösséget.

A Pére Laurent Kft. a véte|źlrat az éptiletben végzett felújítási munkákkal akarta megťtzetni, az
elvégzendő felúj ítások értéke 3 9.3 00.000'- Ft.

A tetőtér tulajdonjog váItozźsa és az a|apitő okiľat módosítása 20i l.-ianuár 31-én kerül bejegyzésre az
ingatlan-nyilvántartásba. Azalapitő okiiat módosítással atetőtéľJa pinceszinti tárolók 3|. és32.
alb etétszámon keriil tek bej e gyzésre.

A Pére Laurent Kft. ľulajdoĺźtbaĺ á1ló l'-as albetétľe ]ry011. december 29-i dátummal
16.000.000,- Ft és járulékai eĘéig jelzáIogsog és ermek biztosításara 2013. mźtrcius 19.én vételi jog
került bejegyzésre JJD javára.

A Társasház 2009. május 20-án kelt ingatlan adásvétellel vegyes vá|lalkozási szerzódésben foglalt
feltételek nem mentek teljesítésbe. A Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság 88120|2. (I. 25.)

számu határozata a\apján a Józsęfvárosi onkormányzat peres eljarást kezdeményezett aPére Laurent
Ingatlanforga|mazo, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. fa. ellen, elsodlegesen eľedeti állapot
helyreállítása' másodlagosan aZ ingatlan adásvételi szeľződéssel vegyes válla|kozási szerződés
érvénytelenségének megállapítása iránt. A per a Pesti K<izponti Kerületi Bíróságon 26'P.20.976120|3.
számon folyamatban van. A perfe|jegyzés Pére Laurent Kft. tulajdonában álló 31. 3f. és O
albetétszámú ingatlanokra bejegyzésľe keriilt.

Crhazingat|an-nyilvántartásbabejegyzettvéte|ijogáva1,ígyaDalbetétnektulajdonosa
lett, míg a 3l ' és 3f . a|betétszámú íngatlanok a Pére Laurent Kft. tulajdonában maradtak.

A Társasház f0I4' novembeľ 27-re meghíľdetett közgyűlésen tárgya|ta az épu|et felújításának
kérdését. A tulajdonközösség a négy aján|attevő kĺizüI a KK Kavics Beton Kft. aián|attlt fogadta el

55,10 %o igen és |7 ,86 
o/o nem szavazat mellett.

-lE-lFt

ésG beruháző magánszemélyek
külön szeľződéssel megvásárolnák ID tulajdonostól a tetőteret és ań beépíteni
szánđékoznának. A tetőtérben lakások és iroda keľi'ilne kiépítésre, azaz ajelenlegi harmadik emeletre

további ketto szintet, valamint a lakásokhoztartoző tetőteľaszt terveznek kialakítani, illetve aTárasház
utcai és belső homlokzatának, a kapualj és a bejárat, a belso udvaľ' bejárati kapu, elso - hátső



lépcsőház felrijítását kívanjrák elvégeztetni, valamint a tetőtéri színtig az udvarban nég1ĺszemélyes liftet
építtetnének. A tetőtérben kialakított lakasok küItin albetétek szerint kerii|nek felosztasrą és önál|ó
tulajdonként az ingat|an-nyilvántartĺásban kerülnek bejegyzssre. A kivitelezesi munkák legkésőbb
20|7. augusztus 6. napjáig befejeződnek. A kivitelezési munkálatokat ügyvédi letétbe he|yezstt
40.000.000,- Ft pénzeszközzel bixosítják. Ezen pénzösszeget a jogerős építési engedély
módosításának kézbesítésétől sámított legkésöbb 30 napon belül a DessewĘ és Dávid valamint
Társaik Ügyvédi lrodánál letétbe helyezik. Az iig5ľédi letét összegét a munlcík késziiltségi fokainak
alapján, a ,,Megállapodas''-ban (amely taĺta|mazza a felek - befektetö és társashráz _jogait,

kötelezettségeit a biztosítékokat, a teliesítés feltételeit stb.) a megielölt száza|ékos arźtny szerint az
ĺigyvédi iroda szabadítja fel.

A Megállapodas szerint a l albetét leendő fulajdonosai kérit hogy az onkormányzat a] albetét
tekintetében 2015. május 01. napjáig álljon el a pertől, a perfeljegyzést tör<jltesse az ingatlan-
nyilvántartásból, az ingat|anszerzéstik tekintetében ismerje el a jóhiszemű ingatlanszerzést, ennek
hiányában kikötötték jogukat a Megállapodástól való elállásra.

A kérelemmel kapcsolatos dĺjntés meghozata|ára a Kisfalu Kft. nem rendelkezik fe|hata|mazással' a
jognyilatkozatkiadáĺsára a Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság jogosult.

JavasoljukaTiszteltBizottságnak,hogyaBudapestMII.,KĺúdyGy.u.ll.számalatti,(D
hrsz-ú albetét tekintetében álljon el keresetétől a Pesti KQ4ponti Kerületi Bíróságon f6.P.20.976ĺ2013.
számonfolyamatbanlévőperben,azazapertfiII.rendűfelperesselszembenszűntesse
meg, egyúttal kérje a tfugyi ingatlanra vonatkozó perfe|1egyzés törlését. A 36717ĺ0/N3I és

36717ĺ0lN32hrsz-tl ingatlanok tekintetében aszerződéstol vató elállásra vonatkozó kereseti kére|mét
és a perfeljegyzésttartsa fenn.

Javaso|juktovábbá,hogyazonkormányzatnyilatkozzonarrő|,horytG
{-léstberuhźnőmagánszemélyekingatlan-szerzésétjóhiszemtĺnek
elismeri, egyuttal jĺíĺu|jon hozzá a megállapodás megkötéséhez.

Előzőeket azért javasoljuk, meľt az eredeti állapot helyreállításrárą illetve a szerződés
érvénýelenségének megállapításáľa, vonatkozó perben a tulajdonostarsak nem csatlakoztak az
Onkormányzathoz, a szerződéstőI való elállást pedig minden, eladóként megie|<ilt tulajdonosnak kell
kéľnie. Javasoljuk azértis, meľt a tźnsasházjelenleg ideiglenes tetővel rendelkezik, ami már 3 éve a
került kialakításľą ideiglenes szerkezete hamarosan további költségeket igényel a tźtrsashźztő|. Az t|
tulajdonossal a megállapodás szerint megvalósulhat az épu|et szerkezetłének helyreáIlíúásą és további
fetújításokra is sor kerülthet. A jelenlegi aján|attevo a Pére Laurent Kft-hez képeset nagyobb anyagi
vállalást tett, tekintette| aÚa, hogy míg a Pére Laurent Kft.. az ingatlanokat az épiileten felújítási
munkák ellenében qznrezte r4eg, addig a leendő fu|ajdonosok a pinceszinti üáľolókhoz nem jutnak
jelenleg hozzá' és a tetőteretvéte\tlr fejében szerzik meg.

Az Onkormźnyzatnak a tető alatt elhelyezkedő 3. szinten egy darab lakása van, amely nem
használható a károsodások miatt. Helyreállításáľa mindaddig nincs lehetőség, ameddig atetőszerzketet
hetyreállítása meg nem történik , igy az onkormány zat számára ez a |akás hasznosíthatatlan, ellenben
közö's költség fizetési kötelezettség terheli.

A mellékletként csatolt megállapodás tervezet a tulajdonostársakkal egyeztetésre került, a|áírása a
tulajdonostársak részéről folyamatban van. Amennyiben az onkormtnyzat nem járul hozzá a

megállapođás megkötéséhez, űgy a társasház jelenlegi helyzete konzerválódik. A társasház több
ajánlaffevőve| tárgya|t ahe|yzet megoldása érdekében, azt a magźnszemé|y tulajdonosokkkal tervezik
megvalósítani.

A társasházban azonkormány zatnak 8,3f yo tulajdoni hányada van.

A perben az onkormányzatot képvisető Dr. Hajdu Zo|tán ügyvéd álláspontja szerint, a folyamatban
lévő per nyertessége kétséges, tekintettel arra, hogy a tulajdonostársak sem źV elállási nyi|atkozat
közlése során,osem a perben ngm csatlakoúak ałonkoľmányzathoz, így valószínűleg a bíróság eI

fogja utasítani az onkormányzat kere.setét. A .-hrsz-ú ingatlan tulajdoni |apjárő| a

perfe|jegyzés törlésének nincs jogi akadźúya, mive| az az épii|et helyzetének rendezéséhez vezethet, az
előzőekben leírtak miatt - miszerint az onkormányzat egyedĺili tulajdonosként vesz részt a peľben _

nem valószínű, hogy a bíróság az ęredeti állapotot heýeállída vagy megźilapítja a szerződés
érvénýelenségét. Jelen esetben az szo|gá|ja a tźrsashźz és az tnkormźnyzat érdekeit, ha a leendő



tulajdonosokka| megállapodást köt a beruhrázás tekintetéb en. Az állasfoglalás az e\őterjesztés 2. szźmtt

mellékletét képezi.

II. A beteľjesztés indoka

A megállapodás megkötésével, valamint a per vitelével kapcsolatos döntés meghozata|źra a Tisztelt
Bizottság jogosult.

