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A napiľendet nyilvános tilésen kell taľgyalni.
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Melléklet: 4 db

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság!

I. Tényállás és a dtintés taľtalmának részletes ismeľtetése
Az onkoľmányzat és a Kľibus Kft. 2010. november 4-én két külön megállapodást kötött a

Budapest VIII. kertilet Hungária\<rt.26. szźlm aIatti saľoktelek (hľsz.: 3887214) (továbbiak-

ban: ingatlan) beépítéséhez kapcsolódóan. Az egyik megállapodás 19 db gépjármii-
elhelyezési kötelezettségpénzbe|i megváltásara vonatkozott (1. melléklet), melynek megfele-
lően a Kľibus Kft.-nek ahasznáIatbavételi, engedélyezési eljaľás megkezdésekoľ kell megfi-
zetníe 32'100.000,-Ft megváltási díjat. A másik megállapodás egy településľendezési szerző-
dés (2. melléklet), melynek 2.3 poĺtja alapján telepiilésrendezési célok megvalósítását támo-
gatandó a Kľibus Kft.-nek ahaszná|atbavételi engedély megszerzését kĺjvetően 15.000.000'-
Ft-ot kell megf,rzetni. A szerzőđés alapján azingat|an tulajdoni |apjfua bejegyzésre került a

településľendezési kötelezettségvállalás.

A Kľibus Kft. jogi képviselője dr. Fenyőházi András kérelmet nyújtott be (3. melléklet) mind-
két megállapodás megsztintetésnek érdekében, tekintettel arta,hogy a megállapodások alapjá-
ul szolgáló építési engedély 2014, augusztus Zf-énhatáIyát vesztette, mely alapján aszętzo-
dések kozös megegyezéssel torténő megszĺintetése és a tulajdonlapon feljegyzett tény t<jrlése

indokolttá vált.

Az építésügyi hatóság hivatalos tájékoztatása (4. melléklet) a|apjźn az épftésngyi hatósági
elj aľás megszúnése helytálló.

il. A beterjesztés indoka
A magállapodások közös megegyezéssel történő megszüntetésére vonatkoző dĺjntés meghoza-
ta|a a Tisztelt Bizottság hatáskĺjre.

ilI. A döntés célja, pénzügyi hatása
A döntés céIja az, hogy a megállapodásokban hivatkozott építési tevékenység meghiúsulása
következtéb en j o gi l a g r endezze az iĄ á||ap otot.

A dĺjntés pénzugyihatása az,hogy amegá||apodásokban szeľeplő megváltási díj és támogatás

összege a feltételek nemteljesülésének következtében nem keru| az onkormányzat részére
kifizetésľe.
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Iv. Jogszabályi köľnyezet
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Miĺködési SzabályzatźrőI sző|ő 3612014.
(XI.06.) önkormányzati rendelęte 7. mellékletének 1.1.3 pontjában A Városgazdálkodási és
Pénziigyi Bizottság feladat- és hatásköre dönteni ,'...bérmely ĺinkormányzati szerződés
me gkötés érő1, módo s ításár ő|, me gsztintetéséről, . . .''

Kéremazaltlbbihatározati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

..... ' 'l20I5. (III.02.) számű Vaľosgazdálkodási és Pénziigyi bizottsági határozat:

1' hozzt$árul a Kľibus Kft. kéľelméhez, a Budapest VIII. keriilet Hungárial<rt. 26. szám alatti
ingatlan (hľsz.: 3887214) beépítésével kapcsolatban2010. november 4-én megkötött paľkoló-
hely-létesítési kötelezettség átválla|źsára vonatkozó megállapodás, valamint településrendezé-
si szer zo đés kö zĺ! s me ge gy ezés s el történ ő m e gszünte téséhez.

Felelos: po1gáľmester
Hatáľidő: 2015. március 2.

2. felkéľi a polgármestęrt az 1. pontban hivatkozott megállapodások megszüntetésére vonat-
koző megállapodások előkészítésére, a|áírására,továbbá a teleptilésrendezési kotelezettség-
vállalás tényének floldhivatali ttirléséhez hozzájáru|ő nyi|atkozat kiadását.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. maĺcius 3 1.