III. A döntés célja, pénzügyĺ hatása

A megállapodás megkötése előnyös az onkormányzat szźmźra is, mert a megállapodás alapján a

szerzodő felek közös célja' hogy a Társashaz állapotat és működöképességét helyľeállítsák, javítsiík, a

Társasházban található ingatlanok értékét - a közös tulajdonban maradó ľészek felújítĺásával _

növeljék.

A döntés meghozatala fedezetet nem igényel.

fV. Jogszabályi kiiľnyezet ismeľtetése

A Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testĹiletének 66/f0|f.
(XII.I3.) önkormányzati rendeletének, amely az önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti

tulajdonosi jogok gyakor|ásźravonatkozik 17. $ (l) pontjának d.) alpontja szerint a Képviselő.testiilet
Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága a tulajdonosi joggyakorló ,,...a vagyonügyletekkel
<isszefiiggő peľ indításával, per vitelével és megszüntetésével kapcsolatban, ha a pertárgy éľtéke 100

millió forintot nem haladja meg''.

A ľendelet 20. $ paragrafus (1) j.) pontja alapjĺĺn fulajdonost megillető joe a j) jtlgvitás ügyek

intézésében való köaremÍĺködés. ]

A rendelet 20lA. $ (6) A vagyonkeze|ľ!, u, Önkoľmányzat költségvetési szerve, a megbízott
gazdasźryi társaság brĺrmikor jogosult az Önkoľmányzat dontési hatáskörét gyakoľló szeľv egyedi -
az (|)-(6) bekezdésektől eltérő _ döntését kérni bármely iigyben. Az (5) bekezdésben meghatározott

eljárások során abban az esetben nem kell jogorvoslat benýjtasáról intézkedni, amennyiben az

iigyben eljáró jogi képviselő írásbeli szakvéleményében annak szükségtelenségét, a követelés
jogszeľű behajtásának elórelátható eredménytelenségét érdemben a|áúémasztja. 

^z 
(5) bekezdésben

méghatźrozottak során nem kell kü|iin önkoľményzatidöntés a szokásos perviteli kérdésekben - ide

érfve kĺilönösen źV eljárás indítását' a beadványok beadását, a szĹinetelést is -, valamint a pertaktika

kialakításához, ide nem éľtve a peres és peren kívtili egyezség kötését.

Fentiek a|apján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a kérelemmel kapcsolatos döntését meghozni

szíveskedjék.

HÁ'TÁRoZATI JAVASLAT

..'....év. (...hó...nap). számú Városgazdálkodási és Pénztigyi bizottsági hatźtrozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úry dönt hogy:

I.) hozzájźtrul, hogy a Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat és a Pére Laurent

IngatlanforgalÁaző,KeräskedelmiésSzolgáltatóKft.fa.I.r.éstII.r.alpersktizötta
Pesti Kozponti Kerületi Bíróságon f6.P.20.976/f0l3.szźmon folyamatban lévő pertől való

ellálláshozaThľsz-úingatlanvonatkozásábanésapernekII.rendiĺalpeľesl!D
(Iĺal szemben töľténő megsziĺntetéséhez, eg;ruttal kéri az ingatlan tulajdoni |apjtrabejegyzett
p er fe|j e gy zés törlését.

f.) a Budapest Főváľos VIil. kertilet Józsefuárosi onkormányzat és a Pére Laurent

lngatlanťorga|mazó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. fa. alperes között a Pesti Központi Keľületi

Bíióságon 26.P.20.976/f0I3.számon folyamatban lévő perta367|7l0lN3| és3671'7lülil3f hrsz-

ú ingatlanok vonatkozásában fenntartja, a perfe|jegyzés törlését az ingat|anok tulajdoni lapjźtĺő|

nem kéri.

3.)-D ése magźĺnszemélyeknek a

-rsz-úingatlanvonatkozásábanvalótulajdonszerzésétjőhiszeműnekelismeri.



4.) felkéri Kisfalu Józsefuiárosi Yagyongazdálkodó Ęft-t, hogy a Budapest VIII. keľület Krudy Gy.u.
11. sz. Táľsasház, .-, IlĽ (rltr és t
magánszemélyek (mint Beruházó), a Budapest VIII. keľülęt Krudy Gy.u. 11. sz. Társasház
tulajdonosai, valamint. DessewfĘ és Dávid valamint Társaik Ügyvédi Iroda kozott létrejött
Megállapodást alárja, a szükséges jognyílatkozatokat megtegye.

Felelős: Kisfalu Kft. íigyvezetó igazgatőja
Határido: 20|5. február 2.
A döntés végrehajtását végzó szervezeti egység: Kisfalu Kft.
A lakosság széles körét érintő d<intések esetén javaslata a kozzététę| módjára
nem indokolt hirdetőtáblán

Budapest, 20 l 5. január 1 5.

honlapon

Tisztelettel:

Kovács ottó
ugyvezető igazgató
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nĺBcÁu-łľooes

amely létľejott egyńszrő|

Budapest VIII' keĺüet Iłudy u. 11. sz. alatitatsasház
1088 Budapest, IGúdy u. 11.

képtĺseletében Tibor Tamás közös képviselő

vaiamint

ä(szriletési ideje:

ffiĚanyja szi.iletési

neve: Flll lakcíme:

Betuháző Magánszemél

ł-) (szĹiletési ideie:
anyja sziiletési ner'e

Iakcíme:

-r' 
mint Betuh áző MagánszeméIy

(szuletési ideje:
anyja sziíetési neve:

mint Beruháző

-(sziiletési 

helye és ideje:
anyla szuletesl neve:

mint Beĺuházó

mint Beľuh áző Magánszemélyek

és

Iírrdv v 1.1.. sz. aiatti TáľsasházTvlaldonosai (továbbiakban Tu]a k

1. sz. albetét

IGúdy 11 Vendéglátő és Ingadankezelő l{ft.

1053 Budapest,Yámház kĺt. 8. I./3. képviseli:

Juhaĺos Li7a(an.:-

-

2. sz. aIbetét

al-f (szul:Qan:
3. sz. albetét

PRFT I(eĺeskede1mi és Szolgáltató l{ft. (1188

Budapest Tiszaĺirág utca 1'04 / b.)

képr'iseli: Zsoldos Gáboĺ (an.: (Elb
ű

4. sz' albętét

PRF.I. I(ereskedelmi és Szolgáltató l{ft. (1188

B udapes t -f iszaviág utca 1 04 / b.)

képviseli: Zsoldos Gáboľ (an.:(E|

-

5. sz. albetét

-i-rr 
(sztil.:llpan.:

-(E



ó' sz. albetét

(sztil: Q2n'
7. sz. a|betét

ÜIl.(sziilEanĺ;l1lE

B' sz. albetét

Ép-Üz-gĺIJ Építőipaľí és Épileľiizemeltetési

I{ft. (1201Budapest Vág u. 9.)

képr'iseli: odoĺ l(áĺoly (an.: 

-ĺt

9. sz. albętét

(szii aÍ'-
v, atáĺyban

tFajdongsG(szúlĺ!l

-

O,ĺ, atánvbanhrlaldonos ...'

-Il-
- 

;$'

..'b

10. sz. albetét

PRFT l(eĺeskedelmi és Szolgáltató Kft. (1188

Budapest Tíszavirág utca 1'O4 / b')

képrđseliilZsoldds spboĺ (an.:e

-

71.. sz. albętét

PRFT l(ereśĺtedelmi és SzolgáItató Ifft. (1188

B udapes t T iszavlrág utca 70 4 / b.)

képviseli: Zsoldos Gáboĺ 1an.:C-lĽ

-

1'2. sz. albetét

m(sztil:Gn'1!|
13. sz. albetét

)gD(sziil:Qan.#
,/z arányban

tulajdonos, F (sziil.: Gn.:

OLz aranyDan ruraroonos

14. sz' albetét

ĽDt('ztĺl.

)1/z arányban rulaj donost Gztil.

75. sz. albetét ť.

-(sziił.-n.íElts|

1'6. sz. albetét

t(szůl.Il, ai'ĺJ--,
LJ. sz . albetét

(szül:|fan

1,B. sz. albetét

tszülí' aníJ|l|l|)
t*

1ý' sz. albetét éj

'Budapest Józsefvárosi onkoĺmányzat 1'082

Budapest, Baross u. 63-67, képviseletében:

I(is falu I ózsefuáľosi VaEyongazdálkodó l(ft.



20. sz. albetét

B udap es t 
-J 

óz s e fráĺo si o nkotmány zat

1082 Budppest, Baross u. 63-67,

képr.iseletében: I{isfalu Józsefuáĺosi
Vagvongazdálkodó l(ft.

21'. sz. ďbetét

HTIMPE-Y'I(ereskedelmi ę .. Szolgáltató.*I(ft.

7815 Harkány Dráĺ,aszabolcsi rít 159"

képvíseletében: Prelo omeĺ 1"n.' 

-

-

22. sz. albetét

f- (szül:IJan.IĹl
.b

'?3. sz. albetép

m(szril.:[l)"
'Ú

24. sz, albetét #r .!.

If|)(szul.(Iln.:l!l|Il
2/4 ńszbeĺ

tríai donos,{Fl(sz üt.|}n ĺ!l

!r 1,/+ tészben tulajdonos,lE (szúl.:

IlanjJ-)lt

25. sz, albetét ' .

-(szül.:Ěn.ĺIl

lf|'.