A döntés végrehajtását végzó szervezetl
osztáIy

Budapest, 2015. febľuaľ 1 9.

egység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügy.
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1. me|léklet

łĺrcÁĺ-r,ĺľołÁs
Paľkolóhely-létesíťési köfelezeťtség áfľál| aIásáľĺil

Meĺ.Y létľejôn egylÉs.ł.ľôl ttUDA]lIiSI' rŐvÄpÜs V1II. KI.RLLř]:ľ JÓzs.EFvÁxosĺ
ŕiľxĺlRuÁNYZÁ1' {1 0ii2 Budapest ?]aľi:ss u'' 63-67)
Kćpl'iselője: dr. Kocsis l{áté polgárrnesieľ" ĺnirt 0niĺor.^nányzaĺ {:avábbiakban: Onkorlnányzat}
Val al nint nrásľćszľiĺ!
Ľegnev:
székhely:

Ktł}'BUs Kft'
ĺ 117 Budape-tt.-Neunrann .Iános u. l. E. ćp

ĺ iJ ĺ'
./ . :.'j' 

^

Ĺ]Ůgisg}..z.ékszáB]: Ĺ]g.01-09-676231
aĺĺószánra |\ii7778-2.Ą3
képl'iselö: Gasser,ĺ.íboľ, :łeghaĺallmazot1
lninĺ Épíĺtetö itĺrvábbiakban: Építtctő ) köz.ötl
az alulírott nirpĺrn ćs helycĺl az aláhbiak szcńĺlt:

1'. Szeľzódo Felek rogz.ítik, bogy Építtet'ŕí a Brrdapesĺ. Vl]]. keĺ. Hurrgária kľt. 26, (38872li'

3s872l..ĺ) szám alatłi inga1la:lon ópítési mrurkáka 08.42i2010 iĺgyszálĺon építé-.ĺigyi
',. :: -':..^ ^..^4i.!'.'::.'ś., ĺndult.A('4Jšd4šđr.r)r L'J4r.r.

z' szeržŕĺaĺ Fclek1.ögziĺik, hog1. ľpittetónek az 1' poníban megielöItek aiapjárr az o.I.ÉIi 43..š-

ában és 4'sz lneliékletćben továbbá a BVKSZ ó.$.ában előíľt. valaminr a 4ĺ2ł10 (l. 2l.) oR
sz. ľeucĺeletben rneghatáľozott rendelkezések szeiint parkolóhel,v.létesítési kötelezettsége źlil

Í.enn az aláblriak sz.eľint:

3. Szeľzodĺi Felek ľögzítik továbbä. hog1, a 2. pontban tneghatáľozott parkolóhely létesítési

krrtelezcttség az l. ;:olrtban megieltilt ingatlanĺln il]etve a teft,ezeĺt épi1kezés 1rel1..szírlé1.ó| - a

kozteľüjeti te1eklra1árt-ól - légt,onalban mér.t iegt.eljebb.S00 méľeltn be[ü'l az építnérrn1.el

egyiĺlejűleg végleges jeĺleggeĺ nełr teljesíthető, ezéľt Epĺttető az előĺrĺ -a20r1b paľkolóbtíi

l9ilb számú parkcllóheĺyet pénzberr megváĺva kote}ezettségéi átruhäz:Ĺa az onkonĺán1,zatra'
A pal:ko1óhel5'' létesités pénzbe!í nregr'álĺásának osszege: 12db paĺkoJô eserébelr 2'500,0Ú0'-
j:T&a tolohel.v, ?db parkoló ese{ébe:l 300.000..l'Ilparkol'óhe1-v, <ĺsszeserr 32.l00.000'.F1.
(azáz halrr':incĹéĺĺlrillió.százezeľ Ft). ane}y össeeget ŕ)pírĺetĺĺ haszĺálatbavételí. engedélyez-ési

eljárás megkezdésć'ĺ kör'eto l 3 napon beliil, illetve a ľendeltctés rnegváitozĺatási. fennlnaľaddsi

engec!él'vez.ósi eijánĺs soľálr ktit'eles az ť)nkoľnrányzĺtnak egy łisszegben lrregfizetnĺ.

ł. Szeľzijdó ľelek ľögzítik, hogy a 3' pontban meghatáĺoz'ort ijsszeget az Önkornán.vzat
e|kiĺĺijrlített fókönp,,i szánllálr kezelí és azt a lllegvá1tii^s elĺenútékekónt a befizetóstól szán'ítcltt

-< éven belĺil a kerület teľij|etén létesítenc|ő parko|óhe|),ek, palkolóliázak, és lnélygaľázsok

cpíiesćre Íbldíĺia.
5. A křiĺciezeĺtseg átr'áilalását a Városllzenreltetćsi, K<lzbiztousági és Kôrl1'ezeivédclmi

ĺ3izoľság 171i20l0. (vI.29.) \rKKB sz. lratáľozatával hag1,ta jóvá.

6. Szr'rzodő Felek a jelen Szeľz.ö<iósĹikkel ka.pcsolatos baľmel'v jogvitájukra a Főĺ'áľosi Bíĺ.ósá.e

kizaľóiagos illetékessegét, iĺotik ki.
7. Jclen szeľzćidósben nelrl szairáĺvozotĺ kéľdéseki:eu a Ptk. Vonatkozó rendelkezései az

iĺán1'aiióak.

éńelnlezés ucán t]1int szerzodéses

Budĺ.pest. 20 l0. októbeĺ 25 i\*l*Us ł{ft.
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(1) BUDÁPEST rov.łnos vĺĺ' xľnÍ'ir,nľ.lózsnľvĺRosr oxxomł.łIi}ŽAT ĺlo"ę2
Raĺoss uica ó3.ó7; ađószátlta: i550S009-2-42: sĺatisaikaí száĄele: i5-508009-7511-32l'-0i,
képviseli: dr' Kocsís )vĺáté poĺgämester) 1..C}nkoľmányzat'.)

valarrrínt a

(2) KRIBUS ING.{ĺLANFołIGALMAZo És nca'rl,łNHAszNosÍ'ľó xrľ. 1ltlz
Budapest, Neurnann János u. l. E. ep'' cégjeg-vzékszám: 01-09-676231. adoszáma: 1i717128-
2-{3. starísáíkai szaĘele: 1i7717?8-6810-1 l3-0l' képviseĺő: Gasscľ Tjboĺ, meghatalmazott)
(..Beľuházó'')

közöit az alulíi.ott napon és helyen az aJábbi Íěltětelek szęri'lrt:

ELOZMENYEK

1.l. I}eĺuhazó a Budapest YIII. kerület, 3s8.tfi4 belyĺajzi számon rryilr'álltartott,
tennészetben a Budapest V'llI. keľület, ľiungária kĺ. 2ó. sz. a1att tálállraĺó saľoktelek {a
{oÝábbiakban .,Ingat|an'') bejeg1'zett mlajdonosa.

l.2. Beĺuházó az Ingatlanorr egy irodaepüietet kir,lĺn nregvalósítani' anel;lrek érdekében
építésí engedély irálrti kérelmćt aZ onkormányzat épíĺési engedély.ezési.lratóságához 2009'
nor'ember 23. napjĺłn benyťljtotta. Az Ęítési en'cedél1,ezési eijáľás (a továbbiakban ,.Építési
Engedél.v.ezési Eljáľá.s..) folyainatbalr r'alr. Beruhazó a benyujtott Ęiiési engedélyezési
dokumcntációball. az on.konnán1'zat.Kenileĺi Epítési Szabályzatáról szóló 66i2a01 (xlt'12 )
sz. ľelldelete (a továbhiakbaIl .,.IoKÉSZ..) 28.Š (5) bekezdése alapján 4.5 nr2/m! szintteniieti
mutatót \.ett fi gy-elembe'

l.3. Az Épitési Engedélyezésí Iiljárás soĺán az onkormányzat építésí engedélyezési
hatósá.ca 08-i836,,9/2009 számot végzést bocsátđt ki anrelybeĺr' tĺibhek között, olpn
telepiilésľendezésj sz-erĺ-ődés becsatolását kć.ľi. amel1.. ťeljogosít a 4,O m./nz helyett 4.5 m?lm:
szirrtteľiileti nruiató alkalmazására.'Az onkoľnlányzat álláspolrda szerint a JoKÉsZ 38.$ (i)
bekezdóse alapján a 4,5 n'',nl" szintteľület'i mirÍar.ó aliĺalmazásŁloz telcpĹilésrendezési
szeziidés ĺncgkötése szüksćges.