.26. sz. albetét

|-F (szül: Jan:(f|

28. sz. albetét

Budapest Józsefváĺosi onkotmányzat

1,082 Budapest, Baross u. 63-67,

J<épviseletében: . I(isfalu Józsefvárosi

.Yagyplngazdálkodó l(ft .*B: .'g

29 ' sz. albetét ťp

.,Budąpest Józsefvátosi Órtkotmányzat

10B2 Budapest' BafoSS u. 63-67, képviseletében:

ol(sfaluJózse.fváĺosi Vagyongędá|kodó Kft. ł

'30. sz. albetét .J!. :.{

-z (szul: !p én| |J,':JD
31'. sz. albetét

PÉRE LÁ.URENT IngatlanfoĺgaLmaző,

Vendéglátó I(eĺeskedelmi l{ft. fa. (székhely:

2040 Budaóľs, -Avaľ u. 31, cg.: 13-09-11'25]3,

,tépviseli: TAxCo Vagyonkezelĺ.' és Gazdaság

Szakértő l{orlátolt Felelősségű T ársaság,$l4uth

Ferenc felszámoló)

32. sz. albetét PEB.E L'\URENT
Ingaďanfotgalmaző, \rendéglátó l(eľeskedelmi

I{ft. fa. (székhelv: 2040 Budaöľs, r{vaľ u. 31,

33. sz. albetét

- 

(születési helye és id.i.ĺH

- 

afi'ia neve-- Iakcítrre:



cg.: 13.09-112573, képviseli: TÁ.xCo |-
VagyonkezeIőésGazdaságiSzakértőI{orlátoltG|(sziiletésiideje:éanyla
Felelősségű Tátsaság,iVIuth Ferenc felszámoló) | sziiletési neve:IlEJlakcíme

valamint

DesservfĘ' és Dávid valamint Társalk Ugyvédi Iĺoda
1061 Budapest, Andtássy ut 43.I. emelet,
mint Letétkezelő Uswéď Iroda

között alulíĺott helyen és időben az alábbí taľtalommal.

PREAMBULUM

Ü]a; (-D- éS _ maýnszemél1'ek
(ovábbiakb an Beruháző Magáĺszemélyek) külön szeĺződéssel megvásárc|ják a Budapest VIII.

kerirlet' IGúdy u. 11. sz. társasház (továbbiakbanTársasház)-Dés aztbeépíteni szándékoznak.

Felekrögzíĺk,hogy7Fhtsz.a|att\rannxJiváĺtatwaazingatlan.
ĺ1,lIvántaiásban. A ieruhłző MagánszeméIyek teĺvei a|apján ^-,,.lakások és iĺoda keĺůl

kiépíté,'.' 
^zaz 

a jelenlegi 3. emeletre további 2 szintet teľr'eznek létesíteni, valamint a Lakáso|<hoz

tartoző tetőteraszt terr,eznek kialakítani' tll. a jelen megállapodás alag1jáĺaTátsasház kůlső és belső

horrl'okzatáĺak, a belső udvaĺ, kapu felujitását |<lváĺják elvégezni, valamint a tetőtéťl szinĺg az

udr,arban négyszemélyes liftet építtetnek. Á. tetőtéľben kialakítandó lakások ktrlön albetétek szeĺnt
keĺulnek fe\osztásra,és önálló tuJajdonként az ingaďan_ĺ1,l'1vántartásban keĺiilnek bejegyzésľe. A jelen

megállapodás alapján szerződő íelek közös célja, hogy a Társasház á|Lapotát és működőképességét

helýreáliítsák, javíisák, aTársasházban taLáIható lakóingatianok értékét - a közös tulajdonban matadő

ĺészek fe\ujítá.sáva|' kiiłső belső homlokzat Íe|íýításával' és négyszemélyes lift építésével - növeljék'

Beruházó Magánszerĺélyek további cé|ja, hogy a kiilon adásvétek szetződés alapján megvásárolt

tetőtéÍi ingaďáĺra emelet ľáépítéssel, tetőtér beépítéssel, a lakásokhoz taftoző tetőtetasz építéssel

önáltó heŕyrajzí számu ingatlanok (albetétek) jöjjenek létĺe, melyeket ĺészben koda, részben pedig

Iakás céIjára kívánnak aBeruháző Nĺagánszeĺnélyek hasznáIni. Felek rőgzítlk, hogy a Tulajdonosok a

Bęruház,ő Nĺagánszemélyek ezen cél|át elfogadják és annak teljesĹilését a rendelkezésůkĺe álló

eszközökkel elősegítik.
A Táľsasház és aTársasháziTulajđonosok kijelenrik, hogy a Társasház műemléki köĺnyezetbenýana
g/2OOg. oK]v{ ĺendelet szerint' ĺ,alamint Budapest Főváĺos VIII. kerůleti Józseftáĺos
onkoĺmányzatának 1,g/2013. (I\ĺ.24.) sz' ľendelete szerint aLőnnc p^p tér, a 36./17 hĺsz. alatti

IGúdy u' 11. sz. alatti Táĺsasház r,édett telepĹiléskép, ugyanakkoľ kijelentik, hogy a Tátsasház maga

nem áll műemléki védelem alatt és műemlékké nyilvánítási eljfuásrőlr sem ĺendelkeznek tudomással'

Szerződ'ő felek ľögzítik továbbá, hogy a .|ársasház a 201'4.1,1,.27. napján taftott kőzg1ífl'ésén a

2014'1I.27 /4. sz. határozat^ýa| 5510/10000-ed rulaidoni hányad szerinti szavazattal a Buuházo
MagánszeméIyek ügyvezetése aIatt á|]'ő I(I( I(ar.ics Beton I{ft. ajánlatát fogadta el. A Beruházó

Magánszemélyek kijelentik, hogy a jelen megállapodás szerind építési, kivitelezési munkákat egy

általuk megbízott Idvitelező (to\'ábbiakban lívitelez ő) cég fog1a elvégezrĺ.



I. KIvITELBz É sl-Ép ÍľÉ sl vĺtit..ĺrÁr<

1.1. Beĺuháző Magáĺszemélyek kótelezik magukat, hogy az általuk megbízott Kivitelező az alábbi
felújítási és modeľnizá|ási munkálatokat végzí eI a Társasházon, amelynek helyrujzi száma az

inga tlannyilv ántatásb an 3 67 17 :

a) Utcai homlokzat feIűjítása: ennek során a Kj-,ltęIező a teljes homlokzatot beáJlványozza
konnýállvánnyal, a gyalogos foĺgalmat elteĺeli, és az utcára konténeĺeket helyeztet el, és ezen

munkálatok elvégzéséhez szukséges közteĺület foglalási engedélyeket beszetzi, ennek

koltségeit aBerwháző Magánszemélyek vagy megállapodásuk alapján a I(ivitelező viseli.

A Iívitelező a homlokzatrő| a feltáskásodott vakolatot leveri, az ép ĺészeket javíqa, a
Táĺsasház külső homlokzatának felújítása a meg|évő díszeket heIyteáLlít1a, pótolja és vlzzárő
impĺegnáló ĺéteggel |átja eI.

,\ földszinti ľészeken ta|áIhatő kvádereket a Kivlte|ező javítással és anyagpótlással helyreállítja'

a meglévő és az uj részek egyformaságáról gondoskodva.

'Ą homlokzat vakolt ĺészeit a lšlyltelező nemes vakolattal Látja e|, fľöcskölt vagy döĺzsölt
kivitelben előte egyezteteťĽ szín a|apjáĺ, a gipszeket és a kádereket a Kivitelező lefesti.

'Ą homlokzaĺ és a pátkányfeđések cseĺéĺe szorulnak, az uj Íeđés hoĺgonyból készül el. A
hom]okzati nyLászfuők megmaĺadnak, a feliiletiik csiszolás után előĺe egyeztetett színminta
a|apján fedőmázolássa| lesz ę|]átva. ,\ I(vitelező a homlokzati erkélyeket |<l1avttja,

gondoskoďk megfelelő vízszigeteléstőL, vizon képzésĺől, a balluszteľek feltiłetét csiszolással

fľissíti.

Bejárat, kapu felújítása: Beĺuháző Magánszeméiyek vá|Ialják, hogy az általuk megbízott
Idvitelező abejfuad kaput szeľkezetileg ja,,ltja, a kapu vasalataLt megeľősíti, a kapu fa elemeit

teljes mértékben átcsiszolja, gondoskodik a fa védelmérő| a|apoző és fedőlakk festéssel. A
kapu ľácsaiĺ óI a régs festék eltávo|ltása után alap és fedőmázolást kapnak, a kapu üvegbetéteit

kicseĺéli, ezek egyeztetett minta alapján keriilnek |<lalrakitásra. Á kapu elektĺomos nýtásához a

I{ivitelező vezetékeket ľe;we helyezi eI.

I{apualj és bejárat: Beruháző Magánszemé|yek vá|Lahjálk, hogy az á|taIuk megbízott l(ivitelező
a feltáskásodoťt vakolatot eltávolítja, vako|ja és a díszeket minden esetben impregnálást

követően végleges festékkęl feliiletkezeli. Á. vakolat a kapualjban gipszes simítás után dorzsölt
vagy festett kialakítású lesz. A kapualj aljzatát a I(ivitelező buĺkolja akként, hogy a brľkolat
illeszkedni fog az udvaĺ buĺkolatához.