1'4. A Felek jelelr telepĹilésrendezési szerződést a ťol1'36ą16ąn lévó Építési Engedél}'.ezési
Eljáľásľa tekintęttel és a jelen szeľzödésben rneghatáľozotĹ Te.Iepülěsľendezesi Célok
megralósítása éĺdekében kótik.

n. AszINTERi']LETl}ĺÜTATIÉs,łľnlpľÜĺÉsnnľoľz'rcslcÉLoK



az onkomán}zat teieptilesreirđezési céijai kĺizôtt szerepel a Ttjinb egyes íngatlarai jövőbeĺí
fcjlesaése kĺivetkeaében bekövetkező köľnyezcti. foľgalmi ttibblethaľások eIlensúlyoiása.

2.? A Felek ľögzítik tol'ábbá, hog-v az onko:mán."-zatna.k a Tĺirnböt, jlleiĺę az Jngatlant
éľillto telepiilésl.e'lldezésj céiiai (..Települósľendezési Célok'') a Ttjnlb. illetve az Ingatlan - a
JOKESZ és a JKSZT teliiĺeti hataýn beli'il eĺhelvezkedő _ köľn-vczetének fejlesztése
kiiicinöscn az ajábbiak:

- dkológiaicélŕlfejlesztése,zĺilĺ{íeltileĺkialakítása;
- kozvílágítás fej1eszĺóse;
- közlekedés. i]Ietve a parkolási lehetóségek fejleszĺése.

2.3 Beruházó vállalja. hos a jeĺen szerződés 2.2. pondában meglatáozott,łelepülésrendezési 
Célok inegĺ'alósítását támogaĺja. oly nródon. hogy a Településrentiezćsi

Cólok nre5*alósításaaak kijltsegeít 15.000.000.-, ar-az tlzeĺötmillió. foľinĺ bľutt<5 összeg
eĄéig átl,álial-ĺa (a toľábbiakban 

'.Támogatás.')' Beľuházó azt követó l5 napon beliĺ] kciĺeles
a Támogatás összegét az Onkormányzat ľészéte lnegŕizeini, ilog.v az alább'i feltételek
mindegyike teljesü!t:

2.3.1 a Beruházo ľósz.éľe az ingatlanra vonatkozó jogeľős és végleges
hasarálatbavéieli enge<iély(ek) került{ek) kibocsátásľa, amely(ek) a 4,5
łl2lnr2 szirlfteľĺileti mutirtĺi alka]nazása mel}etĺ elérheĺő összes bľuťtó
sz.intteĺiiletet ltagába foglaló épulel(ek) ł'égIeges haszĺláiatbavótelét
engedélyezik a Benrházó á\tai az epítćsi engedélyezési eljáĺás céliára
ben-vŕi|tott tervekrlek megfeleĺően. ide éltĺ,e azok esetlĹ:ges késobbj
eng:dé\ezett módosi:tásaii is;

2.3.1 az onkoĺmányzat tiásban közôlte Beruházól,al a bankszárnlasz'anrot ' a;ęelr,ĺe
a Támogatás összeget át kell uta]nia;

Á Támogatás ..ĺsszegc ta]tallna7za az onkornrányzat '|elen szerzódéssel kapcsolatban
esetlegesen fe.lrĺeľiilő összes költségét (kôzteľhet).

2.4 Az onko.ľmáĺ:'vzaI vá'.\a|ja' hogy a Támogatás összegét a Településľen<Iezési CéIok
megrzlósílásáĺa fordída.

2.5 Az onkolmányzat' vá|la1ja, hogy, ha és amennyiben szĺ.ikséges' a T.eiepüIésrencĺezesí
Céiok megr.alósĺtásáhou kapcsol<idó tanulnránvterv(ek) eIkészítéséről. illetve vélemén1,ezési
eIjáĺások lefolyatásárói gonđoskodik. Ameruryiben nrindezek eľeđľrényeként a
Telepĺilesrendezési Célok nćlclosítása szĹikséges. a Felek megt'elelóen ulódosŕtják a jelerl
szerzcidés 2.2.- pontját azzal. lrogy a Tárnogatás összege nem változhaĺ'

2'6 Az onkormány'zat a joKÉSZ 38.5Ś (ĺ) bekezdéséľe. jelen szrrzódés }ilegköĺéséľe éS
Beruházćl ?.3' porlĺban r'ál]alĺ kötelezęttségéĺe tekintettel kijelenti. bog-v a jslen szeľződés
hauly..baléoésének id<ipont.iáĺ követőcn az }ngat|an rekintetében ninđen további ieltétel és
kikcité.s néIkĺil alkalnazható legnagyobb szintterüietj aratató éitéke 4,5 m:;,m2.

ÍĺI. ÍNGÁT[,Á,NN'}'L\áIĺ.ĄRTÁSI-RENDELKEZÉSĚK
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jelen szeľződés ]. sz. rne-1lé-k-lglę úĺjár'r rrreghatalm'azzá1ĺ' a Kłĺvĺ!.i Teľcsák Salans 1.:g5..védí

Iĺoĺiát ,(i 0łí2 Bu<lapest, Váci út 1-3,). hogy a településrendezési kötelezettség'-á!1alás téĺyérrek
fel.jegvz.ése iúut a Feiek képrliseletélretl az éľintett hatóságok' előtt el.iái:ion.

3.2. Az tlrkoľlnán.\,zat Tánogatás nregfizetéséĺ kör'etoen köteles Beluh:Ło ré,szétę
halaĺléktaiarruj á|aólś azon ílásbeli, a jelelr szelződés 2. sz. rncllĺikleĺéĺ Łépező foĺlnában és
taltaiommal aláírt n,v'ilatkozatát. arĺei1'belr hozztljáĺu| ahhoz. hog5.'azIngat|,all tekirĺctéberl a
telepiĺ1ésĺel,:dezési kĺiĺelezettségv_áiialás iény,.e az iĺgatlal-ĺyllvántaĺ:ásból törlésle keľüIjĺin.

\:EGyEs RENDEĹKEZÉSEK

4.\ A Felek .ielelr szeľződést az onkoľlnáryzat Képr'iselö+estületének 28ól20t0. (ÝtI.
l"4.) valarninl 414ĺ2a'a, ü. 20') sz. hatállczata alapján kiitik.

4,f ĺ\ Felek lögzítik, hogy jelen szeľződós én'ényesen csak írásbaľr és kôzös
rriegegyezésseI móciosítlrató.

4'3 Á íjeiek lnegáilapodnak, hogy' jeien szerzodést jogLľiidaikľa. il]etvę az ingailan
nri ndenkori tul ajdonosara kiterjedo hatál l,val kötik.

4.4 Á Felek jelen sze'rződés alapjálr teĺ: nyiiaĺ.kĺlzatai, kérelrllei, köveĺelései, a nrásik
Fé1nek kiildött értesĺtéseí kizárólag iľásban én'én}'esek' Amennyibenjelen szeuődés nlásképp
nen rendeikezik. az éľtesítések - a Feĺek jelen szerzĺĺdésben. vagy az íľásbeli értcsítćsben
meselolt eg}.'eb.cÍméľe;szel:rélves'kézo-esÍtés;.!ćgi1rosta:telex. r,ä9,,-ťeiefax"ÜtÍá1rtekiflthétćĺk
én'álycsnek.

A Felek a másik F'éihez cimzett éľtesÍtéseíket az alábbi Śzeméil'.eknek kötelesek neuhildelli

Beruházó rcszére
Ka'v-Urve BIandorv, iigyvezető

onkorrnán1,.zat részéĺe:
Budapest Józsefi,'áľos on.tormányzata Polgáĺnresteri Hřvatal Gazdálkodási
UgyosztaI]ý

4.5 ;Ąl-nennyiberr jelerr szerzódés bfirnel-v* reĺde,lhez-ése éruén1.1elenné vagv batal1'talanrlá
lá1ik. l,agy a bíĺóság' illetĺ'e nrás hatóság eĺĺéni,telenné nyilváĺítja. az nenr éľjnli a szerződés
egy'éb ľen<lelkezéseinek énélryességét. és a Fclek k<jtelesek a -ĺelel szerzódés céljálroz
legcĺtĺzelebb állo, a Felek eredeti szerzódéses színdékát Iaĺa'|mazo él"',én1'.es rendelkezéssel
pótohli.