A Társasház belső homlokzata: tekintettel arra, hogy a hoĺrlokzat tagozott, így azt a

Idvitelező eĺeded állapotban álLltja majd helyre. A kir'itelezés soĺán függőfolyósrais e|helyez a

I(rr.itelező könn)niállványt a függőfolyosó burkolata l'édelmével és aLádűcolásával. A
feltáskásodott felfagyott vakolatot a I{lvite\ező eltávcJlrja és az í1 ĺészeket anyagpőtlássa|

lnelyreá|litja, a lebontoľt levert tagozatok helyett az ép részeket anyagpótlással á|1itja helyre és

a levert tagozatok helyęt új azonos méľetű és foľmájú díszek ragasztássalés dűbelezéssel

rögzíi.

A belső homlokzat végső felĺilete festett vagy fĺocskölt kialakítású lesz.

t\
D)

c)

d)

Đ Főlépcsőház: a|épcső aIjfuóI a fe|hőIyagosodott festékľéteget a I(ivitelező e|távo1ltja, majd a



lépcső aLját stokkolással vagy csiszolással frissíti. A lépcső felriletét a Kivitelező javltja, a

kitöréseket, repedéseket színben azonos műgyantás javítóanyaggal pótolja, a kor|átrőI a régí
festéket eltávolítja, majd az alapoző ľéteg után fedőmázo|ässal látja el. Kivitelező a

feltáskásodott felfagyott vakolatot e\távolltja, majđ a vakolás után simított festett felii'letet

kialakítja és a kiskaput, atrrely a főlőpcsőbźĺzat akapwaI|tól clr'álasztja, pőto|ja.

Hátsó lépcső: a |épcső felűletét a I{lvlteLęző stokkolással, a kitöľéseket, repedéseket színben
azoÍ}os műgyantás javítőaĺyaggal pótolja, vagy pedig a fecskefarok véséssel mrikővel javítja.

A korlátokĺó| a ńgs festéket e\távolĺtja, majd az alapoző ľéteg után fedőmázolással ellátja. A
feltáskásodott felfagyott vakolatot eltávoľtja a Kivitelező' maid a vakolás után simított festett

felűletet alakít kí.
A fwgő foIyósok felúiítása a kiilső homlokzaĺ eľkélyek fe|íjításával megegyezik.

Lift: a magánszemélyek áItal megbízott l(ir'itelező aTársasház udvatában négyszemélyes líítet
építtet ki. A tift a tátsasház minden szintén megáll, beleéľwe ebbe a tętőtéĺj szintet is.

Tulajdonosok ugyanakkoľ tudomásulveszik, hogy a lift nem minden Tulajdonos 
.lngatJanához

biztosíga a hozzáÍéréstfhasznáIatot a Táĺsasház miiszaki adottságaia figyelemmel és ezze|

szemben a Tulajdonosok nem emelnek kifogást.

Tetőtéľi lakások legfeljebb B lakás krépítése emelet ľáépítéssel, tetőtéf beépítéssel (azaz a 3.

emeleti szintre további két szint ĺáépül), ill. Iakásokhoz t^ttoző tetőterasz építéssel, valamint
ezt követően önálló he|ynjzi számu ingatlanok |étrehozása, kialakítása.

i) Udvaľ: tekintettel arca, hogy az uđvat ĺ'íztelenítése |elenleg nem megoldott, az új buĺkolat
elhelyezése előtt a lefolyó vezetékeket al{il,lte\ező feItár1a és víze|vezető csatornát épít be. A
meglévő burkolatot a Išlvlte\ező nem bont,ia Ie, az uj buľkolatot kockakőszeĺtien a|a|<ttja I<l a

I(ivitelező, zöIdfeliiletek kialakítása, bejátat mentőautó rész'ére, szeméttárolók, valamint
kerékpár-tároló kiďakltása, ĺ,alamint 2 (két) db paľkolóhely kialakítása. Á Tulajdonosok
vá|la\ják, hogy a Tátsasház közgýésén Beruháző Magánszemélyek felé javas|attal éInek az

udvaĺ teĺvezését illetően. Beľuházó NIagánszemélyek kijelentik, hogy ez a pontja a jelen

megállapodásnak szoros összefiĘgésben van a jelen megá|lapodás 4. pontjáva|. Beľuháző
MagánszeméIyek az ebben a pontban váIl'aIt kivitelezési.építési munkákat azzal a feltétellel

vá1]a\ták, hogy a 4. pont szerinti |<lzáróIagos hasznáLatű paľkolóhelyeket a Tatsasház és a
Tulajdonosok biztosítják a mindenkoĺi 5. emelet tulajdonosai szämán. Szerződő felek
rcgzíĺk, hogy a Betuházó lVíagánszemélyek és a Tulajdonosok ebben a feltételberr

egyöntetűen megállapodtak.

Beruháző MagánszeméIyekvá|La\ják to\'ábbá' hogy a postaládákat lĺcseĺélik és egységesenvgya;n^zon

típusú postaLádákat kihelyezik és fel is szeľeltetik az építési- kir.itelezési munkálatok elr'égzése során.

1'.2. Szeľződő felek rögzíĺk,hogy a jelen megállapodás alapján a Tulajdonosokhozzájarulnak a jelen

szerződés szęrind kivitelezési munkálatokhoz. Beľuházo Magánszemé\.efu és a Tulajdonosok rögzíik,
hogy a jelen megáIlapodásban vá|lalt kötelezettségek teljesítésének' a beruházás megvalósításának

előfeltétele a tetőtér beépítéséľe, a Társasház horĺJokzatának fe|ujításáta és liftakna építéséľe

ĺ'onatkozó 08-61'/2/2010. sz' jogerős és l,égľehaitható építési engedély módosításának az illetékes

építésĹigyi hatóság áIta| engeđélyeztetése és annak jogeĺőssé és végrehajthatőyá va|ása. Beruháző
Magáĺszemélyek kijelentik, hogy a 08-61/2/2010. sz. építési engedély módosítása tárgyában az a|ábbi

s)

h)
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kérelmet terjesztik elő:

1.) A négyszemélyes lift 5. emeleĺg jut feI, azaz a lift úwonalát a Beruháző Magánszemélyek meg
|<lv ánják ho s sz abbíta rĺ az 5 . s zintig (emeIetig),
2.) a jelenlegi 3. szintĺe ráépülő másoďk, eredetileg ga\énás szint helyett egy külön rendes 5. szintet
(emeletet) lĺvánnak kíépíteni,
4.) az ablakokat és az ajtőkat a saját teĺvęik alapjánl<lvánják elhelyezni, kivitelezni,
5) belső udvar felúiítását tervezik és

6.) az 4. és az 5. szinten (emeleten) a belső |akásfa|akat szintén a saját teľveik szerint l<lvánják

kiviteleztetni.

Tulajdonosok kijelentik' hogy a jelen megállapodás aIapján a 08_61 /2/2010. sz. építési engedély
módosítása ellen fellebbezést nem nyújtanak be és a jelen megállapodás 1. sz. mellékletét képező
minta alapján ktilön nyilatkozatot is tesznek, ktilonös figyelemmel arta, hogy fellebbezések és

kifogások benýjtása a jelen megállapodásban foglalt, a Beľuháző Magpnszemélyek á|ta| vá|]aIt

felújítási munkálatok elr.égzését megakadáIyozza, veszéIyezteti.

1.3. Beľuházó Magáĺszeméýk váIaLják,hogy az építési engedéIy módosításának engedélyezését az
illetékes építésügyi hatőságná| és benyújtja az ehhez szükséges teĺveket. Beruháző Magánszemélyek
kijelentik, hogy az esetleges hiánipótlási kötelezettségűknek (egyen annak címzettjei akát aBętllháző
Nlagánszemélyek, akáľ a Beruháző Magánszemélyek által megbízott l(r,'itelező) a lehető legrövidebb
időn belül eleget tesznek, és mindent megtesznek annak éľdekében' hogy az építésügyt hatőság az

engedély módosítását mielőbb megaĄa.

1'.4. A szetződő felek ľögzítik és nrdomásul veszik, hogy a Beruházó l\ĺagánszemé|yek áLta| megbízott
I(ir.itelező a jelen megillapodás 1'1' pontjában rcgzitett felújítási munkálatokat és az építési
engedélyben meghatátozott tetőtéÍi lakások (helyiségek) és teľasz klala|<ltását egyuttesen, az áItala

meghatáro zo tt, de miilsza\<ilag indokol t s oĺrendben i 
o gosult elr.ége z tetni.

1.5. A Beruháző MagánszemélyekáItaI megbízott l(ivitelező a jogeľős és végĺehajtható módosított
építési engedéIy Beruházó Magánszemélyek vagy l(ir.itelező részéte toľténő kézbesítésétő| számított
60 napon belül alatt köteles felr'onulni és az épitési és szakhatósági engedélyek és előírásoknak
megfelelően a kir'itelezési és felújítási munkákat megkezdeni ' F'zen hatándő a Magánszemélyek által
megbízott l(vitelező részérő| r'is maioĺ esemény beállta esetén (az esemény fenná|]ásának idejér'el)

meghosszabbítható, legfeljebb azoĺban az ebben a pontban irt hatándő további 2 hőnappal
hosszabbítható meg.

1.6. Szetződő felek megállapodnak, hogy a l(ir'itelező ľészéľe a kivitelezési munkálatok alatt

biztosítják a belső udvar ingyenes használatát, 
^ho| 

a kir,itelezést végző r,áIlalkozók által megĺendelt
építőanyagot, szerszáma1kat, a munkások a ruháikat és személves tárgyaikat elhelyezhetik el és

zárhatják el. Szetződő felek ĺögzítík' hogy az építkezés ldőtartama alatt nem lehet sem
személygépkocsir'al paľkolni, Sem biciklit tárolni a Társasház belső udvatában, továbbá a

Tulajdonosok vállalják, hogy a belső udr.aĺt az építkezéS időtartama alatt fę|szabadlgák és a I(ivitelező
ĺendelkezéséĺe bocsátiák.

1'.7. Szęrződő íelek rógzítsk,hogy az építkezés megkezdése előtt és befejezése után mind aTársasház
közös tulajdonú épületľészeiľől, mind az egyes lakásolĺ.ó] Beruházó Magánszemélyek által megbízott
Iłvitelező költségén vagy egy biztosítótársaság á|ta| állapot.felmérési jegyzőkönyv késztil, amely az
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alább bekovetkező káĺeseményeknél a kfu megáLlapításának alapjául szoIgd'. Amennyiben báĺmely

Tulajdonos nem járul hozzá, illetve ellehetetleníti az á|Lapot_felmérési jegyzőkónyv elkészítését, úgy

elveszti jogát a ldvitelező vagy esetleges alváIlalkozóik álta\ okozott károk megtérítéséĺe. Benlháző
Magánszemélyek kotelezik magukat arta,hogy aIšlvítelezővel kötendó szeĺződésben l(ivitelezőt arra

kotĚlezik, hogy az építkezés soĺán a Tarsasház kozös rulajdonában lévő épiiletĺészekben, valamint a

Társasházi lalĺásokban okozott esetleges károk biztositására általános káĺ, illeťve felelősségbiztosítás

szeĺződéssel ĺendelkezzen. Szeĺződő felek rógzíĺk, hogy az így megkötött áItalános káĺ, illewe

felelősségbíztosítási szerződés a|apjánkiállított kotvényt aBeruháző Magánszemélyek vagy az aItalruk

megbízoit l(ivitelező köteles a Tátsasház közös képviselőjének bemutatni. Szętződő íelek rogzítik,

hogy amennyiben a jelen pont szerinti általános káĺ, illewe felelősségbiztosítási szerződést a

Beiuháző Magánszemélyek ĺ'agy az ahta|uk megbízott l{ir.itelező nem kötik meg' vagy nem mutarják

be a Táľsasház közös képl.iselőjének a kötvényt, úgy az szerződésszegésnek minősüI. Bárme|y, a

Tátsasház közös ĺrlajdonába lévő épiiletrészeken, illetve a Társasházi lakásokban bekövetkezett

káĺeseményt a közös képviselő azonna| jelzi Beľuházőnak, aki köteles haladéktalanul intézkedni a

biztosítás éĺvényesítése végett.

1.B. Beĺuháző Magánszemélyek kötelezik magukat arra, hogy a ielen megállapodásban foglalt

kivitelezési munkálatokat legkésóbb 201'7. augusztus 6. napjalg befejezik (továbbiakban befeĄezési

hatáťiđő) és a l{ivite|ęzőveI kötendő szenődés is ezen befejezési hatánđőt és kötbéĺ osszeget

tarta\mazza,Ezenhatáŕrdő be nem tattása,azazkéseđelem esetén aBeruházőMagáĺszemélyekvagy
az á|tahlk megbízott l{ir.itelező napi 20.000,-Ft összegű kötbért fizetnek meg a Társasháznak azza|,

hogy a késedelmes kotbéĺ maximális összege 3.000.000,-Ft> azaz Háľommillió forint.

1.9. A Tá'rsasházat abban az esetben nem illeti meg kötbéľ, amennyiben a késedelem aTársasház,
illewe a Tulajdonosok éĺdekkórében következett be, így különösen, ha bármely Tulajdonos

fellebbezést nýjt be az építési engedély módosítása ellen és akkoľ is, ha ahasznáIatbavételi engedélyt

támađja bármelyik Tulajdonos fellebbezéssel, vagy Vis maioĺ kóvetkezik be, ill. a kivitelezési

hatáidőket befolyásoló jogszaba|y:,ahtozás vagy hatósági e|őírás gátoIia a hatándők betartását v^gY a

felek kozösen állapodnak meg a hatáidők módosításában. Felek fenntarqák a jogot arra, hogy

amerrnýben a jelen szeruődés 1.1. pontja szerinti kivitelezési építési munkálatok 1.B. pontban írt

hatáidőben töľténő befejezését jogszabá|yva1tozás vagy hatósági e|őlrás hátráItatja, úgy a jelen

megáIlapod ásban lĺt befejezési hatáidőt közös akarattal módosítják.

1.10. Társasház kijelenti, hogy a jelen megillapodás 1.1' pontia szerinti, építési-kivitelezési

munkálatok e]feĺőruésére a Tátsasház saját koltségén műszaki ellenőľt aIka|maz. Felek rögzítik, hogy

aBęrwháző N{agánszemélyek i11. az a]talwkmegbízott I(il'itelező kötelesek aTátsasház á|tal megbizott

műszaki ellenőrt a munkateĺúletre beengedni' amennylt:en az építkezés kozös tulajdonú terirletet,

szerkezetet érint, ugyanakkoĺ a Tátsasház által megbízott m(iszaki ellenőľ |<l'záró|ag a közös

nrlajdonba keĺůlő elemek és szerkezetek tekintetében végezheu munkáiát és adhat ki nyilatkozatokat,

különös tekintettel a jelen megállapodásban 2. ponĘa szerinti, ',alamiĺrt a jelen megállapodás szennti

egyéb nyilatkozatokat.

1'.1'1,. Szeruődő felek rógzíĺk,hogy aTátsasház közg1'rilése egy 4 tagú bizottságot á|]lt fel és kijelöli a

4 tagu Bizottságból l(apcsolattartő szeméIyként a Társasház kozös képviselőjét.

1'.72. Szerződő felek rőgzíĺk, hogy a jelen megállapodás 1.1. pontla szerint építési-kivitelezési

munkákkal kapcsolatos trásban felmeĺiilt kifogásokat a Társasház áItaI a)kakĺazott míiszaki ellenőĺ
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jogosult csak a Beruháző Magánszemélyek r.agy a Kir.itelező számára je\ezrĺ, a Tátsasház
Tulajdonosai nem jogosultak arra, hogy egyenként kifogásokat teľjesszenek elő. A felek ĺögzítik,
hogy véleményeltéĺés esetéÍr rövid határidőn beliil (egfeliebb 1 hét) egyeztetést folytatnak a felmeĺült
ptoblémákĺól és azok megoldását is kidolgozzák ugyancsak rör,ĺd, legfeljebb 1 hetes hatáĺidőn belüI.
Felclĺ máĺ most rögzítik, hogy ĺ Tőrsĺshíz ncm iogosult a jelen megállapodőn 1'.1.. Pontiában íft
építésĹkivitelezési munká]atokon feliiLl további munkálatokat követelni. Felek a felmerulő
pótmunkákkal kapcsolatban peďg a jelen pontban foglaltak szerjnt járnak e|., azaz róvid határidőn
belúl egyeztetést folytatnak és a megoldást közösen L<ĺdo|gozzák.

2,FEDEZETIGAZOLAS:

2.1'. Beruháző Magánszemélyek kötelezik magukat, hogy a jelen megállapodás szerind klvitelezési
munkálatokat ügyvédí letétbe helyezett péĺzeszközze| biztosítják. Beruháző MagánszeméIyek
váLlalják, hogy a jogeĺős építési engedély módosításának kézbesítésétőL számjtott legkésőbb 30 napon
belril a Dessewffy és Dávid valamint Társalk Ügyvéď lrodánál letétbe helyeznek 40.000.000,-Ft
összeget, azazNegyvenmillió Forint összeget úgy.védi letét címén (a továbbiakban Ügy.védi Letét). Az
Ugyvédi Letét összegét a megállapodás 2.3. pontjában írt készii'ltségi fokok alapján, az ott megjelölt
százalékos atány szeint szabadithatja fel az ĺJgyvédl Iĺoda. '\ készriltségi fok eléľését a Tátsasház
által megbízott míiszaki ellenőľ és a Tátsasház kőzős képi.iselőjének írásbe]i nylJ'atkozata igazolja
akként, hogy az adott késziiltségi fok eléĺéséľől a Beruháző Magánszemélyek írásbeli értesítést
ktildenek a Társasház l(özös l(épviselője részére. Á készultségi fok elérésérő| az éĺtesítés
kézhezvétęIétő| számitott 5 napon belůl kóteles a megbízott műszaki ellenőĺ és a Táľsasház I{özós
I(épviselője káďr:aĺ n5ĺl7atkozrĺ. A késziiltségi fokot igazolő nyilatkozatot a I(özös l(épviselő a
Beruháző MagánszeméIyek részére aĄa ki, akik azt a Letétkezelő Ugyr'édi Iľoda részéte 

^tadják.Amennyiben a rrríilszakj' ellenőr és a Társasház kozos l(épviselője a fentiek szerint 5 napon beliil nem
igazolják a készütségi fok elérését, azaz arra r'onatkozó n1,.llatkozatot tesznek, hogy a készültségi
f,okot az építésĹkivitelezési munka még nem éĺte el, ,gy " 4 tagú Bizottság, míisza|<l ellenőr és a
I(özos l(épviselő haladéktalanul egyeztetést kezdeményeznek2.2. pont Szerint.