4.6 A Felek kcitelezettséget vállalnak arľa. lrogy.jejen szeľződés tartalmáĺ illetve annak
lnínden adatát szígoruan bízalmasaĺ kezeiik, A Felek megáIlapodnak továbbá abban, hogy a
fenti adatokat - a bíĺóságĺ eljárást kívér'e . a rrlásik Fél elozetes írásbeli engedél.ve néIktil nem
hozzák n,r'ilvánosságra. Az tlikormányzat jelen szerzcidés a|áilťĺsával kifejezettcn hozzá-iár..ri

älihoz. hogy- az lrrgatlaĺ rag.v- a Belulrázó bánĺely iizlętrésze eselleges elidegenĺtését
bárrllely potenciális vevő ľészéľe a jelen szerzĺiclésĺ teljes
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4.7 Jeielr szetzodésbelr łem szabáhlozott kérdésekben az ćpítetĺ kömyezet védelmélnl és
alakításár.ol szóló 1997' évi LXXVil. ton'én.v (,,Etv.''), i|Ietve a Polgáľi T<irrĺćn5,könyv
(..Ptb''} ľendelkezései iľáĺ.'-vadóak.

4.8 Jejelr szeľzcdés 9 (kilenc) erynlással te|jesen nregeryezö eredeti 1réIdán-vban kćsziilt,
lnely-bőt az Önkoľnlányzatot 6 (ltat) aBęru7lázót 3 (háľon) eľedeti példány ílieti łneg.

4.9 Jelen szerz.ődés azon a napoil lép haĺálybą alrrÍkoľľa nl,irrdkét Fél ziláílta.

A lielek jelen szeĺzódés elo]r'asás és éľte]mezés után, mint iig1,.leti akaratukkal lnindenhen nlege5'eztíi
j ótá}ag'v.ólag Írj ák al á.

lleliékletek:
l. sz. ]Víelléklet: Ugyvédi meghatalmazás
3. sz' i\íellékIet: Telepüĺésľendezési ktjtelezettséevá]]aIás tén}'ét töľlo nyilaikozat
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1. számú melléklet

MEGHATALMÄzAs

BUDAPEST FovÁRos }TII. KERÜLET JozsEFvÁRosI oI{K0RłĹÁNYZAT ('1082 Baľoss
uica' ó3-67; adószáma: [15508009-242]; statisztikai száĺĘele: [15508009-75]l-321-01]) (az

^.onkoľmányzat''i - ĺigyeleľ:mei az épített körn,n-ezet alakjtásáról és r..écie]méľő| szóIó i997' évi
ĹxxvuI' 1ön.én},. 30',A..$ (4) irekezdéséĺe - polgármestere ljĺján ezennei ĺneghataltnazza a xovÁnr
TER'csÁ.K sAL,{Ns ÜGYVEDI IRODAT (székhely: 10(í2 Buđapest, \rácí út i-3. Westend. ,.Á'
toÍony, 5. enrelet: eljáró rig-véý: Đr. Kőváľí Judit), hogy a KRIBUS L\GÁTLAIłFORGALIíÄZó
Es INGATI,ÄNIIJI'SZNOSITO KFT. (1l 17 Buĺĺapest, Neumann János u. 1. E' ep.,
cégjegyzékszán: 0l.09.67ó2-ąl, adószárna: L1.ĺ7i728-2-43, statisztikaÍ szźĺrrjele: I1.77.7728-68Ia-
1l3-0l) (a ',Beľuházó'.) áliaj az onkonnányzanal szenr.beĺl vállalt telepĺilósĺendezési
kötelezettségvállaĺás téĺ-vének Beruházó a Budapesĺ VIII. keľűiet, 3887T4 helyr.ajzi száInon
lry-ilvánĺaĺott, tenuészetberr a. Budapest VIII. kerület' Hrrn,gáľía kn. 26. sz. alatt található ingatlana
ttrĺajdonĺ lapjára töľténo tě|eg1zése érdekében az érinieit hatóságok (ideénve kiilöuosell az jiletékes
iilgatlan-n1'ilvániartási hatóságof) előtÍ telics.iogköľľel e|járjoll.