2'2. Amennýben a míiszaki ellenőľ és a l{ozös I(épviselő a 2.1. pont szennĺ határidőben nem
igazo|ják a készültségi fok eléĺését) azaz atra vonatkoző nyl7atkozatot tesznek, hogy a készültségi
fokot az építésĹkivitelezési munka még nem éĺte el, ugy Beĺuháző Magánszemélyek, a 4 tagu
Bizottság, j]]'. a míiszaki ellenőĺ kötelesek ezen nyilatkozat |<ladásátőI számított 3 munkanapon belul
egymással egyeztetést folytatni. Szeruődő felek rögzítik, hogy az egyeztetés soľán ióhiszeműen
kötelesek eIjfurĺ, a 4 tag(lBizottság,aTársasház l{ozos képr.iselője és a megbízott műszaki ellenőľ
ĺem akadá|yozhatja az lJgyvédl Letét felszabadltását további, a jelen megállapodás tárgyát nem
képező, még eI nem végzett munkálatok miatt. Ha az egyeztetés 3 munkanapon beliil eredményre
veze\ a készu]tségi fokot igazo\ő nĺflatkozatot a Táĺsasház I{őzős l(épr,'iselője és a megbízott
míiszal<l ellenóĺ lĄa a|á és a Társasház közös képviselője adja ki a Beĺuháző magánszemélyek
számára, Ha az egyeztetéS 3 munkanapon belül nem vezet eredményĺe, a véIeményeltérést a felek
feloldani nem tudiák, úgy Beruháző MagánszeméIyek jogosultak haladéktalanul független
szakértőhőz foľdulni, akinek az lĺásos nyiatkozata az Üg1'véď Iroda számára irányadő és a letét
fe\szabadltásának alapjáu| szo|gá|. .Az Üg1wédi lĺoda ebben az esetben a fúggetlen szakéľtő
n1,llatkozatánakkézhezvételétől számított 3 banki napon belül köteles visszautalni az Ügyvédl Letét
osszegét a készriltségi fok szeľint a Betuháző Magánszemé|yek számlá1ára.

2.3. Felek rógzíĺk,hogy az Ügywéď Letétbőt az alábbi készultségi fokok szerint kell íelszabaditanj az

Ügyvédi Letét összegét:
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- tető szeľkezetkész állapotána| 50o/o.a,
_ a külső homlokzat elkészijlte esetén 20o/o-a,

- a belső homlokzat elkésztilténé| 20o/o-a-,
- a lépcsőház elkésziilte esetén 1.0o/o_a.

2.4. Szerződő felek tőgzíĺk, hogy a Letétkęze|ő Ügywéď Itoda az Ügyvéď \etét száza\ékos aránnyal
meghatározott részét a fenđek szerint a készirltségi fokot igazoló íĺásbeli nyilatkozat kézhezvételétőI
számitott 3 munkanapon beltil köteles árutalni Beruháző Magánszemélyek számlájára. Nyilatkozat
alatt felek érĺk a 2.1 . pont szeĺint a a Társasház I{ozős I(épviselőjének és a műszaki ellenőr, r'alamint
a független szakértő n1,iatkozatát. nyilatkozatát vagy a fuggetlen szakértő íĺásbe]i nyĺ7atkozatát a 2.2'
pont szer-int.

2.5. Szerződő felek ńgzídk, hogy a Tátsasházat éńntő, a jelen megállapodás szeĺinti kivitelezési
munkák míiszaI<l átadás-átvétell eljarásának befejezését kcjr'ető 3 banki naPon' mint legr'égső
hatándőben a Letétkezelő Ügywédi Iľoda koteles az Ügyvéđ Letét összeg ét,.t17. az Üg}'védl Letétből a
2.3. pont SzeÍinti, a készültségi fokok feIszabadstása után fennmaĺadó összegét a Beruházó
Magánszemélyeknek árutalni. Szerződő felek ĺögzítik, hogy műszaki átadás-áwétell eLjárás a|att 

^ztéĺtik, amikor a Társasház által megbízott mtlszaki ellenőĺ a Tátsasházat éńntő kir.itelezési
munkalatokat áweszi.

3. IVYILATKOZATOK

3.7. Á Tulajdonosok kötelezenséget vá|lalnak, hogy 
^z építési és felújítási munkálatok

voĺatkozásábaĺ az építési engedély módosítása, esetleges fennmaradási, r'alamint a haszná|atba vételi
engedéllyel kapcsoh1ban a szukiéges nyilatkozatokat megteszik, fellebbezést, kifogásokat nem
teĺjesztenek elő. A Tulajdonosokaz általwk megismeĺt kivitelezési-építési szándék ismeĺetében a jelen
megállapodás a|ákásáva|hozzájfuv|nakazon munkálatokhoz, amelyek a kôzös tulajdont érlník,azaz
tudomásul veszik, hogy a jelen megállapodás teljesítése elvégzendő építésĹkir.itelezési munkák
egyuttjáĺnak a közös n:lajdont is érintő beépítéssel, valamint a tetőtéri ingatlarľa emelet ĺáépítéssel,
tetőtéf beépítéssel és lakásokhoz taÍtoző tetőteľasz építéssel, ill. ennek megfelelőerr a közös
trrlajdonĺa tötténő ráépítéssel, és hozzájárulnak újfent a tetőtéľben emelet ľáépitéshez, a tetőtét
beépítéséhez (azaz a jelenlegi 3. szintre két tor'ábbi szint építéséhez) és lakásokhoz tartozó tetőterasz
építéséhez, ill. ezekben a helyiségekben új lakások kialakításához. Felek rögziĺk, hogy amennyiben a

megépiilt, hasznáIatba vételi engedéllyel ľendelkező tetőtéri lakások jogi ľendezése, így kűIönös
tekintettel az A|apítő okiĺat módosítása és az űjonnan létrejcivő ingatlanok albetétesítése r'alamelyik
Tulajdonosnak fekóhatő okból hiúsul meg vagy késik, és ebből eredően keletkezik káľ, úgy ennek a

kfunak a viselésére az az Tulajdonos (és csak az a Tulajdonos) kötelezett, aki a \<árokozasétt felelős.
Amenn1.iben a károkozásért több Tulajdonos felelős, úgy ezek a Tulajdonosok a Beruháző
N{agánszemélyek felé egyetemlegesen íelelnek.

3.2. Tliajdonosok rudomásul veszik, hogy az építési engedély módosítása, fennmatadási engedé\',
vagy hasznáIatbavéte|:' engedély jogeľőssé és végľehajthatővá váIása elleni szándékos cselekedet
esetén (ilyen kii'lönösen a fellebbezés benýjtása 

^z 
építési engedély módosítása, esetleges

fennĺnaradási engedély i]'. hasznáIatbavételi engedély ellen' valamint indokolatlan és r.alótlan taĺtalmú
nyiatkozatok/kifogások téte|e az építésiigý hatőság felé ill. más hatóságokf sza\<hatóságok felé)

kötelesek a Betuházó l\'ĺagánszemélyeknek kártéĺítést Flzetrĺ. Abban az esetben, ha a kfut
megállapítaru nem lehet, felek megállapodnak abban, hogy a jelen pont szeľinti szándékos
cselekedet/és vagy késleltetés miatt a Tulajdonos/Tulajdonosok napi 20'000 Ft, azaz napi húszezeľ
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foĺint/késedelmi nap összegű átaIány_kartérítési összeget köteles megfizetni.

3.3. aTulajdonosok vtllairják,hogy a|áľľ:ják a jogetős építési engedély módosításához szükséges 1. sz.

mellékletben szeľeplő n,1l7atkozatot, melyben visszavonhatatlan hozzájániásukat adiák az

építkezéshez, és visszavonhatatlanul lemondanak az építkezés, illewe az építési engedély módosítása

elleni fellebbezési j ogukĺól.

3.4. ATársasbáz valamennyi tulajdonosa kötelezi magát arua,hogy

. amennyiben lakását a tetvezési, vagy építkezési időszak a|att eladja, a jelen szerződésbőI

eredó kötelezettségeinek teljesítéséĺe a rulajdon átruházással eg;nitt a jör,őbeni rulajdonost

kötelezi,

_ lakásĺíajd on áttuházás esetén je|eĺ szetződés a|álĺását kĺjvetően a mindenkor{ tulajdonos az

adásvételi szerződés egy példányát _ anĺak igazo|ásáta, hogy abban a fenti kötelezettségekĺől

megállapodtak_ aTársasházkozös képviselőjének, és a BeruházőMagánszemélyeknek áta.dia,

- fe nti n5ĺIatko zatok kó z gýlé si határ o z atta| me geĺő sít é s ľe keľijlne k.

4. PARKorórĺBrrrBr

Beruháző Magánszemélyek és Tulajdonosok, valamint Társashäz megállapodnak abban, hogy a

Betuháző MagánszeméIyek számäľa a belső udr'arban á|laĺdó jelleggel két személygépkocsi számára

2 db \<lzárőlagos hasznáLatupatko|óhelyet biztosítanak a jelen megá|\apodás 1.1. i) pontjában vállalt

kivitelezési_ép1tési munkálatokľa tekintettel. Tulajdonosok és a Társasház kötelezettséget váIlalnak

arra, hogy u 1.l.'' megá|Lapodásban ĺögzített Alapító Okiĺat módosítása és a tetőtéľi lakások

albetétesítése során ezt külön pontban ľogzítik akként, hogy a tetőtéľben kialakírandó 5' szint

mindenkori nrlajdonosa javáta a belső udvaĺban a két I<lzárő|agos haszná|atű paľkolóhelyet

biztosítják' 'Ą Beruháző magánszemélyek minden hónapban 10.000,-Ft összeget fizetnek a

paľkolóhelyek haszná|atéľt (paľkolóhelyenként) a Tátsasház számáta a jelen megállapodás szer.ind

építésĹkivitelezési munkalatok befejezését követő hónaptól. Beruháző Magánszemélyek kijelentik

htgy a IGúdy u. 11. sz. alatti Táľsasház épületén kíviil' de a környéken (közelben) paĺkolóhelyeket

kív7nnak r,ásáĺolni' Bęruháző MagánszeméIyek kijelentik továbbá, hogy amennyiben ilyen parkolók a

szám,lkra ĺendelkezés rc á)Jĺak, űgy ezeĺ parkolóhelyek közul 4 db parkolóhelyre a Társasház

Tulajdonosainak közös sége számára előbéľleti jogot biztosítanak.

5. ELÁILÁS

5.1'Tulajdonosokrudomásulveszik,hogyBeľuházőmagánszemélyekcéIjaaGhrsz.
alatt nytll,ántaÍtott, jelenleg még- rulajdonát képezőlll}neg"ásáiása is. Szeľző<lő

fclckĺ:ögzítik'hogyjaBc-ĺ,'házoN,Íagánszemé!yekazadásr'ételíszerzőđésta|áíĄakO
rulajdonóssal. Felek tudomással bíľnak aĺľól, hogy|D mint kiilön helyraizi számu ingatlant a

tulajdoni lap tanúsága szennt perindítás ténye iĺánti perfeljegyzés teľheli. Budapest VIII. keĺúlet

Józsefváros- Ônkoľmányzata a PÉRE IÁURENT I{ft.-vel kötött ingatlan adásvételi szeľződéssel

vegyes váIIalkozási szerződés éĺi'énytelenségének megállapítása kánt ill. eĺedeľi á|lapot helyĺeáilítása

foĹyik peľes eLjárást kezdeménvezett aFővárosi Töľr'ényszéken. Á' peĺes el1árás e\őzménye az,hogy
továbbiakban Társasház 2009. május }O_án kelt ingatlan adásvétellel vegyes vá|]alkozásĺ szerződés

alapján értékesítette a PadláSteľet (tetőteĺet)' valamint a IV, V. és VII. sorszámmal ellátott tárolőkat a
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PÉR-E, IÁURENT Ingatlanfoľgalmaző, Keĺeskedelmi és Szolgáltató Kft. részére. Az adásvéteh'

szerzőđéssel vegyes vá|]a|kozási szetződésben foglalt feltételek nem mentek teljesedésbe,, így
Budapest Főváĺos VIII. keriiletJőzsefvaĺos onkoĺmányzata peres eliárást kezdeményezett a PERE
LAURENT Ingat1anfoľgalmaző, Keĺeskedelmi és Szolgálató Kft. Ía.I.r. és|tlDII.ľ. alpeĺes

ellen. 'Ą peres eljáĺásban a legltözelebbi tfugya|ás 2015. febĺuát f. napjára keľĺ.ilt kitĹízésĺe. Szeĺzőđő
felek ĺögzítik, hogy elállási jogot kötnek ki BeľuházőMaýnszemélyek javára arra az esetÍe> hogy a

tetőteľet énntő peÍ nem keriil megsziintetésĺe, vagy 
^ 

perfeljegyzéS nem keľirl toľlésre a tulajdoni
lapról, figyelemme| atta, hogy ebben az esetben aBeruházőMagáĺszemélyek a tetőtéf tulajdonjogát

megszerezni nem tudiák,az ő kifejezett akaĺtuk pedig arľa iĺányul, hogy a tetőtéÍ nrlajdonjogát is

megszerezzék. A Bęruháző magánszemélyeket megillető elállási jog ebben az esetben legkésőbb

2015. május f. napjáĺ nyílik meg, ha eddig az időponig a peđeljegyzés nem keĺül töľlésĺe a tulajdoni
lapĺól és a Beľuháző Maglnszemélyek 20i5. június 30. napjagélhetnek elállási jogukkal.

5.2. Beruházó Magánszemélyeket e|á|lási jog illeti meg' ha az építési engedély módosítása nem

emelkedik jogetőte, vagy nem lesz végľehajthatő, męÍt 
^ 

Tulajdonosok valamelyike kifogást vagy

fellebbezést teĺjesztett eLő az építési engedéty módosítása ellen, ill. akkor is, ha a módosított építési

engedély ellen a .ľársasház vagy bármelý Tulajdonos kozigazgatási hatátozat ÍeIulvizsýIata ltánĺ
keľesetet terjeszt elő. Felek rogzitik, hogy ebben az esetben aBeruháző Magánszemélyeket megilleti

az a jog,hogy szerződésszegés mjatta felmerült káralkat (teljes teĺvezési és ügyvéđi költség, káľtéĺítés

a pľojekt előkészítése miatt az ůgyvezetés részétőI a kiesett munkaidőĺe tekintettel) követeljék a

szerzőđésszegést elkovetőtől, legyen az aTársasház magavagy 
^ 

Tulajdonosok bármelyike. Az eIáI|ási

jog ebben az esetben a fellebbezésľől vagy a közigazgatási hatátozat felulvlzsgálata iránđ peľes

e|jíltásről töĺténő tudomásszeĺzést követően nyflik meg és 30 napig illeti meg a Beruháző
Magánszemélyeket ez en elá|Iási jog.

5.3. A Társasház nevében a közös képviselő jogosult elállni a jelen megállapodástóI akkor, ha az I'5'
pontban íĺt hatáidőben, ill. vis maior esetén a meghosszabbított hatánđőben a lšlvitelező a

kivitelezési munkákat nem kezđi meg. A Tátsasház nevében |<ĺzfuóIag a közös képviselő jogosult az

elálIást kozölni, a Tulajdonosokat egyenkénti elállás nem illeti meg)azt a felek kifejezetten klzátják.

Az ę|áLtásí jog az elmulasztott hatándő, vis maioľ esetén a pőthatáidő leteltét követő napon nyíLik

meg és 30 napon belril gyakoĺolható.

5.4. Az e!á!]ási n,flatkozatokat |<lzárő|ag ításban lehet közolni, a jelen megáJlapodás ó.1. pontja

szerind címĺe kell ajánJott tértivevényes levélben kézbesíteni.

6. FELEK EGYÜTTMŰrÓoÉsl K}TF,LEZETTSÉGE

6.1. Felek rögzíik, hogy a jelen szerződésben ľögzítettek teljesülése éĺdekében fokozottan

egyúttműködnek' különös tekintette| a bevezetőben meghatátozott célokĺa.

6.2. Tulajdonosok kötelesek mrndcn módon ćs eszközze| egyĹitľniíködni a Beruháző
Magánszeméllyel ill. az áItala megbízott Kivitelezőĺ'el (nyilatkożatok megadása, beszerzéSe' soÍon

l.ĺ*ĺľ .ljĺ'ashoz l.aló hozzájáru|ás stb.) annak éĺdekében, hogy jelen meýllapodásban:.rogzített célôk

teljesulhessenek.

6.3. A nem jóhiszemú és e|vátható magatartásból eĺedő káĺokat az a félr (és csak az a féL) köteles

viselni, aki a károkozásért felelős. Á.mennyiben akátokozáséĺt több Tulajdonos felelős' Ęy ezeka
Tulajdonosok a Beruháző Magánszemélyek felé egyetemlegesen felelnek. A káľokozás mulasztásos
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j ogsértéssel is megvalósulhat.

7. EGYÉB RENDELKEzÉsBK

7.1. Beruháző Maglnszemélyek meg\<lvánják szerezđ a jelenleg még PÉRE IÁURENT I{ft. fa
tulajdonát képező pincét (Álapító okiĺat szednti IV, v és VII. sz. táto|őkat). Felek figyelemmel
vannak aĺĺa köľijĺményte, hogy jelenleg a pinc&e vonatkozőan peres eljáĺás van fo|yarnatban a jelen
megállapodás 5.1. pontjában foglaltak szeĺłnt, így a pince megszeĺzésének a feltétele az, hogy a PeľeS
eljárásban a pincére vonatkozó keĺeseti kéĺelemnek az eIjfuő birőság helyt adjon és az eredeti állapot
helyreáliítása megtörténjen' Tulajdonosok kötelezettséget vállalnak arra, hogy az .LLapítő Okiĺat
szeľinti IV., V és VII. sz. tfuo|ők tulajdonjogát ingyenesen átruházzák aBerubáző Magánszemélyek
részéte abban az esetben, ha a peĺes eljárás eĺedményeként a tulajdonjogot a bíĺőság jogerősen
visszajegyzi a Társashäz javára, a pefes e|járás jogeĺős befejezésétőI számított legkésőbb 30 napon
belul. Szeĺződő felek ńgzíĺk,hogy aTársasház nemĺ,átla|ja semmilyen, esetlegesen ezze| az ügylettel
kapcsolatban felmerúlő adő vagy i]leték osszeg megfizetését.