Brrdaocst. 20ĺ0' .l....'.'r.;ĺ ]"

Józsefvárosi

A nre ghataimazást el fogadom Budapesten, 20 l {) napJall:
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2. számú melléklef

ToRLÉsl E.\-GEDÉLY

BITDAPEST FovARos vln. KERůŁET JóZsEFYÁRosI oNKoRłLŁ\t'ZÁT (1082 Baĺoss
utca 63-6i; adószána:15508009-2-42; stadsaikai száĺljele: 15508009-7511-32i-01) (az
.'onkoľmányzať.) _ ÍigyelemInel az épített környezet alakíiásáľćl és r,édelnrérol szoló 1997. évi
DĹYV]IL töĺ;én.s 30iA. $ (4) bekezdéséĺe _ polgármesteĺe ĺrtján eäiton fehétel néIkiil és

visszal,onhaĺatlanul bozzájárĺl, hog.y. a xnrÉus INGATLANľoRGALI\ĺAZ0 És
II\iGÁTtANIIAsZrŇosĺTT KFT. (i l17 Budapesĺ, Neumann Jállos u, 1. E. ép., cégiegyzékszám:
01-09-676231. adószánra: 1|777728-243' statisxikaí számjele: 1Ii77.ĺ28-6810-i13-01) (a

''Beruhĺĺzó'') á1tai az onkoľĺnányz-aital szemben vállalt teJepülésĺgldezési köĺelezettségvá1lalás ĺénye
a Beraházó Budapest ViIĺ' keriilel, Huĺgäría krt' 26. sz. alatt taläható ingailana tulajdoni lapjáról
töl1ésre keltĺljön, tekiłtettel arra, lrogy az onkomän1.zat és a Beruirázó k<jzött [+j napján létrejôtt
telepiilésľendezesi szerzódésbe'u vállait l,alamemryi kdtelezeĺtségének eleget tett, és a
teleptilésľendezési szeľzôdés 2.f pontja sz-eńlĹi Táłogaľás az on]<orĺiányzat ľészére nregfizetést.e
keľült.

Buda.pcst. 2010. [*]

Dľ. Kocsis Máté
polgármes{er

Buĺlapest Fővál.os VĺĺI. KerüIet Józsefvárosi
Onkoľmńnyzat

Ellen;egyzem Budapesten, 201 0. [x] napjan:

Dľ' Kovári Judit
iig-r,.vód

Kőváľi Teľcsák Salalls l,g;"védí lroda

BudaDest ).243634.7



3. me|lék|et

Budapesŕ Főváros !'III. Kerĺĺlet
Józseťváľosi (inkoľm án.-lzat
Vagyorlgazd:ĺlko<lĺísi és UzemelÍetési U'eyosztály
Gazdálkodási lľoda
Dĺ Ilencz Áďľei n x Íroĺĺaveĺeĺő fig;elněbe

Tárg.v: telepiilésrendezésĺ és paľkolóhely |étesítés átváltalásĺ
szerződés mtgsŹiintet{'s€

Tísztelt Ilod.avezető Ässzonv!

Dr. Fer:'vőházi Andĺás
Tel: +36111457 80 40
Fax: +36/1.,457 80 4t
andľas. fenyohazi@ohsh. h u

Bu<lapest. 20i5. februaľ 4'

Mai telefonbeszélgeiéstink.nck megfelelően KRIBÜS Ingatlanfoľgalmazrí és
Ingatlanhasznosítrí Kft. (cégieelzókszám: Cg.ł1-Ü9.676231; székbely: 11i7 Budapest.
infopzrľk sétán5; l. I. ĺlp.) mcghatďmazott jogi képviselőjeként kěrehlĺe.ełn a Kribus Kft. és a
Buđapest lrélváľos \,ii]' Kerület Józsefr'áĺosi Ôrrkormán-vzat közöi't (i) 2o10. nor'embeľ 4.
napján 1énejöľt telepĺiiésrendezési szerzodés és a (ii) 2010. oił1óbeĺ 25. łapjlan iétĘ<itr
paľkoli}'rcly iétesítési kötelezettség átrálla]ásárĺil sző|ó szerzőđés n:egszĹinĺetésérc továbbźr a
{iii) Budapest \,íIII' kenilet 38872/4 hrsz. alatti ingatianra tlejegyzett telepĺilésrendezesi
kötelezettségválialás téĺ-v"ének toľ]ésćhęz hozzĄáralő önkormzrnyzati' engedóly kiadásáľa
iľányuli e! áĺás megilrdítá.sát.

Á szeľződések és a bejegyzett teleprĺlésrenđezési kötelezettségváIla1ás alapjául sz-o.lgáló 08-
42ĺ?1i201a. szárnri hatáľozattal jóváhagyott . majĺl rneghosszabbított . építési engedély
2014. auguszfus ff. napján lratályát ves1ztettą anre|yre tckintettel a szeľzijđések
megsziĺnÍetóse ós a f.eijeg-vzett tény törlése is indokolttá vált.

dr. Fenyőházĺ,Ąndrás
íigyvéd

10



'I

4. me||éklet
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BIjDAPE-qT Fo\'ARos vIIĺ' KERĹ]I,ŁT i

Jl7^sEFr'ÁRosI

PoLcÁRuEsITRi Ht\.ATAL

HATTsÁcr Üeroszĺĺli'
ÉľiľťisÜcvl [nooa

Vłgyongaz'dálkodási és Üzemeltctósi Ügyosztĺíty

Pénzes Atti|a ü g-r'.osztá l1vczetrĺ Úľ részéľe

ETDR azonosító:

Iktatószźm:

u_s-v lntezo:

Telefon:

ľax:
e-mail:

20t3000s63 10

08-2 r 5/201 5

Szücs Gábor
459-2224

159-2234

szucsg@jozsefoaľos.hu

Tárgy: Budapest VIII. keliilet t{rrngária kĺt. 26' sz. {3887fi4' hrsz.) alatti épuĺet építési engedély érr,én}..ességének

lejártáĺót

Tísztelt Pénzes Attila Ügyosztályvezető Úľ!

Elozrtes teleíonos megbeszélésĹinke tajékoztatom' hogy a KRIBUS Kft. (1 l17 Bttdapest.

Neuĺnaĺm János u. l. E.)' mint épĺttető álta] me.shatalmaz.ott Tóth .}ef|ery Zst.'sanna (JoT
Design KÍi. * l022 Budapest, Ruszti ťrt l1.) kéĺelméľe a Budapest \'III. keĺ. Hungáríakst.26. sz'

{3887214. hľsz.) ďattí íngatlanon teĹy-czett iľodaĘĺiletre a a8-2l7l19i2011 sz. II. fokti

!'nÍáĺozatta]' kiegészített 0842lfll2010 sz' s?ÁÍrL,i)' InÍfuozatrá íbltćtelekkel jóvahag"r'ott' 2011'

augus?Íus 2?-éĺl jogerare ernelkedett épíĺÉsi engeđélyem hatalyát a a8-794ll7/f013 sz'

hatáľozatomma| eg.Y iĺhen továbbí eg-vévi idötaľtammal 20ĺ4. auguszfi]s 22.ig

meghosszabbítottam.

'Ąz építéstigyi és építésfelügyeleti hatósági eljátásokľól és ellenőľzésekől, valamint az építésüg.vi

hatósági szoigáltatasról szóIó 312l2,0ĺf Qil. 8.) Koľm. rendelet 52. { (4) pontja szerint

,,az építésüg,i hatósĺźg az engedćly hatdlyát annak lejóľĺa e!őtt a (6) bekezdésben foglait
Jělĺéteĺek ltxelłett

a) az ěpítési tel,éircnysé8 yépésének megkezcllse e!őtt,

b) a łnegkezdeit ép.ítési ĺevélrcn1;słźg esetén

egłsz er e gl é w* e l me gho s s zab b í tj a.,'

Az ópítés kezđésének bejelentését 2014. auguszrus 2f-ig nem tették mę,gż az építkezést nem

kezdték et. Az épitési engedéIy nreghosszabbítasáľa további lelretőség nincs. Az ópítósi engedély

hatá|yossága lejárt.

Fenitęk alapjan tajékozĺatom, hogy épíueĺo a Budapest VII]. ker' Hungáľia krt.?6. sz. (38872ĺ4.

lusz.) alatti ingatlanon ćpítkez..ni csak rij építési engedély biľtokábanjogosult.

Budapest, 20L5. februáĺ 24.

Danaĺla-Rímán' Edina jegy:z-ő

nęvébeil és megbízásából
I

Ęedő Kláĺa
lrooat'czelo

Ertesülnek:
CimzeĺtJ]:ralttlĺ

53 108] BudapesÍ' Baross łl' 6347. E 459-2100
rvrv rv j ozse "'t aros.hu
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