7.2. A Társasház és a Tulajdonosok, Beruháző Magánszemélyek a Taĺsasház közgyiiésén
megtfugya|ják,hogy mely aktuális pá|yázail<lirásn nýjtanak be pilyázatot, figyelemmeI arca,hogy a

céljuk aTársasház áLlapotának, műszaki \řagy eneľgetikai fejlettségi szintjének további fejlesztése.

7.3. Tulajdonosok tudomásul veszik, hogy a Beruháző Magánszemélyek a módosított Alapító Okiĺat
alartásáig (tetőtéľi lakások albetétesítése) nem fizetnek közös költséget aTársashäz számára.

7.4. A jelen megállapodásban írt felek éĺtesítési címe:

B eľuház ő Nĺagáns zemélyek:

-

I(I( I(aücs Beton l(ft.. 1053 Budapest, Ferenciek terc 2.III/19. űtlán

Társasház rész&őL:

Tiboĺ Tamás közös képr.iselő
Baľoss88 I{ft' 1082 Budapest Baĺoss utca 86.. 1447 Budapest Pf. 579.

4 tagí Bizottságban kijelolt kapcsolattaľtó személy:

Tiboĺ Tamás közös képl.iselő

7.5. Szetződő felek kötelezik magukat arra, hogy
hiánytalanul teIjesítik, a beruházás zokkenőmentes
kölc s önös éľdekek fi gyelembevé telével tárr'o gagák.

a jelen szerzőđésbő\ adódó kotelezettségeiket
megvalósítását kolcsönös egyůttműködéssel, a

7.6. Szęrződő felek rögzítik, hogv a jelen megállapodás akkor lép hatáIyba,ha a je|en megállapodást
minden szerződő féL aláltta legkésőbb 2015. janufu 31. nap1ag. Szeuődő felek rögzítik, hogy a jelen
megállapodás végrehajtásának és teljesítésének feltétele a je|en megáĽ'apodás hatáIybalépése. Felek
kijelentik, hogy a jelen megállapodás a felek jogutódaiĺa kötelező hatáLlya| bíÍ' A jelen
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megállapodásban nem szabáIyozott kéĺdésekbęn 
^ 

m^gyaĺ Polgári Töĺr'énykönyv ĺendelkezései
kányadóak.

Je|en szerződést a felek elolvasták, megéĺtették, és mint akaranrkkal mindenben megegyezőt,
j őv áhagy őIa g írjź.k a|á.

Budapest,

u. t.l'. sz. alatti Társasház Tulaidonosai

1' sz. albetét

Iftúdy 11 Vendéglátő és Ingatlankezelő I{ft.

Juhaľos Lilla

2. sz. albetét

-I-)
3. sz. albetét

PRtrT i(ereskedelmi és Szo|gáItató l(ft'
Zsoldos Gábor

4. sz. aIbetét

PRFT l{eľeskedelmi és SzolgáItatő I(ft.

Zsoldos Gáboĺ

5' sz. albetét

-
6. sz. albetét

t
J. sz. a|betét

E

B. sz' albetét

Ép-Üz-gĺu Épftőipan és Épüeruzemeltetési

I(ft. odoĺ l(ároly

9. sz. albetét
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1'0. sz. albetét

PRFT l(eĺeskedelmi és Szolýltató l(ft.

Zsoldos Gáboľ

1'1. sz. albetét

PRFT Kereskedelmi és Szolgáltató lfft. Zsoldos

Gáboĺ

12. sz. albetét 13. sz. albetét

-

1'4. sz. albetét 1'5. sz. albetét

Irrr

1'6. sz. albetét

-

17. sz . albetét

-

1B. sz. albetét

Er
'ti ť

1'9. sz. albetét

Budapest Józsefuáĺosi onkoĺmányzat 1,082

Budapest, Baross u. 63_67, képviseletében:

I(i s fa l u J ó z s e fr'áľo s i Y agy o ngaz dálko dó I( ft.

20. sz. albetét

Budapest Józsefi'árosi tnkormányzat

1082 Budapest, Baross u. 63-67,

képr.iseletében: I{isfalu Józsefuáľosi
Y asy o nsaz dálkodó l{ft.

21'. sz. albetét

HTiN{PEX KereskedęImi és Szolgáltató l(ft.

Pľelo omer
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22. sz. albetét

-

,fj. sz. albetét

IN

24. sz. albetét 25. sz. albetét

Ei;

26. sz. albetét

Ů|rrrr 'ii

27 . sz. albetét

í-l

28. sz. albetét

Budapest Józspfvárosi onkormányzat

1.082 Budapest, Baross u. 63-61,

képviseletében: I(isfalu Józsefváĺosi
Yagyongazdálkodó I(ft

29. sz. albetét

gBudapes t J ó zs e fv ár o si iqkormány zat

1 0B2 Budapest, Baĺoss u. 63-67, képviseletében:

I(sfalu Józsefuáĺosi Yagyoĺgazdálkodó l(ft.

30. sz. albetét

(-I
31'. sz, albetét

pÉnE LÁ.URE,NT Ingatlanfoĺga|mazó,

Vendéglátó l(ereskedelmi l(ft. fa. (székhely:

2040 BudaöÍs, Avaľ u. 31, cg.: 13_09-1'12573,

képviseli: TA-\CO Vagyonkeze|ő és Gazdaság

Szakértő l(oľIátolt Felelősségri Táĺsaság, Muth

Feľenc felszámoló)
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32. sz. albetét PERE LAURENT
Ingatianfoĺg alĺĺaző, Vendéglátó l(ereskedelmi

I(ft. fa. (székhely: 2040 Budaörs, Avaĺ u. 31,

cg.: 1'3-09-1'12573, képr'iseli: TAxCo
Vagyonkezelő és Gazdaság Szakértő

I(oĺlátolt Felelősségű .|átsaság, Muth Feĺenc

felszámoló)

33. sz. albetét

-(szůletési 

helye és ideje:t

-) 

afryja neveĺElll lakcíme:

helyett-ll
Ľĺsziiletési ideie:(IllllD anyia

szliletési neve: fr bkcíme:(E

-

rralamint

|)essewffy és Dávid valamint Társa1k Ugy'védi Iĺoda
1061 Budapest, Andĺássy ut 43.I. emelet,
mint Letétkezelő Uswédi Iroda

.}. ,ź
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1.sz. melléklet 
.. tr !.91

Nyilatkozat * .i :.v

Építési engedély módosítását tarta|maző hatáťbzata|szemb,eni fellebbezési jtílról való lemondá\

t] ł'

'' +., q\i ł 't

Tisztelt Hatóság| 'iľ.ä'

Alulír.ottak, a Budapest, VIII, kertilet, Ií.údy u. 11. sz. alati Tfusashäz lakói, mint Tulajdonosok
ezennel visszavonhatatlanul lemondunk a 08_61/2/201'0. sz. építési engedély módosítása elleni

fellebbezési jogunkĺól, annak érdekében, hogy ahatátozat minél előbb jogeĺőssé válion és az építési-

kivitelezési munka meqkezdődhessen.

Budaoest.
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H.ł.ĺnu Ücyvnol IRoDA
1053 BuoAPEST' Y nĺaĺzrnr. 8. I. rĺ,ĺ. 3.

TpriFĺx. : +36-1 ĺ 7 83 -8364

Táľry:JogiátlásfoglatásaPeľeLauľentKft.,mintI.rendiĺ,valanrinÜnrintII.
ľelrdĺĺ alpeľes ellen a Pesti Központi Keĺiileti Bíľóságon 26ľ.20.97612013. számon
folyamatban lévő peres eljáľás kapcsán

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bĺzottság!

APeľeLauľentKft.,mintI.ľenclű,valarninDrnintII.ľendĺĺalpeľesellęna
Pesti I(özponti Kerületi Bíľóságon26ľ.20,97612013. számon folyarnatban lévő peľes

etjárás kapcsán álláspontom szeľint, a folyamatban ĺévő peľ felpeĺes általi nyeľtessége
kétséges, tekíntettel aľĺa, hogy a tulajdonostáľsak sem az elállási nyilatkozat köztése
soľán, sem a peľben nem csatlakoztak az Önkoľmányzathoz, így valószíniĺleg a bíľóság
emiatt el fogia utasítani az Ónkoľm ányzat keľęsetét. eTllnľsz.li ingatlan
tulajdoni lapjáľól a peľfeljegyzés törlésének níncs jogi akadálya, mivel az az épiilet
helyzetének ľęndezéséhez vezethet, az előzőekben leírtak miatt _ miszeľint az
onkoľmányzat egyedüli tulajdonosként vesz tészt a peľben _ neln valószíniĺ, hogy a
bíľóság az eľedeti állapotot helyrtállítja vagy megállapítja a szeľződés
éľvénytelenségét. Áltáspontunk szeľint a pef a Felek áttati egyezség útján töľténő
befejezése szolgálja leginkább a felpeľes onkormányzat é,ľdekét,

Budapest, 201.5. jaĺlät 2L. 
IłA,]D.} ÜexvÉnr IR.ĐA

Dľ. Hajdu 7'oLŁán

Tiszteletteĺ. 
-..-.- ) -.ĺ{,,?,,o,oĘeo,ffi.řľ. 

Y.l:t'.g,1, / 3,

-ł7; ..'...v' -4:... ,/.-. ź. ź
Hajdu Ügyvédi Iroda
Dľ. Hajdu Zo|tőn

ügyvéd

E-mail: ínfo@jogilag.hu


